
447. zeenbbakkiaa 2013ko ekaina

Zurrumurruen aurka
Etorkinen aurkako  
aurreiritziei nola aurre egin 
landu dute hainbat eragilek.

Merkataritza
Azkoitiko merkatarien 
dendetan erosteko 
hamar arrazoi.

Ikasleen 
irakaspena
Hamar urte bete ditu Eskolako Agenda 21ek 
Azkoitian. Energia, ura, hondakinak... hainbat gai 
landu dituzte urteotan ikasleek, ingurumenarekiko 
ardura eta kontzientzia sendotuz. 



Pako Pako

Bertako dendetan erosteko 
hamar arrazoi

Zurrumurruei aurre egiteko 
tailerrak
 

Hondakinen lan taldearen lau 
eta bosgarren saioak

Eskolako Agenda 21

IPAKA iruditan
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• Trenbidearen Zumardia kaletik Bizenta Mogel kalera doazen eskaileretan ur fi ltrazioak daude 
aspalditik eta batez ere izotza egiten duen sasoian oso arriskutsua bihurtzen da bertatik pasatzea. 
Bulego teknikoaren arabera, Trenbidearen Zumarditik Bizenta Mogel kalera doazen eskaileretan ez dago fi ltraziorik, 
arazoa bestelakoa da. Eskailera hain luzeak eta hain zabalak izanik, euria egiten duenean eskaileraren azalera guztian ja-
sotzen den ura beheko alderaino, Trenbidearen Zumardiraino, jaisten da. Arazoa, beraz, diseinuarena da. Halere, arazoa 
egon badagoela ikusita, eskailera horien mantenua are gehiago zaindu behar dela bat egiten dugu zurekin: eskailerak 
sarriago garbitu behar dira. Horregatik, gune hori gehiago zaintzeko jakinarazi diogu brigadari. AZKOITIKO UDALA 

• Jose Antonio Agirre pasealekuko bankuak ipintzeko asmorik ba al duzuen galdetu nahi dut. Bertan ederki asko 
egoten ginen lehen, baina behin kendu zenituzten eta arrastorik ez da ikusten ipintzeko asmoan. Pasealeku ho-
rretako bankuekin honakoa gertatu da: larunbat gau batean norbaitek hartu eta ibaira bota zituen, eta horregatik daude 
euren tokitik kenduta. Brigadak jaso egin zituen bere garaian, eta orain konpontzeko zain daude. Konpondu bezain pron-
to jarriko dira bere lekuan. Gertaera horien aurrean, gizalegez jokatzeko eskatu nahi die Udalak herritarrei; herriko mobi-
liarioa guztiona, guztion poltsikotik ordaintzen dugu, eta guztion ardura da behar bezala zaintzea. AZKOITIKO UDALA 
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herritarrei erantzunez

aurkibidea

telefono interesgarriak
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Aztarna bakan batzuk. Hori aurkitu daiteke egun Elosuko 
kanposantu atzealdera joanez gero. Baina marka txiki horiek 
iragan handia ezkutatzen dute. Testigantza dokumental eta 
herri tradizioaren arabera, Iriaun izeneko gaztelua egon zen 
han, orduko puntu estrategiko izan zenaren seinale.

Azkoitiko Nafar Zuzterren arabera, Nafarroako erresumaren 
gaztelua izan zen hasiera batean Iriaun. Gaztelako 
erreinuaren esku noiz eta nola gelditu zen, ordea, ez dago 
argi. Garai hartako dokumentuek hainbat gaztelu Gaztelaren 

Pako-Pakok Azkoitiko kontu asko dakizki, 
baina ez denak. Izan ere, ezinezkoa da gogoan 
izatea hainbeste gertakari, pasadizo eta herriko 
pertsonaien izenak. 

Horregatik, kontatu Azkoitiko pasadizo bat, gertaera 
bat edo erakutsi etxean duzun argazki zahar 
hori Pako-Pakori. Herritarrok bidalitako gutunak 
eta argazkiak ere tarte honetan argitaratuko dira 
hemendik aurrera.

Kontatu Pako-Pakori:
- Kultura bulegoan, udaletxeko 3. solairuan.
- kultu@azkoitia.net-en bidez.

Pako-pako quiere recopilar fotografías e his-
torias antiguas. Envíale las tuyas al Departa-
mento de Cultura (3º piso del ayuntamiento) o a 
kultu@azkoitia.net.

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!

esku nola gelditu ziren agertzen 
dute; hala, Rodrigo Ximenez de 
Radak, esaterako, 1200. urtean, 
kronika bat idatzi zuen Gaztelaren 
esku gelditu ziren hainbat gaztelu 
aipatuz. Elosu izena ez zuen zehazki 
aipatzen, baina Aussa izeneko 
gotorleku bat bai.  Eta hiru mende 
beranduago, Esteban Garibai 
(1533-1599) arrasatearrak, Rodrigo 
Ximenez de Radak aipatzen zuen 
Aussa hori Elosu zela adierazi zuen 
1571n idatzitako kronika batean.

Iriaun gaztelua noiz eraitsi zen ere 
ez dago garbi, ez eta bertan zein, 
zenbat denboraz eta nola bizi izan 
diren ere. Dokumentaziorik ez da 
oraindik aurkitu. Baina Azkoitiaren 
historiaren parte garrantzitsua izan 
zela ez dago zalantzarik. Ahalik eta 
dokumentazio gehien eskuratzea da 
orain erronka.  

Documentos históricos demuestran que siglos atrás 
hubo un castillo en Elosua. Situado en las cercanías 
del lugar en el que actualmente está el cementerio del 
barrio, arqueólogos e historiadores han corroborado 
la existencia de dicha fortaleza. Según Azkoitiko Napar 
Zuzterrak, fue un castillo originario del reino de Navarra, 
aunque pasó a las manos de Castilla con el tiempo. Se 
sabe poco de las personas que lo habitaron, pero no 
cabe duda de que se trata de una parte muy importante 
de la historia de Azkoitia.

Elosuko gaztelua
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Urriaren 12an ekitaldi berezia egin zuten Azkoitiko Napar Zuzterrek, gazteluaren oroimenez.
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albistea - Merkataritza

10 arrazoi bertako dendetan erosi eta herriko merkataritza sustatzeko
10 razones para comprar en el comercio de tu municipio.

