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EMUSIK-EUROPAKO MUSIKA 
ESKOLEN JAIALDIAREKIN ETA 
DONOSTIA 2016REKIN BAT

Donostia 2016 proiektuaren baitan 
gauzatu den EMUSIk Europako Musi-
ka Eskolen Jaialdiak presentzia izan 
du Azkoitian ere, Bizkargi Musika Es-
kolak egindako lanari esker. Alema-
niako eta Kataluniako musikariekin 
eszenatokia partekatuz bi kontzertu 
apartak eskaini dituzte.

Bizkargi Musika Eskola ha compar-
tido escenario con músicos catalanes 
y alemanes en el Festival Europeo de 
Escuelas de Música – EMUSIK celebra-
do en el marco de Donostia 2016.

AZPEITIKO EPAITEGI BATEK AZKOI-
TIA  LANTZENEN AURKAKO KAUSA 
PENALA ARTXIBATU DU

Azpeitiko 1 zenbakiko instrukzio 
epaitegiak amaitutzat eman du 
Azkoitia Lantzenen kontrako bide 
penala, haren aurkako kausa pena-
la artxibatuz. Ustezko fondo publi-
koen bidegabeko erabilera, iruzur eta 
dokumentu faltsukeria delitu baten-
gatik ikertu dute. Eginbideaz ardura-
tu den epaileak 2016ko apirilaren 7ko 
datarekin igorri zuen autoan esaten 
denez “...ekintzak ez dira inolaz pe-
nalki legez kontrakoak, eta ondorioz 
kausa artxibatzea da bidezkoa”.

Un juzgado de Azpeitia archiva la 
causa penal contra Azkoitia Lantzen.

FLOREAGAKO ETA XABIER  
MUNIBEKO IKASLEAK  
UDALBATZAN

Eskolako Agenda 21 ekimenaren 
baitan, aurtengo ikasturtean Flore-
agako eta Xabier Munibeko ikasleek 
elikadura jasangarria landu dute. 
Udaletxean izan berri dira alkateari 
eurek hartutako konpromisoak aur-
keztu eta hainbat proposamen eskae-
ra luzatzeko. 

Este año las alumnas y alumnos de 
los centros han desarrollado el tema 
de la alimentación sostenible.

PERTSONEN ZAINTZAREN  
INGURUKO IKASTAROA EGIN DA 
SAN JOSE EGOITZAN, BANAIZ  
BAGARA ELKARTEAREN ESKUTIK

Euskaraz komunikatzen zailta-
sunak dituzten bertakoei eta atzerri-
tarrei aukerak ematea da Banaiz Ba-
gara elkartearen helburua. Euskara 
Plus programaren baitan, 20 orduko 
ikastaroak antolatu dira industrian, 
ostalaritzan eta pertsonen zaintzan 
oinarrizkoa den euskara irakasteko. 
Ostalaritzakoa bukatuta, pertsonen 
zaintzaren inguruko beste bi ikastaro  
egin dira San Jose Egoitzan. Hogeita 
hamar bat lagunek hartu dute parte. 
Hurrengoa indus triakoa izango da. 

Nueve personas han participado en 
el último curso de Banaiz Bagara diri-
gido a personas autoctónas y extran-
jeras para aprender a comunicarse en 
euskera en el ámbito laboral.

UDALAK 64.430 EURO BIDERATUKO 
DITU GAZTEEI ETXEAREN ALOKAI-
RUA ORDAINTZEN LAGUNTZEKO

Udalak 64.430 euro jarriko ditu 
gazteei etxebizitzaren alokairua or-
daintzeko diru-laguntzetan. Aurten 
26 eskaera jaso ditu Udalak  eta bat 
atzera bota du ez dituelako baldin- 
tzak betetzen.

67.500 euroko partida zuen Udalak 
diru-laguntza hauetarako eta 63.400 
euro erabiliko ditu. 

El Ayuntamiento ha registrado 26 
solicitudes para las ayudas destina-
das a jóvenes para el pago del alquiler 
de la vivienda.

OSTALARI ETA DENDARIENTZAT 
LAGUNTZAK, BESTEAK BESTE, 
ERROTULUAK, WEBGUNEA EDOTA 
PROGRAMA INFORMATIKOAK EUS-
KARATZEKO 

Ostalariek eta dendariek zabalik 
dute diru-laguntzak eskatzeko epea 
ondorengo ekintzetarako: kanpoko 
errotulua, webgunea, programa in-
formatikoa edota gainerako mate-
riala euskeratzeko, alegia, poltsak, 
kartazalak, fakturak, albaranak... 
Euskaraz publizitatea egitea ere di-
ruz lagunduko du Udaleko Euska ra 
sailak estraineko aldiz, merkatariek 
hala eskatuta egin den parte hartze 
prozesuan. Diru-laguntzak eskatze-
ko epea urriaren 30 arte luzatuko da. 
Informazio gehiago udalaren webgu-
nean edota Euskara sailean.

Ayudas para establecimientos que 
pongan sus rotulaciones, su página 
web o su programa informático en 
euskera, así como para hacer publici-
dad en euskera. 

LABURRAK
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Javier Zubizarreta,  
Azkoitiko alkatea

Urtebete da egungo udalbatzak Azkoitiko Udalaren 
norabidea bere esku hartu zuenetik. Ukaezina da talde 
berria izanik, lehenengo asteak egunean jartzen eman 
zizkigun, Udalari dagozkion, eta ondorioz, herritarrei 
eragiten dien gai guztien berri jasotzen.

Behin “etxea” barrutik ezagututa, gure gestio planari 
heldu genion jakinik lau urteko agintaldia ezin dela eze-
rezean geratu. Ez dugu nahi beste egin. Baina egunero 
oheratu gara pentsatuz “atzo baino gehiago, bihar baino 
gutxiago”. Eta sinets iezadazue, enpresa pribatutik ga-
tozenontzat administrazioa motela eta astuna egiten da. 
Oreka bilatzeko, udalaz gaindiko erakundeen aurrean 
tematiak izan gara eta azkoitiarrekin dugun konpromi-
soari eusterakoan burugogorrak, nahi bada. Azken hau 
da, izan ere, gu kargu publikoan jarri gaituen arrazoia. 

Eta esan dezaket Azkoitia-Zumarraga errepidearen 
hobekuntza proiektua kaxoietatik foru teknikarien es-
kuetara pasa dela obrak martxan jartzeko; hamaika bi-
lera eta negoziaketen ondoren, argia ikustea lortu dugu 
Idiakez Ederra etxearen egoera desblokeatzeko; Eibarko 
Hizkuntza Eskolak gela desplazatuak Azkoitian ireki- 
tzea ere erdietsi dugu; bertako enpresak herrian inberti- 
tzen lagundu dugu; kaleak garbiak eta zainduak daude; 
hondakinentzat edukiontzi sistema ere aurki iritsiko da 
eta horretaz gain, pertsonei eguneroko bizitza errazten 
dien arazo amaigabeei irtenbidea bilatzen ahalegintzen 
gara eguna joan eta eguna etorri, horrek egunkarietan 
goibururik sortzen ez duen arren.

Kontuak ematea gure ardura delakoan, Kontzejupetik 
aldizkaria aprobetxatu dugu horretarako, labur-labur 
bada ere. 

Hace un año que la actual corporación cogió el timón 
del Ayuntamiento. Un equipo nuevo que, para qué ne-
garlo, pasó las primeras semanas poniéndose al día de 
todas las cuestiones concernientes al Consistorio y, por 
lo tanto, a toda la ciudadanía. 

Una vez de conocer la “casa” por dentro, nos agarra-
mos a nuestro plan de gestión con el convencimiento de 
que un mandato de cuatro años no puede quedar en un 
parpadeo. No hemos hecho todo, obviamente. Pero cada 
día hemos podido decir aquello de “más que ayer, menos 
que mañana”. Y creedme, para quienes venimos de la 
empresa privada la administración resulta en ocasiones 
una pesada piedra de arrastre. Para buscar el equilibrio 
hemos sido insistentes ante las instituciones supramu-
nicipales y obstinados con respecto al compromiso que 
tenemos con los azkoitiarras, razón por la que estamos 
desempeñando un cargo público. 