Zergatik erosi Azkoitiko dendetan? 

• Gure auzotarrak direlako eta 
gugandik gertu daudelako.
Porque son nuestras/os vecinos/
as y están cerca.

• Herriko dendariek tratu pertsonala 
eta zuzena eskaintzen dizutelako.
Porque en el comercio del 
municipio encontrarás un 
mejor trato personal y servicio 
profesional.

• Ezagutzen zaituztelako, pertsona 
gisa hartzen zaituztelako eta zutaz 
arduratzen direlako.
Porque al comercio de Azkoitia 
le importas y te tratan como 
persona.

• Herrian ekintzak sustatzen 
dituztelako eta herriko ekintzetan 
parte hartzen dutelako (kirol 
ekintzak, Gabonetakoak, bertako 
taldeei ematen dien babesa...).
Porque promueven  actividades 
en el municipio (Cabalgata de 
Navidad, eventos deportivos, pa-
trocinios...)

• Gure herriari bizitza eta kolorea 
ematen diotelako; saltokirik gabe 
aspergarria eta tristea izango 
litzatekeelako Azkoitia.
Porque las tiendas aportan vida 
y color al municipio y sin ellas 
Azkoitia sería más aburrida. 

• Merkataritzarik gabe herritar asko 
lanik gabe geldituko liratekeelako.
Porque sin  comercio mucha 
gente del pueblo se quedaría en 
el paro.

• Hornitzaile eta ekoizleak behar 
baino prezio merkeagoetara 
saltzera ez dituztelako 
behartzen.
Porque no aprietan a las/los 
proveedoras/es para que les 
vendan por debajo  precio 
justo.

• Bertan erosita, erosketak egiteko 
autoa hartu beharrik ez duzulako 
eta ondorioz, ez duzulako 
ingurumena kutsatzen.
Porque no debes coger el coche y 
contaminar para ir a comprar.

• Herriko dendak desagertzen 
bald in badira momentu 
batean, d i-da,  bertat ik 
bertara erosteko aukerarik ez 
duzulako izango.
Porque si desaparecen no podrás 
bajar a comprar a última hora 
porque no te acordaste de  
comprarlo antes.

• Herri humanoagoa eta duinagoa 
nahi dugulako.
Porque queremos un municipio 
más humano y más digno.

Denda txiki batzuk on-line bidez saltzen hasi dira
Andueza Moda, Elorza Bizikletak, Uria Sukaldeak eta Urkizu saltokiek 
e-commerce denda propioak zabaldu dituzte eta dagoeneko ari dira Internet 
bidez euren produktuak saltzen. Besteak beste, Bartzelonara, Leonera eta 
Almeriara saldu dute, eta esparruak ahalik eta gehien zabaltzekotan dira. 
Baina, ez hori bakarrik, bailarako bezeroentzat ere erakusleiho bihurtu dira on-
line denda hauek: etxetik produktuak ikusi eta dendetara erosteko asmotan 
hurbildu zaizkie herriko hainbat bezero. Bizirauteko garai berrietara egokitzea 
ezinbestekoa dela uste dute eta horregatik egin dute saltoa. SPRI Taldeak, 
Eusko Jaurlaritzako enpresa garapenerako agentziak, ateratako diru-laguntza 
bat baliatu dute lau saltokiek internet bidezko denda garatzeko eta horretan, 
Elkarmedia e-commerce hornitzaile homologatua izan dute bidelagun.

Las tiendas Andueza moda, Elorza Bizikletak, Uria Sukaldeak y Urkizu han 
abierto sendas tiendas en Internet y han comenzado a vender on line. Se trata 
de una iniciativa que cuenta con la subvención de SPRI y  el apoyo técnico de 
Elkarmedia.

Bertako produktuak, 
bertan
Azkoitiko landa eremuko baserritarrak 
ere euren produktuak saltzeko ahale-
ginetan ari dira. Astelehenetik larunba-
tera goizero etortzen dira merkatu 
plazara, eta baita ostiral arratsaldeetan 
ere,17:30etik 20:00etara. Hileko azken 
ostiraletan, gainera, euren produktue-
kin osaturiko otarra bat zozketatzen 
dute bezeroen artean.
Las/los baserritarras acuden todas las 
mañanas al mercado municipal a vender 
sus productos: de lunes a sábado por 
las mañanas, y los viernes tambien por la 
tarde. El último viernes del mes, sortean 
una cesta elaborada con sus productos.



Cerca de 20-30 personas han 
participado en los talleres contra 
los rumores que el Consejo de 
la Diversidad y SOS Arrazakeriak 
han organizado. Impartidos por 
Agustín Unzurrunzaga, Xabier 

Aierdi y Rafa Crespo, se han 
estudiado diversos aspectos 
sociológicos de los rumores 
y se han analizado técnicas 
concretas para hacerles frente, 
basándose en las experiencia de 

algunos municipios de Barcelona. 
El Consejo de la Diversidad se 
centrará ahora en formar una red 
propia del municipio cuyo objetivo 
será desarrollar un plan de acción 
concreto para Azkoitia.
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albistea - Aniztasuna

Aurreiritziak nola landu 
aztertu dute dozenaka 
herritarrek zurrumurruen 
kontrako tailerrean. Herrian 
dauden esamesei aurre 
egiteko sare bat sortzea 
da orain helburua.

Zurrumurruei aurre egiteko errezeta 
egokienaren bila ibili dira azken 
hilabetean dozenaka azkoitiar. 
Aniztasun Kontseiluak SOS 
Arrazakeriarekin batera antolatutako 
hiru saiotako tailerrean hartu dute 
parte, herrian etorkinen inguruan 
dauden aurreiritziei aurre nola egin 
ikasteko. 

Hiru adituk eman dituzte saioak: 
Agustin Unzurruzaga eta Xabier Aierdi 
soziologoek eta Rafa Crespo Xarxa 
Antirumors elkarteko kideak.  Besteak 
beste, egungo arrazakeria biologikoa 
baino kulturala dela argi ikusi zuten 
eta etorkinen inguruko aurreiritziek 
bihotzetik arrazoitik baino gehiago 
dutela. Esamesei aurre egiteko, berriz, 
datu objektiboak eman baino aurrean 
dagoenarekin enpatizatu eta galderak 
eginez aurreiritzi hori zalantzan 
jartzea askoz eraginkorragoa dela 
ondorioztatu zuten.