Y puedo decir que el proyecto de mejora de la carrete-
ra Azkoitia-Zumarraga ha pasado de estar en un cajón a 
estar en manos de los técnicos forales para su ejecución; 
que hemos visto luz al problema de la casa Idiakez Ede-
rra tras innumerables reuniones y negociaciones; que la 
Escuela Oficial de Idiomas de Eibar ofrecerá  aulas des-
plazadas en Azkoitia; que hemos contribuido a que las 
empresas inviertan en Azkoitia; que las calles están lim-
pias y cuidadas; que no queda mucho para implantar el 
sistema de contenedores y que cada día solucionamos un 
sinfín de problemas que facilitan el día a día a las perso-
nas aunque no generamos titulares con ello. 

Creemos que toca dar cuenta de lo que hemos hecho 
y aprovechamos Kontzejupetik para ello, aunque sea de 
forma resumida. 

“ATZO BAINO 
GEHIAGO, BIHAR 
BAINO GUTXIAGO”

“MÁS QUE  
AYER, MENOS  

QUE  MAÑANA”

Editoriala
Alkatearen agurra
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Hainbat proiektu dituzue gazteen 
laneratze prozesuan laguntzeko. 

Hazilan da horietako bat. Zein da hel-
buru nagusia?

Gazte kualifikatuen enpleagarrita-
suna hobetzea bailarako gazteak eta ber-
tako enpresak uztartuz. Kualifikazio al-
tuko jendea enpresekin lotzea. Gazteak 
batzearekin batera, enpresak lotzen ari 
gara zeren aukera bat da enpresentzat 
ere. Proiektu honek ahalbidetzen die 
enpresei bailarako gazte kualifikatuak 
ezagutzea eta proiektu batzuetara lo- 
tzea, konpromisozko erlazio laboralik 
gabe. Hitzarmen bat sinatzen da. Auke-
ra bezala ikusi behar dute.
Eta kualifikazio baxua dutenentzat?

 “Txertatu merkatuan” proiektua ja-
rriko dugu martxan. Erdi mailako ikas-
ketak dituztenentzat edo erdibidean 
bukatu gabe utzi dituztenentzat da. 
Egun, gazte gehienek dituzte ikaske-
tak ala?

Orokorrean oso prestatuak datoz bai-
na badaude kualifikazio gutxikoak ere. 
Industria tiratzen hasten denerako be-
harrezkoa da Lanbide Heziketa indar- 
tzea ere. Industria da gure motorra eta 
sekulako iraultza dator 4.0 industriare-
kin eta kualifikatutako jendea beharko 
da. Gaurko gazteak zailtasun bat dauka.
Zer da?

Esperientzia hartzeko aukera gutxi 
du. Esperientzia eta gela batean ikasten 

ez diren gaitasunak hartzea falta zaie 
gazteei.
Zeintzuk dira eskakizun horiek?

Taldean lan egiteko ahalmena edo 
iniziatiba izatea, hizkuntzak  jakitea... 
Hasieran asko motibazioa galduta ego-
ten dira eta gaitasun horiek garatzeko 
aukera ematen diegu. Belar motzean 
hazitakoek asko borrokatu behar izan 
zuten eta asko ikasi zuten. Aukera hori 
gazteek ez dute izan. Ez da gazteen 
errua. Denok  egiten dugu gizartea. Bai-
na beharbada falta da proaktibitatea, 
konpromisoa, lana baloratzea...

GAZTEAK LAN MERKATUAN 
SARTZEKO BIDEAK ERRAZTEN
Azkoitiko eta Azpeitiko Udalen Garapen eta Berrikuntza Agentziak, Iraurgi Berritzenek,  
hainbat proiektu eta baliabide martxan ditu langabezian dauden gazteei lan merkatuan 
barneratzen laguntzeko.

Sandra Fernandez eta Jesus Aguirre  
Iraurgi Berritzeneko lan munduratze teknikaria eta zuzendaria

“Gazteek zailtasun bat dute: esperientzia 
hartzeko aukera gutxi dituzte”

   
TOPAGUNEAN BILDUTA

Iraurgi Berritzenek eragileekin 
eginiko azken topagunea
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HAZILAN PROIEKTUA: EZ DA DENA 
IKASGELAN IKASTEN

Nori zuzendua
Hazilan  20 eta 35 urte bitarteko 

gazte kualifikatuei zuzenduriko egi-
tasmoa da. Programa honen bitartez, 
gazteek ikasgeletan ikasten ez diren 
gaitasunak bereganatuko dituzte.
Zertarako

Programaren helburua da etorki-
zuneko proiektuak dituzten enpre-
sak identifikatu eta langabezian 
dauden gazte kualifikatuei behar 
dituzten baliabideak eskaintzea alde 
biak uztartzeko.

Lan bila dabiltzan gazteak aktiba-
tuta mantentzea prozesuan zehar, 
zeharkako gaitasunak hobetzen la-
guntzea eta esperientzia eskuratzen 
laguntzea dira programaren helburu 
zehatzak.
Aukerak

Hazilan programak hainbat fase 
ditu. Bigarren fasean, lanpostuan 
bertan formakuntza jasotzeko, 
enpresetan lan praktikak egiteko edo 
enpresetan proiektu bat garatzeko 
aukerak eskainiko zaizkie partaideei.

Hazilanen bitartez, enpresek, lan 
kontratua egin beharrik gabe, hitzar-

men bidez, bailarako gazte kualifika-
tuak ezagutzeko aukera dute.
Finantziazioa

Europako Gizarte Funtsak finan- 
tziatuko du erdia eta Azkoitiko, Azpei-
tiko eta Zestoako Udalek beste erdia.
Hasiera

Programa hasita dago eta datozen 
bost urtetan, urtero egingo da deial-
di berria.

TXERTATU MERKATUAN  PROIEK-
TUA: ABILEZIAK BALIOAN JARRI 
ETA MOTIBAZIOA AREAGOTZEKO

Nori zuzendua
16 eta 30 urte bitarteko gazteei 

zuzendua dago. Kualifikazio gutxiko, 
langabe edota prestakuntzarik ja-
sotzen ez direnentzat , alegia. Parte 
har dezakete ikasketarik gabeko per- 
tsonek, lehen edo bigarren mailako 
ikasketak dituztenek amaituta edo 
amaitu gabe, eta baita unibertsitate-
ko ikasketak utzi dituztenek ere.
Zertarako

Partaideek prestakuntza proze-
suetan parte hartu ahalko dute  edo 
lan-zirkuituetan txertatu. 
Soluzio pertsonalizatua

Proiektu honek soluzio berritzai-
leak eskaintzen ditu, parte-hartzaile 
bakoitzaren premietara egokitutako 
baliabideak eskainiz eta haien gizar-
teratzea eta laneratzea bultzatuz. 
Faseak

Bi fase ditu proiektuak. Lehenen-
goan, partaideak garatzen dituen 
jardueretan lan-konpetentziak iden-
tifikatzen laguntzen zaio, jarduera 
horietan oinarrituta profil profe-
sionalak eginez. Bigarren fasean, la-
guntza oso trinkoa eskaintzen zaio 
tailer ezberdinen bidez. 
Hasiera

Udazkenean jarriko da martxan.

ENPLEGU ZENTROA

Enplegu eta Orientazio Zentroaren 
helburua da bertaratzen direnei es-
kualdean dauden lan eskaintzen 
inguruko informazioa eman eta bi-
laketa aktiboan laguntzea, harreman 
pertsonalizatua eskainiz. 

Bizenta Mogel 6 kalean, astearte-
tan eta ostegunetan egoten da zaba-
lik Enplegu eta Orientazio Zentroa 
ondorengo ordutegian: 9:00-13:30 / 
15:30-18:00.

BALIABIDEAK ETA ZERBITZUAK

Olatz Eizagirre, 37 urte

“Ikastaro bat egin nuen lan enple-
guko webguneak ezagutzeko, info-
jobs, infoempleo eta antzerakoak. 
Orain eskaintzak mail bidez iristen 
zaizkit. Oso atentzio ona jaso nuen 
Enplegu Zentroan. Konfiantzaz tra-
tatzen zaituzte eta lasaiago sentia-
razten zaituzte”.