20-30 lagunek hartu zuten parte 
tailer horietan eta saioen inguruan 
balorazioa positiboa egin dute. 

Orain, asmoa da sare bat sortzea, 

Azkoitian zurrumurruei aurre 
egiteko ekimen ezberdinak landu 
eta martxan jartzen joateko. Hori 
nola egin aztertuko du datozen 
hilabetetan Aniztasun Kontseiluak.

Zurrumurruei aurre egiteko,
aldarte ona

Xabier Aierdik eman zuen tailerretako bat. Argazkian, saioko irudi bat.

Zerbait kontatzen dizutenean, egin honako galderak kontatu dizunari 
eta zeure buruari:

1. Seguru zaude kontatzen ari zarena egia dela?
2. Kontatzen ari zarenak zerbait ona da? 
3. Kontatzen ari zarenak zerbaiterako balioko dit? Badu 
erabilgarritasunik?
Galdera horien erantzuna ezezkoa bada, zurrumurrua eteteko nahikoa 
arrazoi baduzu.

• Zurrumurruak egia entzuten uzten ez duten zaratak dira.
• Zurrumurruak berez ezin dira desagerrarazi: birusen gisakoan dira, 

hedatzen joaten dira. Aurre egiteko antigorputzak sortu behar dira.
• Informazio eza dute oinarri. Horregatik, informazioa guztion eskura 

jarri behar da. Baina herritarrok geuk ere gure ardura dugu entzun-
dakoaz galdetu eta azalpenak eskatzeko.
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Parte-hartzea - Hondakinen lan taldea

Bilketa sistema ezberdinak aztertu eta bataren eta bestearen kostu ekonomikoaz hausnartu 
du Hondakinen lan taldeak azken bi saioetan.

Saioen balorazioa egin eta ondorio 
nagusiak zehaztekotan. Hala 
gelditu da Hodakinen lan taldea 
orain arte egindako lau saioetan 
jaso, landu eta aztertutako 
informazioa eskuan. Datorren 
astean egingo dute horretarako 
bilera (ostegunean, hilak 19) eta 
bertan Azkoitiko hondakinen 
kudeaketarako gutxieneko batzuk 
adosten saiatuko dira.

Azken hilabetean bi saio egin 
dira: bata, maiatzaren 9an, bilketa 
sistema ezberdinak aztertzeko; 
eta bestea ekainaren 5ean, 
hondakinen gestioa Udalari diruz 
zenbat kostatzen zaion aztertzeko. 
Horrekin batera, orain urtebete 
Urola Erdiko Mankomunitateak 
bailaran atez atekoa martxan 
jartzearen inguruan egin zuen 
bideragarritasun plana ere aurkeztu 
zuten.

Maiatzeko saioan Zarauzko, 
Itsasondoko eta Astigarrako 
ingurumen teknikariak izan ziren, 
euren herrietan dituzten bilketa 
sistemak azaltzen: Zarautzen, 
bosgarren edukiontzia erabiltzen 
dute, Itsasondon sistema mixto bat 
ezarri zuten aurrena eta orain atez 
atekoarekin ari dira, eta Astigarragan 
atez atekoa jarri berri dute. Hiru 
herri horietako esperientziak 
ezagutu ostean, lan taldera agertu 
ziren herritarrak taldeka banatu 
ziren, eta honako galderen inguruan 
hausnarketa egin zuten: Azkoitiak 
izan beharko lukeen bereizketa 

tasaren inguruan, bilketa sistema 
ezberdinen inguruan edo sistema 
mixto posibleen inguruan. Sistema 
bat edo bestea aukeratzeaz gain, 
sistema hori nola ezarri ere izan zen 
eztabaidagai. 

Ekainaren 5eko saioan, berriz, 
hondakinen kudeaketaren alderdi 
ekonomikoa landu zuten. Batetik, 
hondakinen kudeaketa Azkoitiko 
Udalari zenbat kostatzen zaion 
aztertu zuten. Hondakinak 
kudeatzea kostatzen dena eta 
herritarrei zerga bidez kobratzen 
zaiena kontuan hartuta, defi zitarioa 
da kudeaketa Udalarentzat, baina 
halere, Gipuzkoako estaldura 
tasa handienetako du Azkoitiak, 
zuzeneko zein zeharkako kostuen 
%85 estaltzen baita jasotzen 
den diruarekin. Halere, udalaren 
aurrekontuaren ia %10a jaten du 
hondakinen kudeaketak.

Ondorio nagusiak zehaztu zain

Azkoitiko udalaren 
aurrekontuaren ia %10a 
jaten du hondakinen 
kudeaketak 

Zarautz, Itsasondo eta Astigarragako teknikariak etorri ziren euren herrietako bilketa sistemak azaltzera.
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Parte-hartzea - Hondakinen lan taldea

Las últimas dos sesiones del grupo 
de trabajo sobre la gestión de resi-
duos han tratado sobre los diversos 
métodos de recogida selectiva que 
actualmente se están utilizado en Gi-
puzkoa, por un lado, y sobre el coste 
económico que la gestión de resi-
duos supone al Consistorio de Azkoi-
tia, por otro. Con esas dos sesiones 
ha quedado concluido el ciclo de 
reuniones informativas. La siguiente 
sesión se centrará en realizar una va-
loración del proceso participativo y 
en concretar las principales conclu-
siones. Será el próximo miércoles día 
19, a las 18:30, en el Elkargune. 

Orain arteko saioetako 
informazioa:

http://azkoitia.gobernuirekia.net, 
hondakinen lan taldearen atalean.
Saioetan emandako informazioa, 
saioen memoriak, herritarrek 
egindako ekarpenak... aurkituko 
dituzu bertan.

Hurrengo saioa:

Orain arteko saioen balorazioa eta 
ondorio nagusiak.

Ekainaren 19, 18:30ean, 
Elkargunean.

Azkoitiko datuez gain, 2012ko 
ekainean Urola Erdiko Mankomu-
nitateak mankomunitate osoan 
atez atekoa ezartzea zenbat kos-
tatuko litzatekeen aztertzeko egin-
dako ikerketa ere aurkeztu zuten 
azkeneko saioan. Iazko ekainean 
egindako ikerketa horren arabera, 
Mankomunitateko kide diren herri 
guztiek atez ateko sistema ezarriz 
gero, merkeago kostatuko litzaie-
ke udalei, oraingo sistemarekin 
jarraituta baino. 

Txosten hori makomunitate oso-
rako egin zuten, baina sistema hori 
herri batzuk bakarrik ezarrita ekono-
mikoki emaitza beretsuak izango al 
lituzkeen izan zen bertaratutakoen 
galdera nagusia. Garbitaniak egin 
zuen Mankomunitatearen txos-
tena, eta bertako teknikaria Jon 
Kortajarena izan zen saioan; haren 
hitzetan, Azkoitiak berak bakarrik 
eginda ere, ekonomikoki oraingoa 
baino bideragarriakoa izango litza-
teke atez atekoa. 



Azkoitiko Eskolako Agenda 21 
programak 10 urte bete ditu aurten. 
Ugari izan dira hamar ikasturteko bide 
honetan Xabier Munibe eta Floreaga 
ikastetxeetako ikasleek landutako 
gaiak: energia, hondakinak, 
kontsumoa, ura, biodibertsitatea, 
elikadura, garraioa eta mugikortasuna, 
kutsadura… Urtetik urtera gai 
bakoitzetik zerbaitekin geratzen 
saiatu dira, euren eguneroko lanean 
txertatuz, eta modu horretan, bai 
ikasketetan bai jokaera eta ohituretan, 
ingurumena kontuan hartzen ikasten 
ari dira, ingurumenaren zainketari 
lehentasuna emanez.

Aurtengo ikasturterako hondakinen 
gaia aukeratu dute. Ez da aurreneko 
aldia gai hori jorratzen dutena, baina 
aurtengoan are gehiago sakondu 
dute. Herrian gaiaren ingurua arazo 
handia dagoela ikusi dute eta hala ere 
adostasunik ez dela lortzen. Arazoa 
konpontzen hasteko oinarritik hasi 
behar dela ikusi dute, alegia, zabor 
gutxiago sortzea ezinbestekoa dela, 
eta zentzu horretan bideratu dituzte 
ikasturteko lan gehienak. Guztira 861 
ikasle aritu dira, euren irakasleekin 
batera, gaia jorratzen eta ateratako 
ondorio nagusiak udal ordezkariei 
aurkeztu berri dizkiete. 

Hondakinen gaia jorratu dute Xabier Munibe eta Floreaga ikastetxeetan Eskolako Agenda 
21en barruan. Landutakoa aurkeztu eta hainbat proposamen egin dizkiote Udalari. 
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erreportajea - Eskolako Agenda 21

Dentro del programa Agenda 21 
Escolar, alumnas/os de Xabier 
Munibe y Floreaga han tratado el 
tema de los residuos durante este 
curso. Han analizado las situación 
de sus colegios, la del municipio 
en general y han presentado sus 
principales conclusiones a las/
los representantes municipales. El 
programa Agenda 21 Escolar ha 
cumplido diez años en Azkoitia, 
y para celebrarlo, las personas 
que participan en dicho programa 
hicieron una exposición en la plaza 
del municipio el 30 de mayo.

Ikasleek emandako lezioa



Ikastetxeetan:

• Plastikozko poltsekin dugun arazoaz jabetu gara. 
Erabili ondoren zenbat denbora behar duten dese-
giten, itsasoko animaliei dakarzkien arazoak… Ikusi 
dugu posible dela erosketak hainbeste plastikozko 
zorro gabe egitea. 

• Hondakinak murrizteko objektuak berrerabiltzea 
   behar beharrezkoa da.
• Oso garrantzitsua da organikoa ere gaika biltzea, 

gure hondakinaren %52 izanik.
• Floreagan, baratza ekologikoa martxan ipini dugu eta 

konpostagailu bat muntatu dugu. Azken honetarako 
Zero Zabor taldekoen laguntza izan dugu. Beraie-
kin gaikako bilketan sakondu dugu, gure hamaike-
takoekin sortutako hondakinak aztertuz.

• Ipuin lehiaketa egin dugu hondakinen gaiaren ingu-
ruan.

• Eskulanak egin ditugu berrerabilitako materialekin.
• Eskolako Agenda 21eko Txokoan horma-irudiak, 

informazio orriak eta taulak jarri ditugu, denak ikus 
ditzaten.

• Ikastolako zakarrontzietan, koloreaz gain, txartelak 
ipini ditugu bilketa hobetzeko asmoz. Gainera, hon-
dakin organikoak jasotzeko hiru ontzi marroi kokatu 
ditugu bi gunetan.

• “Ibaialde” erakusketa izan dugu ibaiaren osasuna eta 
garbiketaren kontzientzia hartzeko.

• Gaiaren inguruan ikus-entzunezko eta dokumentu 
ugari ikusi ditugu.

• Gipuzkoako Foru Aldundiak bideratutako “Eskolan 
hondakinak prebenitu” kanpainan parte hartu dugu. 
Bertatik bidalitako ogitartekoak eta hamarretakoak 
biltzeko bilduki berrerabilgarriak banatu dira (Boc’n 
roll-ak) eta asko erabiltzen direla ohartu gara. 

• Iaz hasitako tapoi bilketarekin jarraitu dugu eta bilke-
tako ontzia lekuz aldatu dugu, pasilloetara ateraz. 
Askoz gehiago jasotzen dela nabaritu dugu. 

• Bisitak egin ditugu: Urola ibaiaren garbitasunaren az-
terketa, “Ibaialde “ programaren barne, Lapatxeko 
zabortegia eta kontsumo gelara, Ibai Eder urtegira, 
edateko uren araztegia eta Badiolegi hondakin uren 
araztegia.

Herriaren diagnostikoa:

• Poliki poliki ari gara ohiturak aldatzen. Gero eta ge-
hiago gara erosketak egiterakoan etxetik poltsa edo 
karrotxoa eramaten dugunak. Eskolan ere HHko 
ikasle gehientsuenak tuperrean ekartzen dute ha-
maiketakoa. Baina adinean gora lotsa ematen digu 
eta horregatik egokia litzateke “boc’n roll” delakoak 
erabiltzea.