Nerea Rezabal, 31 urte

“Ikastaro bat egin nuen CVa nola 
osatu eta berritu ikasteko. Galdeke-
tak egin zizkidaten eta asko lagun-
du zidan Enplegu Zentrora jo iza-
nak. Orain lanean nago. Nik jendea 
animatuko nuke zeren beti etortzen 
da ondo. Nik Facebooken bidez jakin 
nuen agentziaren berri eta ondo eto-
rri zait”.

TESTIGANTZAK

"Helburua:  
Gazte kualifikatuen enpleagarrita-
suna hobetzea bailarako  gazteak eta 
bertako enpresak uztartuz."

"Nik jendea animatuko 
nuke zeren beti etortzen 
da ondo"

Azkoitiko eta Azpeitiko Udalen Garapen eta Berrikuntza Agentzia
Iraurgi Berritzen
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Azkoititik hasiko dira GI-531 erre-
pidearen berritze lanak. Azkoi-

tiko Udala elkarlanean aritu da Gi-
puzkoako Foru Aldundiarekin eta 
azken honek aurkezturiko proiek-
tuari ekarpenak egin dizkio udaleko 
hirigintza sailak. Obrak Aldundiak 
finantziatuko ditu bere osotasunean. 
Lanek 23 milioiko aurrekontua dute. 

Proiektuaren arabera, nabarmen 
hobetuko da gaur egungo traza-
tua. Hiru bide zatitan hirugarren 
erreia eraikitzea aurreikusten da eta 
erreietako bat Azkoitia eta Aizpuru-
txo artean kokatuko da.

Errepide hau garrantzitsua da ez 
bakarrik ospitalera eramaten gaitue-
lako baizik eta Goierrikin lotzen gai-
tuelako.

Obrak 2018an hasiko dira, betiere 
Aldundiaren arabera. 2010ean beste 
proiektu bat garatu zen baina foru 
erakundearen iritziz, orain ez da 
inondik inora bideragarria. 

Tras varios años de espera, las 
obras de mejora de la carretera 
Azkoitia-Zumárraga tienen fecha de 
inicio. Comenzarán en 2018 desde 
Azkoitia. Se plantea habilitar un ter-
cer carril de adelantamiento en tres 
tramos, uno de ellos entre Azkoitia 
y Aizpurutxo. La Diputación Foral se 
encargará de financiar los 23 millo-
nes que costarán las obras en su to-
talidad.

Iazko ekainaren 13an eratu zen 2015-19 legealdirako 
udalbatza. Data aintzat hartuta, Udalak urtebete  
honetan egindakoa laburbiltzen du orri hauetan  
kontuak emateko xedez. 

El pasado 13 de junio se cumplió un año de la constitución 
de la corporación municipal para la legislatura 2015-19. 
Damos cuenta de lo que se ha hecho en este tiempo.

Azpiegitura

ZER EGIN DUGU 
LEGEGINTZALDIKO  
LEHEN URTEAN?

AZKOITIA-
ZUMARRAGA 

ERREPIDEAREN 
BERRITZEA  
MARTXAN
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Udalak ez du denborarik galdu 
eta konponbidea konplexua izan 

arren, gero eta hurbilago ikusten dute 
udal arduradunek. Udalaz gaindiko 
erakundeekin eta etxejabeekin eten-
gabeko harremana izan dute udale-
txean sartu zirenetik. 

Momentu honetan, Udalak ahozko 
hitzarmena du Visesarekin eta etxe-
jabeekin. Asmoa da Udalak eraiki-
naren jabetza eskuratzea. Urte haue-
tan Udalak -erantzule subsidiarioa 
delako - mantenimendu lanek era-
gindako gastuak bere gain hartu ditu. 
Jabeekin adostutakoaren arabera, 
eraikina Udalaren eskuetara pasako 
da eta honek lursaila Visesari utziko 
dio bertan Babes Ofizialeko 14 etxebi-
zitza eraiki ditzan. 

Beheko lokaletan, berriz, Za-
har-Etxea kokatuko litzateke, gaur 
egun dagoen tokia baino egokiagoa 
eta erosoagoa litzatekeelako.

Negoziaketa konplexuak izan dira 
baina itxura guztien arabera soluzioa 
gero eta hurbilago dago. 

Udalak hartutako lehenengo neu-
rria eraikina sostengatzen duten 
andamioak erostea izan zen. 50.000 
euro kosta zaizkio. Ordaintzeko di ru-
laguntzetan Foru Aldunditik 12.000 
euro berega natzea ere lortu zuen Uda-
lak. Baina erabaki hori hartu aurretik, 
Udalari andamioen alokairua hilean 
6.027 euro kostatzen zitzaizkion. 

Ordutik, Udalaren, Jaurlaritzaren 
eta jabeen arteko negoziaketak au-
rrera jarraitu dute eta neurri haundi 
batean soluzioa bideratzea lortu da. 

El Ayuntamiento ha avanzado de 
manera significativa y ha logrado 
enderezar la situación de la Casa 
Idiazkez-Ederra desbloqueándola.

El planteamiento es que la propie-
dad pase a manos del Ayunta miento. 

Hasta ahora el consistorio, al ser el 
responsable subsidiario, ha finan-
ciado los costes derivados del man-
tenimiento del edificio, cuantía que 
asciende casi a 600.000 euros. En base 
a lo acordado con los propietarios, el 
Ayuntamiento se hará con el inmue-
ble y éste cederá el suelo a Visesa 
para que construya 14 VPOs. En los 
bajos se ubicará el Hogar del Jubilado.
Como primera medida decidió com-
prar el andamiaje que sostiene el edi-
ficio por 50.000 euros. Se adoptó esta 
decisión porque el alquiler de los an-
damios le estaba costando al Ayunta-
miento 6.027 euros al mes. 

Desde entonces, las negociaciones 
entre el Ayuntamiento, las institucio-
nes supramunicipales y los propieta-
rios no se han interrumpido y a todas 
luces la solución está encaminada.

Hirigintza

IDIAKEZ-EDERRA ETXEA, KONPONBIDETIK  
GERO ETA HURBILAGO
Visesarekin eta etxejabeekin hitzezko akordioa itxita du Udalak. Planteamen-
dua da Visesak Babes Ofizialeko 14 etxebizitza eraikitzea eta azpiko lokaletan 
Zahar-Etxea zabaltzea.

Udalak 
hartutako 
lehenengo 
neurria eraikina 
sostengatzen 
duten andamioak 
erostea izan zen. 
50.000 euro kosta 
zaizkio.

Urtebetera 
Kontuak ematen
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INBERTSIO BERRIAK OINARTXON

Krisiak krisi, badira herrian inbertitzearen aldeko apustua 
egin duten enpresak. Sistemas Esselle edo Intza Group, 

kasu. Udalak Oinartxoko industrialdea kudeatzen duen Uro-
lako Industrialdea S.A. erakundearekin bitartekaritza lanak 
egin ditu negoziaketetan akordioak erraztuz. 

En un contexto global marcado por la incertidumbre, hay 
empresas que siguen apostando por Azkoitia. El Ayuntamien-
to ha colaborado para facilitar los acuerdos entre Urolako In-
dustrialdea S.A. y las empresas que han optado por Oinartxo 
para su ampliación. 

Schwarz talde alemaniarraren 
Lidl supermerkatu kateak erosi 

ditu Urrategi bideko (32 sektorea) bi 
lursailak Azkoitian duen aktibitata 
tokiz aldatzeko asmoz, enpresa za-
balkunde prozesuan murgilduta bai-
tago.  Udalak esleipenerako oinarri 
gisa 759.521,46 euroko prezioa gehi 
BEZa ezarri zuen eta modu esangu-
ratsuan gainditu du kateak aipatu 
kopurua. Lidl-en asmoa da egungo 
negozioa tokiz aldatzea Zabale base-
rriaren eta Gurutze Gorriaren artean 
dauden lurretara eta ez bigarren es-
tablezimendu bat zabaltzea bertan.

Bestetik, Lidl-ek Azkoitian egingo 
duen inbertsioa ez da lursailen eros-
ketara mugatzen. Kontratazioaren 

arabera, esleipendunari dagokio ur-
banizazio publikoaren kostuak bere 
gain hartzea, alegia, 1.382.483 euro 
(BEZik gabe). Udalaren ardura izango 
da obrak esleitzea baina supermer-
katu kateak ordainduko ditu. Hala-
ber, eraikina eraiki eta ingurua ur-
banizatu beharko ditu.
Birsorkuntza urbanistiko  
bikoitza

Esku-hartzeak bi zonalderen bir-
sorkuntza urbanistikoa ahalbide-
tuko du. Batetik, Urrategi bideko 
gunearena eta bestetik, Intsausti 
industrialdearen eremuarena. Azken 
hau, hutsik geratuko da etorkizu-
nean gauzatu daitekeen proiektu ur-
banistikoa garatzeko.

La cadena de supermercados ale-
mana Lidl del Grupo Schwarz ha ad-
quirido las dos parcelas del sector 
32 Urretagi bidea para reubicar el 
negocio. El precio base por el que el 
Ayuntamiento sacó a licitación las 
parcelas es de 759.521,46 euros más el 
IVA correspondiente y la firma ha su-
perado dicha cifra de manera signi-
ficativa. El planteamiento de Lidl es 
trasladar su negocio al solar que esté 
entre el caserío Zabale y la Cruz Roja, 
no abrir un segundo establecimiento.

Hirigintza

Ekonomia

LIDL SUPERMERKATU KATEAK 
BEREGANATU DITU URRATEGI 

BIDEKO LURSAILAK BERE 
AKTIBITATEA LEKUALDATZEKO

Zabale baserriaren eta Gurutze Gorriaren 
artean dauden lurretan kokatuko du esta-

blezimendu berria. Esku-hartzeak zonaldea-
ren birsorkuntza urbanistikoa ahalbidetuko 
du eta baita Intsausti industrialdean etorki-

zunean gauzatu daitekeena ere.
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Esleipendunari dagokio 
urbanizazio publikoaren 
kostuak bere gain hartzea



Iraurgi Berritzen, Azkoitiko eta 
Azpeitiko Udalen Garapen eta 

Berrikuntza Agentziaren eskutik, 
herriko eta bailarako enpresen be-
harrak detektatu eta erantzuna 
emateko baliabideak egokitzea edo-
ta eguneratzea Udalaren helburua 
da, horrek formakuntzan eta enple-
guan ondorio zuzenak dituelako. 

Ildo horretan, Urola Ikastolak 
LHko eskaintza zabalduko du men-
dekotasun egoeran dauden per- 
tsonei arreta emateko ziklo berria 
jarriz datorren ikasturtean. Azpei-
tiko eta Azkoitiko Udalak, Iraur-
gi Berritzenen koordinaziopean, 
elkarlanean aritu dira ziklo berri 
hau martxan jarri ahal izateko.

Titulazio berri honetarako pla-
za kopurua 15 eta 25 bitartekoa da. 
Duela gutxira arte, mendekotasun 
egoeran dauden pertsonen zain- 
tzan ikasketa gabeko pertsonek 
egin izan dute lan. Lege aldaketa-

rekin, ordea, titulu ofiziala eska- 
tzen hasi dira osasun edo geriatria 
zentroetan. Behar hau detektatuta 
zegoen eta egon daitezkeen beste 
batzuk ezagutu eta erantzuna ema-
teko lanean ari da Udala Iraurgi Be-
rritzenekin batera. 

Buscar un mayor encaje entre las 
necesidades de las empresas y los 
recursos existentes es uno de los 
objetivos del Ayuntamiento. En este 
sentido, Urola Ikastola ampliará su 
oferta de FP con un nuevo ciclo me-
dio de Atención a Personas Depen-
dientes. 

Formakuntza-Enplegua

Egindako lanaren gainetik egiten 
den modua dago. Udalak uste du 

herritarrek hautatutako kargu publi-
koek gobernantza onaren irizpideen 
pean egin behar dutela lan. Hala egin 
du  orain artekoan ere, baina urrats 
bat gehiago eman du Gobernantza eta 
Zuzentasun Instituzionalaren Plana 
abiatuz.  

Gobernu onak aintzat hartzen ditu 
eraginkortasuna, gardentasuna, par-
te-hartzea eta integritate instituzio-
nala. Gobernu onaren osagaiak dira.

Horregatik,  Udal Gobernuak kon- 
promisoa hartu du kode etiko baten 
onarpena proposatzeko eta ekintza 
plan bat zehaztu du herri partaide- 
tza sendotzeko eta jokabide etikoaren 
ebaluaketa sistema gertutik ezagu- 
tzeko. Guzti honetan Globernance 
Institutuaren laguntza izango dugu 
eta besteak beste, udal arduradu-
nentzat, politiko zein tekniko, for-
makuntza saioak antolatuko dira.

El gobierno municipal desempeña-
rá los cargos públicos para los que 
han sido elegidos por la ciudadanía 
bajo los principios de la buena gober-
nanza. Para ello, ha puesto en marcha 
el Plan de Gobernanza e Integridad 
Institucional. 

El buen gobierno se basa en la efica-
cia en la gestión, en la transparencia, 
en la participación y en la integridad 
institucional. Para llevarlo a cabo, el 
gobierno se ha comprometido a pro-
poner la aprobación de un código 
ético y de conducta y ha definido un 
plan de acción para reforzar la parti-
cipación y conocer el sistema de eva-
luación de conducta ética. 

Gobernantza

ENPRESEN BEHARRAK ETA BALIABIDEAK LOTZEN 

Urtebetera 
Kontuak ematen

9Ekaina 2016

Urola Ikastolak LHko 
eskaintza zabalduko du 
mendekotasun egoeran 
dauden pertsonei arreta 
emateko



SAN JUANEN, ATSEDEN GUNE ATSEGINA

Hirigintza - Txukunketa lanak

LOKAL DUINA UDALTZAINENTZAT 
ETA BRIGADAKO LANGILEENTZAT

Irailean estreinatu zuten udaltzai-
nentzat eta brigadako langileen- 

tzat txukundu eta egokitutako lokala. 
Aurreko legealdian sute batek lokala 
erabili ezinda utzi zuen eta espazioa 
berreskuratzea izan zen Udalaren le-
hentasunetako bat udaletxean sartu-
takoan. 

Recuperar el local para uso de la 
Policía Municipal y de la brigada 
fue una de las prioridades del Ayun-
tamiento tras ver que estaba en el 
mismo estado en el que quedó tras el 
incendio sufrido en la anterior legis-
latura.

GARBIKETA SAKONA  
KALEETAN

Udalak guztira 2.000 metro karra-
tuko eremuan esku hartu dute 

espaloiak sakonki garbituz eta ez 
labaintzeko tratamendua aplikatuz. 
Ibaiondo, Aingeru, Trino Uria eta Ju-
lio Urkixo kaleetako egin dituzte lan 
hauek. Baita eliza aurrekaldean eta 
Iturri edota Errexil taberna ingurue-
tan ere.

Se han limpiado en profundidad 
2.000 metros cuadrados de acera y se 
ha aplicado un tratamiento antides-
lizante. Se ha intervenido en Ibaion-
do, Aingeru, Trino Uria o Julio Urkixo, 
entre otras zonas.

JOLAS PARKE BERRIA  
TRENBIDEAREN ZUMARDIAN

Arrakastatsua izan da Trenbidea-
ren Zumardian eraikitako jolas 

parke berria. Horrekin batera, Uda-
lak  Txalon Errekakoa edota Gazta-
neneakoa ere egokitu ditu. Halaber, 
herriko parkeen egoeraren azterketa 
egin da beharrezkoak diren txukun- 
tze edo berritze lanak egiten joateko. 

Se ha creado un nuevo parque en 
Trenbidearen Zumardia y se ha reali-
zado un estudio para analizar el es-
tado del resto de parques para ir ade-
cuándolos o reformándolos.