• Gauzak erabili eta bota beharrean gauzak konpon-
tzeko Azkoitian zenbat toki dauden ikertu dugu. Ba-
dakigu gauzak batzuk non konpondu:  arropa, oine-
takoak, etxetresnak, ordenagailua, baina adibidez, 
aterkiak non konpondu ez dakigu askok. Oroko-
rrean, etxeko tresna txikiak ez ditugu konpontzen, 
garesti kostatzen delako.

• Azkoitian zenbat zabor sortzen dugun ikusi dugu. 
Jabetu gara erdia baino gehiago materia organikoa 
dela.Azkoitiarrok egunean kilo bat zabor baino ge-
hiago sortzen dugu (1,08 kg) eta bakarrik % 26,5 
birziklatzen.

• Udalaren web orrian zer informazio zabaltzen den 
ikusi dugu eta interesgarria iruditu zaigu ingurumen 
atala.

• Herritarren birziklatze ohiturak aztertzeko inkestak 
egin ditugu, familian, inguruan eta dendetan.

• Bigarren Hezkuntzan kontsumoak eta hondakinen 
ekoizpenak lotura estua dutela ohartu gara. Gaz-
teok ohitura kontsumistak ditugu. Dirua dugun bi-
tartean mugikorra aldatzen dugu behin eta berriro, 
arropa erosten dugu… krisia dela eta kontsumoa 
gutxitzen doan arren. Azkoitia garbi mantentze-
ko zerbait egiten al dugun ere hausnartzen jardun 
dugu. Zakarrontziak gertu eduki arren ez ditugu be-
har adina erabiltzen. Aste bukaeratan Jalai, Ñam-
Ñam eta Balda plaza inguruak adibidez, zerrikeriaz 
beteta uzten ditugu.

• DBHko 3. eta 4. mailetan gure lurraldean hondaki-
nen bilketaren inguruan sortu den mugimendua 
ere aztertu dugu. Horretarako gure zabor poltsaren 
izaera aztertu dugu eta  oso gutxi birziklatzen dela 
garbi geratu da. Bilketa sistema desberdinak azal-
tzen dituzten hainbat web orrialde ere kontsultatu 
ditugu. Hausnartu dugu gaia eta gehiago birziklatze-
ko konpromisoa hartu dugu. Oso zaila izango dela 
adostasun batetara iristea bilketa sistema aukera-
tzerakoan ere ondorioztatu dugu.

• Ekintza guzti hauetaz gain, berrikuntza bezala, arga-
zki lehiaketa izan dugu.

9
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Bi ikastetxeek elkarlanean hartutako konpromisoak:

Ikasleek:
• Ikasi dugunaren berri emango dugu etxean eta kalean.
• Gurasoak materia organikoa gaika biltzen duen 

edukiontzia erabiltzera bultzatuko ditugu.
• Hamaiketakoan ahal den eta bilduki gutxienekin 

ekarriko dugu.
• Eskolako materiala zaindu eta ondo aprobetxatuko 

dugu.
• Ahal dena konpondu, berria erosi beharrean.
• Berrerabili daitezkeen gauzak erabili, adibidez, 

oihalezko mukizapiak.
• Etxean hondakinak ongi banatzen lagunduko dugu.
• Kalean sortzen ditugun hondakinak, gehienetan 

goxokien bildukiak, edukiontzietara bota eta ez lurrera.

Ikastetxeek:
• Paper kontsumoa gutxitu (Educamos plataforma erabili, 

bi aldeak aprobetxatu, zirriborro paperak, informazioa 
anai-arreba txikienari bakarrik...).

• Gaikako bilketa patioan jolastorduetan, geletan, 
jangelan...

• Hondakin organikoa konpostatu.
• Baratza ekologikoaren funtzionamendurako beharrezko 

baliabideak eskaini.

Udalari egindako proposamenak
Azkoitian hondakinen kudeaketa hobetzeko hainbat go-
mendio egin dizkiete ikasleek Udal ordezkariei. Hona ga-
rrantzitsuenak:
• Eskolako Agenda 21eko informazioa Kontzejupetik 

aldizkarian zabaldu eta erabili hondakinen inguruko 
informazioa herritarrei helarazteko, adibidez, gauzak 
konpontzeko lekuak. Gainera, aldizkaria Internetez ja-
sotzeko aukera eman.

• Informazioa hizkuntza desberdinetan zabaldu, atzerri-
tarrak egoeraz jabetzeko.

• Zergatik daude hainbeste errefusa edukiontzi? Ez dira 
beharrezkoak. Materia organikoa gure zabor poltsa-
ren % 52a izanik, edukiontzi marroi gehiago beharko 
lukete. Herritarrei errazago egiten zaie etxe aurreko 
errefusa biltzen duen edukiontzira botatzea. Eskakizu-
na honakoa da: gehitu edukiontzi marroia eta errefusa 
biltzen duten edukiontziak gutxitu.

• Kaleko zakarrontzi txikietan gaikako bilketa egiteko 
aukera eman eta kale garbitzaileek poltsa desberdine-
tan sailkatu kaleko zaborra.

• Orain arteko kanpainak ez dituzte lortu guk nahi geni-
tuzkeen emaitzak. Horretarako beste sistema batzuk 
probatu: etxepeko bilerak aprobetxatu, boluntarioak 
edo udal langileak prestatu zaborrak kontrolatzeko eta 
sailkapenean herritarrak laguntzeko.

erreportajea - Eskolako Agenda 21
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Hamar urteotan egindako lana herritarrei erakusteko, 
plazara atera ziren ikasleak maiatzaren 31n

Hainbat informazio gune 
jarri zituzten eta herritarrei 
azalpenak eman zizkieten 
programan parte hartu 
duten ikasleek. Jaki 
ekologikoz osatutako 
otarra bat ere zozketatu 
zuten.