Atseden gune atsegina sortu da 
San Juanen. Mahaiak jartzeare-

kin batera, iturria ipini eta bizikle-
tentzat aparkalekua berritu da eta 
Plaza Berrin eta Barriketako iturrian 
garai batean zeuden piezak berres-
kuratu eta jardinera gisa erabili dira. 
Eta sasoi bateko bainuetxeko itu-
rria berreskuratu da. Sarrera guztia 
txukundu eta pasadizoa egin zaio. 
Bainuetxearen eta iturriaren historia 
gogora ekartzen duten panelak ere ja-
rriko dira.
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MARKESINAK

Zazpi markesina daude Azkoitian 
eta guztietan ibilbideen inguruko 

informazioa zintzilikatu da eta ira-
garkiak eta kartelak jartzeko debe-
kua.

KLARA DONEA KALEAN ZULOA 
ESTALI DA

Matadeixe eta Ugarteko zubiaren 
artean zegoen zuloa lurrez bete 

eta baranda ipini da, erreka igarotze-
ko tokia utzita azpian. Halaber, zubia 
txukundu eta pasadizoa eraiki da.

TXALON-ERREKAN BARANDA JARRI 
ETA FUTBOL ZELAIA BERRESKURA-
TU DA

Txalon-Errekan baranda zati be-
rria ipini da eta futbol zelaia be-

rreskuratu da belarra moztearekin 
batera. 

LOREZAINTZAN AHALEGINA

PIBOTEEN ORDEZ, LOREAK

ITURRIAK MARTXAN

ZORROSPEN...

Mahaiak eta bankuak  ipini dira. 
Zortzi berriak dira eta beste 

zortzi aurretik zeudenak txukunduz 
berreskuratu egin dira. Panelak ere 
jarri dira.

GIPUZKOAKO URAK-EKIN ELKARLA-
NEAN, SAN MARTIN ETA  
INAZIO IRIARTEKO SANEAMENDU 
ETA HORNIKETA SAREEN BERRITZEA 
MARTXAN

Udaletxeak eta Gipuzkoako Urak-
ek elkarlanean, San Martingo 

Rikardo Otaño, Ama Josefa eta Jose 
Egino kaleetan eta Inazio Iriarte 
kalean saneamendu eta horniketa sa-
reak berrituko dituzte. Lanak 400.000 
eurotik gora kostako dira. 

Gipuzkoako Urak-ek burutuko di-
tuen lanen helburu nagusietako bat 
da hondakin-uren eta euri-uren sa-
reak banatzea, orain bateratuta bai-
taude. Obrei esker, matxurak murriz- 
tuko dira, ur galerak saihestu eta 
usain txarrak eta filtrazioak minimi-
zatu.

Gipuzkoako Urak-ek egin beharre-
ko lanak aprobetxatuz, ur azpiegitu-
rak berritzeaz gain, Inazio Iriarteko 
asfaltoa eta Rikardo Otaño, Ama Jose-
fa eta Jose Egino kaleetako espaloiak 
konponduko dira.

Urtebetera 
Kontuak ematen
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2016-2020 
BIZIKIDETZA PLANA 
EGITEKO PROZESUA 
ABIAN

Elkarbizitza

12 Kontzejupetik
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Udalak Azoka Plazaren inguruko azter-
keta estrategikoa egin du, eraikinaren 

erabilera nola hobetu ikusteko eta herriko 
merkataritzan izan dezakeen eragina opti-
mizatzeko. Lanaren ondorioz, hiru lehen-
tasun definitu dira: araudia eguneratzea 
oso zaharkitua geratu delako, Baserrita-
rren Mahaia osatzea eta txukuntze lan 
batzuk egitea. 

Se ha realizado un estudio sobre la Plaza 
del Mercado para ver cómo optimizar su 
uso. El trabajo recoge tres prioridades: ac-
tualizar la normativa porque ha quedado 
obsoleta, crear una Mesa de Baserritarras 
y hacer unas reformas básicas. 

Ekonomia

AZOKA PLAZARI BURUZKO 
AZTERKETA ESTRATEGIKOA

Udalak 2016-2020 urteeta-
rako Bizikidetza Plana egi-

teko prozesua abiatu du egungo 
eszenatokiaren erradiografia 
erreala egin eta integrazioaren 
alorrean gauzatu beharreko 
ekintzak zehazteko. Ikuspegi-Im-
migrazioaren Euskal Behatokia 
arduratuko da lanketaz, zehazki,  
Maddalen Epelde ikerlaria eta 
Gorka Moreno zuzendaria. 

Plana parte-hartzailea izan-
go da eta herriko erakundeekin 
elkarlanean egingo da. “Lehen 

–dio Morenok- Udalen ardura iza-
ten zen nola egin harrera, nola 
lagundu iristen zirenean. Ora-
in, beste heldutasun fase batean 
gaude eta horrek integrazio kole-
ktiboa lantzea eskatzen du”. Bere 
hitzetan, hemen jaiotako etorki-
nen seme-alabak daude eta beraz, 

“immigrazio plana” ere motz ge-
ratzen da, haratago joan beharra 
dago eta “bizikidetza eta integra-
zioa” jorratu. 

Azkoitian 961 etorkin daude 
gaur egun eta jatorriari dagokio-
nez hiru multzo nagusitzen dira: 
marokoarrak, pakistandarrak 
eta aljeriarrak. 

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha la elaboración del Plan 
de Convivencia  2016-20120 para 
realizar una radiografía del esce-
nario actual y definir una serie 
de actuaciones en el ámbito de la 
integración. El Observatorio Vas-
co de la Inmigración Ikuspegi se 
encargará de realizar el trabajo 
que se llevará a cabo con las aso-
ciaciones locales. 



Udalak merkatariei eskaintzen diz-
kien zerbitzuak nola hobetu azter- 

tzeko parte-hartze prozesua egin da. Bile-
rak egiteaz gain, 249 galdetegi banatu zi-
ren eta 81 jaso ziren bueltan erantzunekin. 
Hiru atal nagusi jorratu dira prozesuan 
zehar: merkataritza nola indartu, euska-
raren presentzia eta erakunde ezberdi-
netatik zuzenduriko diru-laguntzak nola  
hobetu. 

Proposamenak jasota, egingarriak diren 
edo ez, garatzea nori dagokion eta zer au-
rrekontu behar duten aztertzen ari dira ar-
duradunak. 

Se ha llevado a cabo un proceso de parti-
cipación con los comerciantes para mejorar 
los servicios que se les ofrecen desde las di-
ferentes entidades. Se distribuyeron un to-
tal de 249 cuestionarios. 

LOKAL HUTSAK BETETZEKO DIRU-LAGUNTZAK

Udalak 20.000 euro bideratuko ditu Alde Zaharreko lokal komertzial 
hutsei erabilera emateko edota aktibitatea mantentzeko belaunaldien 

arteko erreleboa bermatzeko. Alokairua ordaintzeko emango dira lagun- 
tzak. Merkataritza indartzea eta ekintzailetasuna suspertzea dira helburu 
nagusiak. 

El Ayuntamiento destinará 20.000 euros para subvencionar el alquiler de 
los locales vacíos del Casco Histórico con el fin de reactivar el comercio y 
garantizar el relevo generacional de la actividad.

Merkataritza Kultura

Urtebetera 
Kontuak ematen
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MERKATARIEN PARTE-HARTZE PROZESUA

Antzerki programazioa zabaltzen 
eta aberasten ahalegindu da Uda-

la, hainbat antzezlan ekarriz. Horren 
adibide dira aurtengo lehen hilabe-
teetan aurkezturiko  “Declaración 
de Guillermo”, haurrei zuzenduri-
ko “Mollie Malonen ipuin sinestezi-
nak”, “Eskutitzak”  edota “Heroiak”  
antzezlanak. 

Desde el departamento de Cultura 
se quiere potenciar el teatro. Muestra 
de ello son las obras de teatro que se 
han llevado a escena en Baztartxo du-
rante estos meses. 

ANTZERKIARI  
BULTZADA

81 
jaso ziren bueltan 
erantzunekin

 
Sonia Vázquez Kultura 
zinegotzia goian Bernardo 
Atxaga, Jose Kruz 
Gurrutxaga eta Susana 
Soletorekin. Behean, 
Kandido Uranga eta Xabier 
Agirrerekin



Apirilean hasita, Udala izaera publikoa duten herri-bi-
deetako garbiketa lanak egiten ari da. Aizpurutxo, 

Martirieta edota Kukuherrikoak kasu. Arekak, lur-are-
kak, pasabide-kanadiarrak, hoditeriak, e.a. ari dira gar-
bitzen eta uztailean  amaituko dira lanak. 62.232,30 euro 
kostako dira.

Baserri bideetan, berriz, hastear da Udala hainbat bi-
deetako zorua eta harri-lubetak konpontzen edota be-
rriak eraikitzen. Lizitazioaren prezioa 224.802,77 eurokoa 
da (BEZa barne). 

Lanak ondorengo baserrietara eramaten duten bidee-
tan egingo dira: Erribera, Olaran, Benta-Zahar, Lapatza, 
Izueta, Montte, Etxebeltz eta  Ubieta Goikoa. 

El Ayuntamiento arrancará en breve varias actuaciones 
calificadas como urgentes en varios caminos rurales que 
se han visto dañados por las lluvias de los meses de febre-
ro y marzo. Los trabajos de reparación se llevarán a cabo 
en los caminos rurales que llevan a los caseríos Erribera, 
Olaran, Benta-Zahar, Lapatza, Izueta, Montte, Etxebeltz y 
Ubieta Goikoa. 

Hirigintza

Baserri bideetan Udalak hainbat 
bidetako zorua eta harri lubetak 
konponduko ditu.
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HONDAKINEN BILKETA 
SISTEMA, NAHI BAINO 

PROZESU LUZEAGOA 
ETA MOTELAGOA

Udal gobernuak udaletxean sartu 
zen lehenengo egunetik gai bati 

heldu baldin badio, zaborren sistema 
aldaketari heldu dio. Hala ere, al-
daketa prozesua nahi baino luzeagoa 
eta motelagoa izaten ari da.

Udal gobernua eratu eta lehenengo 
ohiko udalbatzan, uztailaren 30ean, 
zabor sistema aldatzeko bideragarri-
tasun azterketa eskatu zitzaion Urola 

Erdiko Mankomunitateari gutxienez 
%70eko birziklatze tasara iristeko 
helburuari tinko eutsiz. 

Ordutik denbora igaro da baina au-
rreikuspenaren arabera, hurrengo 
ohiko udalbatzan bozkatuko da txos-
tena eta udalbatzak onartu ostean 
Mankomunitateak gauza bera egin 
beharko du sistema aldatu ahal iza-
teko.

HERRI-BIDE ETA BASERRI BIDEETAN GARBIKETA ETA 
KONPONTZE LANAK, AURRERA



Egindako lanari eta emaitzei 
begiratzen badiegu, gure ba-

lantzea positiboa da. Alor guztietan 
esku-hartze aktiboa izan dugu eta 
zerbaitetan ahalegindu bagara, 
arazoei konponbidea bilatzen izan 
da. Itxuraz soluziorik ez zuten 
problemei soluzioa bilatzen eta 
herritarrekin dugun konpromisoan 
aurre egiten. Idiakez Ederra etxea-
ren egoera desblokeatzea edota 
Eibarko Hizkuntza Eskolak irai-
lean gela desplazatuak Azkoitian 
zabaltzea. Hori, kale eta auzoetako 
garbitasuna gogotik zainduz eta 
areagotuz eta jendeak eskertu du. 
Tamalez, zabor bilketa sistema 
erabat aldatzea ez dugu oraindik 
erdietsi baina biderik gehiena 
egina dugu. Espero dugu hurrengo 
ohiko udal bilkuran Mankomu-
nitateak egin beharreko txostena 
bozkatzeko moduan egongo garela 
eta behin bozketa eginda, Manko-
munitatearen onarpena besterik ez 
zaigu faltako zintzilikarioak kent-
zeko. Esan beharra dago, hala ere, 
edukiontzi grisen ezarpenarekin 
egoera ez dela lehengoa. Aitortu 
beharra daukagu guk nahi bai-
no motelago doala prozesua hein 
batean, ez dagoelako Udalaren esku 
soilik baizik eta Mankomuniatea-
ren bitartekari- 
tza eskatzen duelako sistema 
aldaketak eta horrek malgutasuna 
eta bizkortasuna kendu dizkigu. 
Lanean gogotik segiko diogu. 

Urtebete pasa da eta ikusi dugu 
Udal Gobernuaren benetako 

aurpegia, zenbait gairekin izan 
duten jarrera penagarria iruditzen 
zaigu: 
1-Gardentasun falta izan da Udal 
Gobernuaren ezaugarri nagusia, he-
rritarrak eta hauek ordezkatzen di-
tuzten beste taldeak ez dituztelako 
aintzakotzat hartu ere egin eraba-
kiak hartzerakoan (Guk martxan 
jarritako parte hartze prozesuak 
bertan behera utzi dituzte). 
2-Hondakinen kudeaketa seriotasun 
gutxirekin daramate azkoitiarrok 
egindako esfortzu handia mespre-
txatuz.
3- Azkoitia Lantzenen egoera kezka-
garria da eta alkateak oraindik 
ez du aurpegia eman herritarren 
aurrean hau azaltzeko. Oñederreko 
lixibiatuen gastu guztiak Azkoitia-
rrok ordaindu beharko ditugu.
4-Emakumeen eta gizonen berdin-
tasunean ere atzerakada handia 
eragin dute, teknikaria kaleratu eta 
zerbitzua pribatizatuz
5-Politika sozialean ere gabezi 
handia ikusten diegu, handikerian 
oinarritutako politika egiten ari bai-
tira behar handia duten pertsonak 
baztertuz.  
Legealdiaren hasieran eskua luzatu 
genion EAJri gurekin elkarlanean 
aritzeko; badakigu gehiengoa dutela 
eta beraien kultura politikoa ez 
dela parte hartze eta elkarlanean 
oinarritzen. Hala eta guztiz ere,  
guk eskua luzatuta jarraitzen dugu 
eta elkarlanerako prestutasun osoa 
dugu.

Zorionak!!!
Urte askotako!!!

Urtebetetzeak direnean horre-
lakoak esan ohi dira baina ora-
ingoan ez dugu uste hitz egokiak 
direnik.
Gizarte/ongizate/euskara arloetan 
aurrekontua jaitsi da, berdintasun 
teknikaria egotzi dute, herrita-
rren parte hartzea asko murriztu 
da... Bestalde hirigintza/lanak eta 
zerbitzuak ataletan gastu gehiago 
egingo da. 
Tasa/zerga kontuetan etxebizitza 
hutsen errekargua kendu, zabor 
bilketan gastatuko dena baino askoz 
gutxiago berreskuratu, IBI indus-
triala beste herriekin aldenduz 
merkeagoa...
Hauek dira 2016ko diru kontuen 
nondik norakoak eta zeuek atera 
ondorioak.
Beste pare bat gaik ere kezkatzen 
gaitu:
- Zinegotzi gehien dituzten taldeek, 
gai korapilotsuetan, alderdikeri-
ra eramaten dituen jarrerak, hau 
da, beren alderdiei herriari baino 
garrantzi gehiago ematen die zabor, 
lixibiatu edo mankomunitateko 
arazoetan adibidez.
- Behin eta berriz udal gobernua 
independentez osatua dagoela diote, 
gure ustez PNV/EAJ taldeak gober-
natzen du. Dena den, azkoitiarron 
kalterako izango den gehiengoak 
kezkatzen gaitu gehien. Gehiengo 
osoek gobernu denak alderdi batera 
bakarrik begiratzera kondenatzen 
ditu, oposizioa egitea ia ezinezkoa 
bihurtzen da  eta gure taldetik akats 
hori egiten ari direnaren susmoa 
dugu.

ZER BALANTZE EGITEN DUZU  
LEGEALDIKO LEHEN URTEAZ?

EAJ-PNV EH BILDU AZKOITIA BAI

PSE-EE alderdiaren iritzirik ez da argitaratu,  
ez diolako testurik igorri Kontzejupetik aldizkariari.

Iritziak 
Alderdi politikoak
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Oso ezberdina da Donostiako 
Orfeoia Santa Kutzen entzun  

ala Parisen edo Berlinen?
Egitaraua berdina balitz, baldin- 

tza akustiko antzerakoak eta abeslari 
berdinak, gauza bera izango litzateke .
Zer espero izaten duzu publikoa- 
rengatik?