Ikasitakoa erakusten



alderdien ah    tsa

Oraingoan ikasleek beraiek irakatsi digute ikasgaia. Agen-
da 21 egitasmoak 10 urtez egindako ibilbideak eman ditu 
fruituak, eta gaztetxoenek ingurumenari dioten errespetua 
da horren adierazgarri nagusiena.
Interes partidista eta  ekonomikoek agintzen ez dutenean, 
gauza guztiak beste modu batean ikusten eta egiten 
dira, eta gaur egungo gizartean ingurumenari errespetua 
izatearen logika nagusitzen da, zalantzarik gabe. Hain 
korapilatsua den hondakinen gaian ere erraz adosten dira 
helburuak, neurriak eta gizarteak hartu beharreko konpro-
misoak. Eta horixe irakatsi digute gaztetxoek.
Bildutik ikasleen lekukoa hartuko dugu, eta ahalik eta 
zabor gutxiena sortzea bultzatuz eta birziklatzea sustatuz, 
ahalik eta adostasun handienarekin geure herrirako oina-
rriak jarri eta sistemarik eraginkorrena martxan jartzeko 
konpromisoa hartzen dugu. Bidelagun izan nahi ditugu 
azkoitiar guztiak eta batez ere hondakinen lan taldean 
buru belarri dabiltzanak. Horregatik, dei egiten diegu gai-
nontzeko alderdiei helmuga garbi izanda, ingurugiroari eta 
herriari zor zaion zintzotasunez joka dezagun.

El Medio Ambiente en general, y la Gestión de los Resi-
duos en particular, son temas, que cada día que pasa son 
más apremiantes  y exigen de soluciones cuanto menos a 
medio plazo. Para ello, como para afrontar la mayor parte 
de los temas o problemas, hace falta una formación que 
nos permita elegir entre una solución u otra, con el mayor 
conocimiento de causa.
Ese era uno de los objetivos del Programa de Agenda XXI, 
en su vertiente escolar; y parece que el camino no era 
equivocado, y de ello se acaban de encargar los chavales 
a través de las propuestas del Consejo Escolar, para la 
Gestión de los Residuos. Propuestas de lo más lógico y 
razonable, que aunque se podrían establecer matices, son 
en general aceptables para cualquiera, e incluso necesa-
rio poner en marcha muchas de ellas, como por ejemplo 
la de la edición de Kontzejupetik en formato digital, que 
nos ahorraría algún árbol, y nos libraría de reciclar unos 
cuantos Kilos de papel a fi nal de año. La verdad es que 
“El grano no hace granero, pero ayuda a su compañero”.
En los pequeños detalles esta el futuro, junto con las ideas 
innovadoras.

10 urte badira, azkoitiko 2 ikastetxeetan Eskolako 
Agenda 21 martxan jarri zela. Urte hauetan hainbat 
ume eta irakasle pasa dira udaletxeko pleno 
aretotik, urtean zehar egin duten lana, herriko 
agintariei azaltzeko asmoarekin.
Kontzientziazioa helburu duen programa bat da eta 
lan horretan metodologi konkretu baten laguntzaz, 
herriko diagnosi bat egin eta planteamendu 
zehatzak aurkezten dizkigute urtero.
Aurten, hondakinen gaiarekin datoz herriko ikasleak, 
hainbeste idatzi eta hitz egin den gaia izanik, 
bakoitzak bere erara, konpromezu zehatzak hartu 
dituzte. Alde batetik ikastetxean bertan aurrera 
eramatekoak eta bestetik, udal agintariei, herriko 
hainbat alorretan, kudeaketa egoki bat proposatu 
diete.
Proiektu honen helbururik garrantzitsuena, gure 
seme alabek ingurugiroarekiko ditugun jokabideez 
hausnartu eta berauetan eragitea da, honek 
berarekin etxekoen jardunbidean ere eragiten baitu.

Ikastetxeetako ikasleek hondakinen gaia landu 
izana oso positiboa ikusten dugu, gai honek daukan 
garrantziaz jabetzeko balio izan diela garbi dago. 
Informazioa, (auto)kritika eta proposamenak egin 
dizkigute guztioi. Beraiek ateratako ondorioetatik bi 
nabarmenduko genituzke:

1- Organikoen birziklapen eskasa. Ondorio berdina 
atera dugu hondakinen mahaiko bileretan ere.

2- Gaikako sistema adostua lortzea ez dela erraza 
izango.

Ondorio horiei irtenbide egokia aurkitzeko informazio 
zabaltzea oso garrantzitsua dela esaten dutenez 
(hizkuntza desberdinetan eta etxepeko bileretan 
informazioa zabaldu), oso garrantzitsua izango 
litzateke ikasleek hondakinen mahaiko bileretan 
parte hartzea. Azken bilera ekainaren 19an izango da. 

Animatu eta parte hartu!!!

El M di A bi l Ik t t t k ik l k h d
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laburrak

12

Madariagako auzotarrek eta mendi 
goizaleek hala eskatuta, eta segur-
tasuna eta ingurumenarekiko erres-
petua lehenetsita, auzo horretan 
mendi motorrak eta quad-ak de-
bekatzea erabaki du Udalak. Gisa 
horretako ibilgailuak lanerako erabil-
tzen dituztenek baimen berezia izan-
go dute.   Se ha prohibido el uso de 
motos de cross y quads en la zona 
de Madariaga.

‘IKT-Web aplikazioen 
garapena’ ikastaroa, martxan

Ekainaren 4an hasi da Urola Erdiko 
Enplegu Planaren barruan egiten ari 
diren langabetuei zuzenduriko lau-
garren ikastaroa: “IKT-Web Aplika-
zioen Garapena”. Loiola Berrikun-
tzak Mondragon Unibertsitatearekin 
elkarlanean antolatu du ikastaro hori 
eta partaideek honako baldintzak 
betetzen dituzte; langabetuak dira 
eta Urola Erdian erroldatuta daude 
Horrez gain, goi-mailako ikasketak 

dituzte informatika eta komunikazio-
an edo ingeniaritza informatikoan.

Ikastaroaren helburua, ikasleek ga-
ratzeko dauden frameworks des-
berdinak ezagutzea eta amaieran 
hauek praktikan jartzeko gai izatea 
da. Landuko diren gaiak: HTML5, 
CSS3, Javascript, jQuery, PHP La-
ravel izango dira. Uztailaren 12an 
amaituko da ikastaroa. 

El curso de formación para desem-
pleadas/os ‘TIC´s Desarrollo de Apli-
caciones Web’ ya ha comenzado. 
Este curso está enmarcado dentro 
del plan de empleo de la comarca del 
Urola Medio.