Toki guztietan gauza bera, kontzer-
tuaz gozatzea eta koru-musikaren oso 
zalea bada, hurbiltzeko balio izatea.
Zer duzu nahien emoziozko isilta-
suna ala txaloa?

Kontzertu baten ostean hasierako 
isiltasuna eskertzen da errespetuzko 
sinboloa delako eta txalotzea ere bai, 
zeren gozarazten dizun zerbaiten-
gatik publikoak duen borondatezko 
erreakzioa  da. Ahalegina eta lana ai-
tortzea beti da pozgarria.
Nolakoak dira eszenatokira irten 
aurreko uneak?

Kontzertu bakoitzaren aurretik 
kontzentrazioa egiten dugu ahotsak 
berotzeko eta orfeoilariei azken argibi-
deak emateko. Ordurako lana egina 
egoten da baina beharrezkoa izaten da 
azken xehetasunak lotzea.
Nola dezake espiritu amateurrari 
eusten dion abesbatza batek pro-
fesionalak diren beste hainbaten 
gainetik egon?

Grinarekin helduz eta lan asko egi-
nez. Kontutan izan behar da asteartero, 
asteazkenero eta ostiralero entseatzen 
dugula 20:00etatik 22:00etara. Urte 
osoan zehar. Ez dago oporrik. Abesla-
riak interesagatik etortzen dira, gehien 
gustatzen zaiena horixe delako eta ez 
dute hartzen obligazio edo lanbide gisa. 
Jarrera kontua da. Horregatik, Orfeoia 
zuzentzera etorri ohi diren zuzenda-
riek ikusten dute orfeoilariek ematen 
dutena benetakoagoa dela profesiona-
len egin dezaketen ekarpena baino.

Zenbateraino da familia handi bat?
Hainbeste ordu igarotzen ditugu ba-

tera entsegu, kontzertu eta bidaia di-
rela eta, normala dela adiskide taldeak 
eta harreman pertsonalak sortzea. To-
pikoa dirudien arren, familia handi bat 
gara, une zailetan elkarren babesa bi-
latzen dugu eta kritika ere egiten dugu 
espero baino okerrago zerbait atera- 
tzen denean, familia guztietan gerta- 
tzen den bezala.  
Uztailerako bi kontzertu dituzue 
hitzartuta Suitzako Lucernako 
jaialdian.  Zer momentu bizi du Or-
feoiak oraintxe bertan?

Teknikari, bakoitzaren prestaketari 
eta maila artistikoari dagokionez mo-
mentu zoragarrian gaude. Emanaldie-
tarako beti kontratatzen gaituztenen 
esku gaude: orkestrak, jaialdiak edo 
musika zikloak. Guk ez dugu kont-
zerturik antolatzen. Esango nuke gu- 
txinaka ateratzen ari garela kulturak 
krisi ekonomikoa asko antzeman duen 
urte horietatik. 
Iaz lehenengo aldiz eman zuen 
kontzertua Orfeoiak Parisko Filar-
monian Toulouseko Orkestrarekin 
batera. Badago ihes egiten dizuen 
eszenatokirik?

Europako entzunareto enblemati-
koenetan egon gara: Salzburgo, Lu-
cerna, Londres, Paris, Berlin, Vie-
na, eta Errusian ere bira egina dugu. 
Konplexuagoa dena da beste kontinen-
teetan abestea. Ehun bat laguneko tal-
dea mugitzea garestia da eta hala eta 
guztiz, Washingtonen, Caracasen eta 
Mexikon izan gara. Mundu osoko pro-
posamenetara gaude zabalik 
Eta zuzendariren bat?

Munduko batutarik onenek zuzen- 
tzeko zortea eta pribilegioa daukagu.

Donostiako Orfeoiak 
estrainekoz abestu du Santa 

Kutz komentuan. Taldeak 
ez du herria arrotza. Duela 

bi urte Berlioz, Bach eta 
Brahmsen obrekin gozarazi 
zuen publikoa. Durufléren 

Requiema edota Rossiniren 
“Petite Messe Solennelle” 

abestuta dituzte Azkoitian. 
Oraingoan Udaberriko 

Musikaldiaren 25. edizioak 
ekarri du eta abagunea 

aprobetxatuz Jose Antonio 
Sainz Alfaro zuzendariarekin 

egon gara.

“ASTEAN HIRUTAN ENTSEATZEN DUGU  
URTE OSOAN ZEHAR. EZ DAGO OPORRIK”

Jose Antonio Sainz Alfaro  
Donostiako Orfeoiaren zuzendaria
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Salome Ibarmia eta Belen Paredes, orfeoilari azkoitiarrak 

MEAGASTIK BARRENA DONOSTIARA,  
ABESTEAREN PLAZERRAGATIK

Salome Ibarmia eta Belen Paredes or-
feoilari azkoitiarrak dira. Salomek 

32 urte daramatza abesbatzan eta Bele-
nek 25. Bata Donostian ikasten ari zela 
Ingeniaritzako Fakultateko abesbatzan 
hasi zen. “84an –kontatzen du Salome 
Ibarmiak- Orfeoiak Beethovenen Miss-
sa Solemnis abestu behar zuen Madri-
len eta Ingeniaritzako abesbatza parte 
hartzera gonbidatu zuen. Gero bertan 
jarraitzeko aukera eman ziguten eta 
hala hasi ginen”. Belen Paredes, berriz, 
Azkoitiko Iraurgi Abesbatzan ibiltzen 
zen eta Orfeoian sartzeko probak egin 
ostean ekin zion ibilbide berriari.

Biek denbora gehiago nahiko lukete 
entsegu, kontzertu eta bidaia gehiagotara 
joateko. “Gaztetan errazagoa zen. Garai 
batean gogoan dut nola aitari kotxea eska-
tu eta Meagasetik barrena joaten nintzen 
Donostiara entseguetara. Orain, ordea, bi-
daiara joaten bagara ere, opor-egunak 
hartu behar izaten ditugu eta egun ho-
riek familiari kentzen dizkiozu. Baina 
abestea, noski, beti da plazerra. Kantua 
eta lagunartea, biak dira garrantzitsuak”, 
dio Salome Ibarmiak. Antzeko bizipe-
nak ditu Belen Paredesek.  Bere hitzetan, 

“intentsoa” da orfeoilarien esperientzia. 
“Niri –dio- izugarri eman dit Orfeoiak. Ez 
nituzke ezerengatik aldatuko bizitako 
urteak. Kultura musikala, hizkuntzak, 

kanpora joateko aukera, gozamena da. Ba-
rruan egon gabe, ezin da jakin zer den”. 
Europako auditorium entzutetsuenak za-
paldu dituzte eta besteak beste, Madrilgo 
Errege Antzokiaren inaugurazioan edo 
Bartzelonan izan zen Espainiako egungo 
errege-erreginen ezkontzan abestu dute. 

Zaila da hainbestetatik oroitzapen be-
rezia ekartzen dieten kontzertu bat auke-
ratzea. Berlingo Filarmonikan Claudio 
Abbadoren zuzendaritzapean Mahlerren 
Bigarren Sinfonia abestu zutenekoa etor- 
tzen zaio burura Belen Paredesi. Ezin 
ahaztu obra bera Sevillako Expo 92an, 
Lorin Maazel eta Pittsburgh-ekoOrkestra 
Sinfonikoarekin abestu zutenekoa ere. 

Egun, nahi baino denbora gutxiago dute 
Orfeoiari eskaintzeko. Hala ere, biek har-
tu dute parte Santa Kutzeko kontzertuan. 
Paredesen irudiko, “oso toki ona da akus-
tikoki. Une batzuetan eutsi egin behar ge-
nion zeren bestela... oso toki atsegina da 
abesteko. Eta publikoa aurrean daukagu-
nean, entregatu egiten gara”.

“El silencio inicial tras un con-
cierto se agradece porque es 
un símbolo de respeto, y los 
aplausos también se valoran 
porque son una reacción 
voluntaria de alegría por algo 
que te ha hecho disfrutar. 
Siempre es agradable que te 
reconozcan el esfuerzo y el 
trabajo”.

“Los cantores vienen por 
interés, porque cantar es lo 
que más les gusta, no se lo 
toman como una obligación 
ni como una profesión. Es 
una cuestión de actitud, y 
por eso mismo los directores 
que vienen a dirigir al Orfeón 
suelen comentar que esa 
entrega voluntaria de los 
orfeonistas es más auténtica 
que la que puedan aportar 
los profesionale”.

“Estamos en un momento 
estupendo en cuanto a 
técnica, preparación de cada 
componente y nivel artístico. 
En cuestión de actuaciones, 
siempre dependemos de que 
nos contraten orquestas, fes-
tivales o ciclos musicales”.

JOSE ANTONIO SAINZ ALFARO. 

Director del Orfeón 
Donostiarra

Musika
Donostiako Orfeoia
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EIBARKO HIZKUNTZA 
ESKOLA OFIZIALEKO GELA 
DESPLAZATUAK IRAILEAN 
ZABALDUKO DIRA AZKOITIAN

Lan eskaintza gehienetan eskatzen da ingelesaren 
edo beste hizkuntzaren baten ezaguera eta gutxe-
neko eskakizunen artean ez bada agertzen, balo-
ratuko diren ezaugarrietan ikusten da. Atzerriko 
hizkuntzak menderatzea beharrezkoa bihurtu da 
lan merkatuan murgiltzeko, enpresa gehienek du-
telako hartu-emana kanpoko herrialderen batekin 
edo askorekin. 

Hori ikusita, Udalak hasieratik ezarri zuen helburu gisa 
baliabideak bideratzea herritarrek hizkuntzak ikasteko. 

Udala proiektua martxan jarri ahal izateko lanean aritu da 
eta Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza sailarekin negoziaketetan 
ibili ostean, datorren ikasturtean, irailean, Eibarko Hizkuntza 
Eskolak gela desplazatuak zabalduko ditu Azkoitian. Azkoitia 
da gela desplazatuen modalitatea eskainiko den lehen herria.
Hasiera batean, eta lehenengo saiakera gisa, ingeleseko erdi 
mailako eskaintza emango da.
Azterketak ere Azkoitian bertan
Klaseak emateaz gain, ikasleek Hizkuntza Eskola Ofizialeko 
azterketak ere Azkoitian bertan egin ahalko dituzte. 
Gaur egun, 150 bat lagun joaten dira Eibarko eskolara Azkoitia 
eta ingurutik. 
Udalak gela desplazatuak Gaztanenean kokatuko ditu eta ho-
rretarako gelak egokitzen ari da.
Dimentsio zabalagoa
Udalaren nahia da, eta horretarako jarraituko du la-

   

LIBURU AUKERA

Eibarko Hizkuntza 
Eskolan badute hizkuntza 
ezberdinetako liburuez 
gozatzeko aukera

En un principio, la 
oferta se limitará 
a clases de inglés 
para adultos (mayo-
res de 16 años) y el 
alumnado también 
podrá examinarse en 
Azkoitia.

La voluntad del 
Ayuntamiento es que 
el proyecto vaya ad-
quiriendo una mayor 
dimensión creando 
un centro de forma-
ción y aprendizaje de 
idiomas desarrollan-
do nuevas formas de 
aprendizaje con el 
apoyo de las nuevas 
tecnologías.

En la actualidad asis-
ten a Eibar unos 150 
alumnas y alumnos 
de los alrededores de 
Azkoitia.

El Ayuntamiento 
acondicionará el es-
pacio para ubicar las 
aulas en Gaztanenea, 
que incluirá aulas de 
aprendizaje y aula 
multimedia.

La Escuela Oficial 
de Idiomas cuenta 
con cinco sedes en 
Gipuzkoa y 14 en la 
CAV. Se implantará 
por primera vez 
la modalidad de 
aulas desplazadas en 
Azkoitia.  

18 Kontzejupetik
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BISITA

Nekane Larrañaga 
Hezkuntza zinegotzia 
Eibarko Hizkuntza  
Eskolan bisitan

nean, proiektuak dimentsio han-
diagoa hartzea, urtez urte eskain- 
tza hobetuz, baliabideak gehituz eta te-
knologia berriak ahalbidetuz. Esaterako, 
auto-ikaskuntzarako ordenagailuak eta 
programak jarriz, hizkuntza desber-
dinetako materiala eskainiko duen li-
burutegia sortuz, e.a. 
Matrikula irailean online
Interesatuek matrikula irailean egin be-
harko dute, orduan zabaltzen baita ma-
trikula epea hizkuntza eskola guztietan. 
Eskola Ofizialeko matrikulazioa online 
egiten da modu bateratuan hizkuntza 
eskola guztietarako bakarra. Kontuan 
izan behar da plazak mugatuak izaten 
direla, hau da, eskaerak gehiago izan 
ohi dira eskaintzen diren plazak baino. 

Matrikula epea irailean zabaltzen bada 
ere ikasle ofizialentzat, hau da, klasee-
tara joan nahi dutenentzat, otsailean, 
ikasle “libreentzat” beste matrikula epe 
bat irekitzen da, alegia, bere kabuz ikas-
ketak egin arren azterketak Hizkuntza 
Eskola Ofizialean egin nahi dituzte-
nentzat. 
Zehaztapen gehiago emango dira ekai-
naren amaieran eta uztailean. Eibar-
ko Hizkuntza Eskolako web orrian eta 
Udalaren web orrian eskaintzen diren 
plazen berri emango da.
Gipuzkoa osoan bost zentro daude gaur 
egun: Irunen, Donostian, Eibarren, Ordi-
zian eta Tolosan, hain zuzen. Euskal Au-
tonomia Erkidego osoan 14 egoitza daude. 

Gaur egun, 150 bat 
lagun joaten dira 
Eibarko eskolara 
Azkoititik eta 
inguruetatik. 

Euskal Autonomia 
Erkidego osoan 
14 egoitza daude. 
Beste inon ez dago 
gela desplazaturik, 
Azkoitian  
eskainiko dira 
lehenengoak.

Hizkuntza Eskola Ofiziala
Gela desplazatuak Azkoitian
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AGENDA
EKAINA

3   Baztartxo antzokian, 22:00etan, zine forum: “Hitchcock/Truffaut”.

4   Orion elkartearen eskutik, Arrantza txapelketa

   • Eguerdiko 12etatik 14:00etara, Kantu jira herriko kaleetan zehar

5  Goizeko 10:30etik aurrera, Ikas kirol krossa.

7  Gure udal pilotalekuan, 22:00etan, idi apostua. 

9  Musika eskolako jaialdia.

12  • Orion elkartearen eskutik, Karabina tiraketa. 

 • Zazpi kurutze.

 •   Donostia 2016 Bidea. Ibilean egiten da kultura. Azkoitira egun honetan 

iritsiko da. 

16 eta 17  Ikastolako jaialdia (ez da irekia)

17  Baztartxo antzokian, 22:00etan, zine forum: “Mustang”.

18  • Xabier Munibe Ikastolako eguna
 •  PELOTA EGUNA 

 •  Herriko plazan, Tabernarien elkarteak antolaturik, “Fridays in Crew”  

taldearen kontzertua. 

23  San Juan sua.
 •  Sua piztu aurretik (19:30ak inguruan), Xabier Munibe Ikastola eta Floreaga Ikas-

tetxeko KANDIOLA dantza taldea eta Bizkargi Dantza Taldearen emanaldia.

 •  21:00etatik aurrera, herriko kaleetan zehar, Sahatsa dantza taldearen  

Gipuzkoako ezpata dantza. 

 • Musika Bandaren Kalejira.

 •  22:00etan, Balda Plazan, suaren piztuera, Sahatsa Dantza Taldea, Iraurgi Abes-

batza, Parrokiko Abesbatza eta Azkoitiko Musika Bandaren laguntzarekin. 

 •  Ondoren, Musika Eskolako Dantza Taldeak, “VIII. Zatoz Dantzara Balda Plazara 

emanaldia eskainiko du.

25  Plaza berrin, 19:30ean, arratsaldean, Musika Bandaren kontzertua. 

26   Kontzejupean, 10:00etatik aurrera,  XXXIV. Azkoitiko Hiria - Xake Txapelketa. 

Joxe Azkueren V. omenaldia. 
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