12

Parrokiako bisita gidatua egiteko azken aukera

Indarkeria matxistarik ez

Larunbatean (hilak 15) izango da Santa 
Maria La Real Azkoitiko parrokiaren bisita 
gidatua egiteko azken eguna. Juan Bau-
tista Mendizabal herriko kronista ofi zialak 
egingo ditu gida lanak. Bisita 17:00etan 
hasiko da eta joan nahi dutenek aurrez egin 
behar dute erreserba, ostiraleko 13:00ak 

baino lehen, honako telefonetara deitua: 
943 15-18-78, 943 85-11-00.

Última visita guiada a la parroquia Santa 
María la Real: sábado 15, a las 17:00. Hay 
que reservar la entrada (943 15 18 78 o 
943 85 11 00)

Bilboko hilketa eta erasoak salatzeko 
elkarretaratzea egin zuten ekainaren 
4ean herriko plazan Azkoitiko 
Emakumeen Mahaiak deituta. Herritar 
zein ordezkari politikoak batu ziren 

‘Indarkeria matxistari aurre hartu!’ 
lemapean.
Concentración para denunciar las 
muertes por violencia machista 
acaecidas en Bilbao.

Mendi 
motorrak 
eta quad-ak 
debekatuta 

Ugarte Igarango igerilekuak ekaina-
ren 14an zabaldu dira eta irailaren 
15era bitartean egunero egongo 
dira irekita, 10:30etik 20:00etara.
Abierta la temporada de las pisci-
nas descubiertas de Ugarte Igaran.

Igerilekuak, 
zabalik
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Euskara

Gu ere bertsotan. Kurtsoan zehar Floreagako eta Xabier 
Munibeko 115 ikaslek hartu dute parte programan eta maia-
tzaren 21ean jaialdia egin zuten, ikasitakoa taularatzeko. Bi-
deo eta argazkiak; Youtube eta Faceboken, ikusgai eta esku-
garragari. Disponible video y fotos en Facebook y Youtube.

Tiritatxo, harpidetza banatzen.  ‘Irria’  aldizkariaren 
zortzi harpidetza zozkatu ditu Udalak, lehiaketa bidez, 
eta irabazleei sariak ematera Pirritx eta Porrotxen klubeko 
Tiritatxo etorri zen udaletxera, muxu eta umorez beteta. Acto 
de entrega de las subscripiciones a la revista infantil ‘Irria’.

Bai Euskarari zozketa. Ziurtagiridun 
dendetan erosi dutenen artean 200 euroko 
hiru sari banatu ditu Udalak. Argazkian, 
Axen Alberdi, irabazleetako bat. Ganadoras/
es del sorteko Bai Euskarari. 

Serbitzu ere, Bidean. Bai Euskarari 
ziurtagiriaren lehen maila eskuratu du Ser-
bitzu Elkartea S.L. enpresak, Bidean maila. 
La empresa Serbitzu Elkartea S.L. ha conse-
guido el certifi cado Bidean de Bai Euskarari.

ALDALUR GIZONEZKOEN JANTZIAK
AMBATO OKINDEGIA
ARANBARRI DROGERIA
ARKUPE TABERNA
ARROSPIDE OINETAKOAK
ATERPE TABERNA
AZKOITIKO EZKER ABERTZALEA
AZKOITIKO EAJ-PNV
AZKOITIKO GURUTZE GORRIA
KOXKA KAFETEGIA
KINTTELA ESTANKOA
KUTXA 
LUR NATUR DENDA
MAINE MERTZERIA
MILAR LARRAMENDI

MOBELTEKNICA IKASI, S.L.
NHOA ESTUDIOA
OLABERRI PUB
OREKA BIOELKARTEA
OSTADAR OPTIKA
PLAZA BERRI SPORT
PRESALDE GOZOTEGIA
BIZKARGI MUSIKA ESKOLA 
DEAN TABERNA
ELKARMEDIA S.L.
EROSKI BIDAIAK
EROSKI HIPERMERKATUAK
EROSKI ZENTER
ETXANIZ AUTOESKOLA
FK KOPISTEGIA

FLOREAGA SALESTAR IKASTETXEA
GONZALO CAMARON BITXITEGIA
ITZIAR JATETXEA
ITZIAR ARRANDEGIA
PSOE TABERNA
SERBITZU ELKARTEA S.L.
TILIN TALAN UME ARROPA DENDA
TAILETU INMOBILIARIA
TRAKI HARATEGIA
URIA SULKALDEAK
XABIER MUNIBE IKASTOLA DBH  
XABIER MUNIBE IKASTOLA LH
YALAI GOZOTEGIA
ZABALE ETXETRESNA ELEKTRIKOAK
ZAKELA KULTUR ELKARTEA

EUSKARA ZERBITZUA euskara biziberritzeko plan nagusia
plan general de promoción del uso del eusk

ziurtagiriarenelkartea
baieuskarari.org

euskarari

Bai euskari ziurtagiria duten eragileak
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Arrakastatsua. Halakoa izan zen 
IPAKA 2013, Izarraizpeko Aniztasun 
Kulturalaren astea. Herritar ugarik 
hartu zuten parte zazpi egunetan 
zehar egin ziren egitasmoetan 
eta larunbateko aniztasun festan 
aparteko giroa egon zen. Bailaran bizi 
diren kultura ezberdinetako herritarrek 
bat egin zuten herriko plazan: 
munduko hainbat herrialdetako jaki 
eta edariak dastatzeko aukera izan 
zen eta musika ezberdinez gozatzeko 
parada ere bai. 

Aste xume bakar batean kolore, hiz-
kuntza eta doinu guztietako ekitaldiak 
egin ziren Azkoitian. Ipuin kontalariak 
arabieraz eta euskaraz, munduko 
gastronomia tailerra, kriket ikastaroa, 
bertso saioa... jatorri anitzeko azkoi-
tiarrek hartu parte zuten ekitaldi guz-
tietan, eta elkarren berri izan eta elka-
rren kultura elkarbanatzeko aukera 
ezin hobea izan zen.

Izarraizpeko Aniztasun Kulturalaren 
Astearen aurreneko edizioa izan da 
aurtengoa eta Udala oso gustura dago 
lortutako emaitzarekin. Bidea  hasi 
da jada eta ekimenak etorkizunean 
ere pauso ugari emango dituelakoan 
dago. Horregatik, eskerrak eman nahi 
dizkie parte hartu duten erakunde, 
herritar zein elkarte guztiei. 

Jatorri anitz, herri bat!  

IPAKA
Aniztasun kulturalaren isla

14

iruditan- IPAKA

La semana de la diversidad cultural 
del valle de Izarraitz ha sido todo 
un éxito. Personas de diferente 
origen han compartido poesía, 
música, cuentos y demás activi-
dades culturales, convirtiendo el 
municipio en el punto de encuen-
tro de la riqueza cultural que goza 
la comarca. El Consistorio quiere 
agradecer su colaboración a todas 
las personas que han participado 
en la organización de los eventos.



kultura

Ekaina

14, ostirala
• Ugarteigaran igerilekuaren irekie-
ra. Irailaren 15era arte egongo dira 
zabalik, ohiko ordutegian.

14 eta 15 
 • ISB Iraurgi Saskibaloi elkartea-
ren aldeko garagardo Azoka, 
herriko plazan.

9, igandea
 • Biboterik gabea Azkoittiko gaz-
tien antzerki taldearen eskutik, 
‘Kontuk eta Komerik’ antzezlana. 
IV. Antzerki Jardunaldixek Ma-
tadeixen ekimenaren barruan, 
Matadeixen,19:00etan. 

15, larunbata
• Bandaren eguna dela eta, 
Azkoitiko Bandaren kontzertua, 
13:00etan, Kontzejupean.

18, asteartea
 • Karate saioa - Kurtso amaierako 
erakustaldia. Estalitako futbol S.B. 
kanpoan, Elkargunean.

19, asteazkena
 • Gimnasia Erritmikoaren erakus-
taldia egingo dute, kalean, talde 
horretako kideek. Eguraldi txarra 
balitz, Elkargunean egingo da.

20, osteguna
• Bizkargi Musika eskolako kur-
tso amaierako jaialdia; musika eta 
dantza emanaldiak. Baztartxo an-
tzokian.

23, igandea
• San Juan bezpera. 

24, astelehena
• Uztaila Jolasean udaleku ire-
kien hasiera aurkezpena egingo 
da Elkarguneko Oteiza plazan, 
18:00etan.

29, larunbata
• Artxamendi Gazte topalekuak 
antolatuta, Azken festa Ugarteiga-
rango igerilekuetan. 

30, igandea
•  XXXI. Azkoitiko Hiria - Xake Txa-
pelketa. Joxe Azkueren II. omenal-
dia. Kontzejupean.

Uztaila

6, larunbata 
• Orion elkarteak antolaturik, Iza-
rre Jandaloko zelaian, eguerdiko 
12:00etatik aurrera, galaper tirake-
ta.  

• 13, larunbata 
Musika Bandaren kalejira, Urrate-
giko Amaren egunaren omenez. 

14, igandea 
• Urrategi auzoko jaiak.

Jubilatuen elkarteak Azkoitiaren eta azkoitiarren alde urteetan 
egindako lana aitortu nahi du Udalak, eta horregatik, euren 
esku utziko du aurtengo Sanjuan su piztea. Herriko adineko 
jendearen bizi kalitatea hobetzeko nahiz bizitza soziala 
indartzeko elkarte horrek egindako lana txalotu nahi da 
ekitaldi xume horren bidez, eta eskerrak ematea. 

Honakoa izango da San Juan bezperako egitaraua: 

• Sua piztu aurretik, Xabier Munibe Ikastola eta Floreaga 
Ikastetxeko Kandiola  dantza taldearen eta Bizkargi dantza 
Taldearen emanaldia.

• Musika Bandaren Kalejira.

• 22:00etan, Balda Plazan, suaren piztuera, Sahatsa Dan-
tza Taldea, Iraurgi  Abesbatza, Parrokiko Abesbatza eta 
Azkoitiko Musika Bandaren laguntzarekin. 

• Ondoren, Musika Eskolako Dantza Taldeak “V. Zatoz Dan-
tzara Balda Plazara” emanaldia eskainiko du.

El Ayuntamiento quiere reconocer la labor que durante años está 
realizadon la asociación de jubiladas/os de Azkoitia. Por eso, este 
años serán las personas de esa asociación las que enciendan la 
hoguera de la noche de San Juan.

Jubilatuen elkartearen lana aitortuko da San Juanetan
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Argazkilaria: Joakin Sudupe



Festetako
kartel bila

Oinarriak:

1. Gaia: 2013ko Andramaixek.
2. Nahi duen orok hartu dezake parte. Parte hartzaile bakoitzak, gehienez, lan 

bat aurkeztu ahal izango du.
3. Lanak egiteko edozein teknika edo material erabili ahal izango da.
4. Kartelek, nahi eta nahi ez, argitaratu gabeak izan beharko dute.
5. Lanen neurriak: 350 mm zabal eta 500 mm altu.
6. Lanak sinatu gabe aurkeztu beharko dira eta aparteko kartazal batean jarriko 

dira egilearen honako datuak: Izen-abizena, jaiotze data, NAN zenbakia, 
herria, helbidea, telefonoa eta e-posta.

7. Lanak aurkezteko epea: ekainaren 25etik uztailaren 10era. 
8. Epaimahaia: Azkoitiko Udalak aditu talde bat izendatuko du eta herritarrek 

ere botoa emateko aukera izango dute, kartelen erakusketan. Erakusketa  
uztailaren 13 eta 14an egingo da, Torre Zurin, 12:00etatik 15:00etara eta 
17:00etatik 20:00etara. Botoak orduan eman ahalko dira.

9. Irabazleak 200 euroko saria jasoko du.
10. Lanak aurkezteko tokia:
   Azkoitiko Udala-Kultura saila
   Herriko plaza Z/G, 20720 Azkoitia.
   Jasotako lan guztiak erregistratu egingo dira.
11. Saritutako lana Azkoitiko Udalaren jabetzan geldituko da.
12. Gizonezko eta emakumezkoen arteko berdintasuna eta herritarren aniztasuna 

errespetatzen ez dituzten lanak ez dira onartuko. Bi printzipio horiek sustatzen 
dituzten lanak, aldiz, bereziki baloratuko dira.
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?

Informazioa eman eta jasotzeko eta 
herritarren partea hartzea errazteko:

Kale Nagusia, zg. • Tel.: 943 080080
20720 AZKOITIA 
Informazio gehiago: www.azkoitia.net 


