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Covid 19ak kulturan inork desio gabeko motelaldia 
eragin badu ere, gutxinaka gutxinaka ari da egoera 
bere onera bueltatzen. Musika edota antzerkia, sor-
tzaileak eta teknikariak, merezi duten tokia berres-
kuratzen joan daitezen, horra datozen zenbait kultur 
hitzordu:

Urriak 3: 
Ana Belen Garcia organo-jolea, EASO Emakumeen 
Abesbatza eta EASO Kapera Gregorianista.

Urriak 10: 
Oscar Candendo organo-jolea eta Ana Otxoa sopranoa.

Urriak 17: 
Przemyzlaw Kapitula organo-jolea.

Urriak 24: 
Azpeitiko eta Bergarako organo ikasleen kontzertua. 

DATOZEN 
KULTUR 

EKINTZAK

MUSIKA  
BANDAREN 
KONTZERTUA

Urriak 3, 19:00etan. 
Baztartxo Antzokian.

XABI  
SOLANOREN 
KONTZERTUA

Urriak 31, 20:00etan. 
Baztartxo Antzokian.

KABARET  
ANTZERKI  
MUSIKALA

Azaroak 7, 19:00etan. 
Baztartxo Antzokian.

HAURRENTZAT 
ANTZERKIA: 
BOTADUN  
KATUA. 

Azaroak 14, 18:00etan. 
Baztartxo Antzokian.

CHEFS  
ANTZEZLANA. 
YLLANA  
TALDEA

Abenduak 12, 19:30ean. 
Baztartxo Antzokian.

OLATZ  
ZUGASTIREN 
KONTZERTUA

Abenduak 26, 20:00etan. 
Baztartxo Antzokian

ORGANO ERRO-
MANTIKOAREN 
NAZIOARTEKO 
XXI. ZIKLOA

Urriko larunbatetan, 
20:00etan. Parrokian.  
(Sarrera doan).



EZER  
BAINO LEHEN 
BAIKORTASUNA

ANTE TODO, 
POSITIVIDAD

Egoeragatik garunak estututa ditugula sentitzen dut, 
betaurrekoak lurrunduta, arnasa eutsita, besarkadak 
ahaztuta geratu dira eta hitz berberak errepikatzen dira 
behin eta berriz oihartzun amaigabe batean. Beti hitz 
berdinak. Koronabirusa, osasun krisia, covid-19a, pan-
demia, inpaktu ekonomikoa, sukarra, konfinamendua… 
Covidaren aurreko egoerara ez garela bueltatuko ziurta-
tzen duten lerroburuak irakurtzen ditugu eta belaunek 
dar-dar egiten digute. Bakoitzak bere erara bizi du egoe-
ra hau, baina gehiengoarentzat tristea dela esango nuke. 
Badirudi mendi-magalera iritsi garela baina tontorra jo-
tzeko oraindik falta da eta nekea pilatzen doa.

Horretxegatik justu izan behar dugu adoretsuak, bai-
korrak, egoerari buelta ematen dakigunak, irribarrerik 
galtzen ez dugunak. Covid-19ak etxeratuko gaitu baina 
ezin gaitu menpean hartu ez pertsona, ez gizarte gisa. 

Ez dezagun denbora galdu ezinikusi eta akusazioetan.

Honek luze joko du, beraz, zaindu gaitezen guztiok 
saihestezina  dena baino min gehiago egin ez diezagun.

Baliteke maskarak gauza askorekin amaitu izana, bai-
na irribarrerako gaitasunik ezin digu kendu.

Mugi ditzagun aurpegiko giharrak, jar dezagun irriba-
rre bat eta egin dezagun aurrera. Ezer baino lehen, bai-
kortasuna! Birtute handi bezain urria batzuetan. 

Kontrakoak tristetu egiten du, eta okerragoa dena, ezer 
ez egitera eramaten du. 

Siento que tenemos el cerebro agarrotado por la situa-
ción, las gafas empañadas, la respiración contenida, los 
abrazos han quedado olvidados y las palabras se repiten 
en un eco sin fin. Siempre las mismas palabras. Coro-
navirus, crisis sanitaria, covid 19, pandemia, impacto 
económico, temperatura, confinamiento… Leemos titu-
lares que aseguran que no vamos a volver a la situación 
pre-covid y nos tiemblan las rodillas. Cada uno lo vive a 
su manera, pero creo que para la gran mayoría la situa-
ción es sencillamente triste.  Parece que hemos alcanza-
do la ladera pero falta para hacer cumbre y el cansancio 
se acumula. 

Por eso mismo, hoy más que nunca tenemos que ser 
gente enérgica, gente con actitud positiva, gente que 
piensa en grande, gente que tira del carro, gente que 
sonríe. El covid 19 nos confinará, pero no nos puede do-
minar ni como personas ni como sociedad. 

No perdamos el tiempo con rencores ni acusaciones.

Esto se va a alargar, así que cuidémonos todas y todos 
de que no nos dañe más de lo estrictamente inevitable. 

Puede que la mascarilla haya acabado con muchas co-
sas, pero desde luego, no puede arrebatarnos nuestra ca-
pacidad para la sonrisa.

Movamos los músculos faciales, pongamos una sonrisa 
y tiremos del carro. Ante todo, positividad. Gran virtud 
que en ocasiones escasea.

Lo contrario entristece, y lo que es peor, invita a la  
inacción.

Azkoitiko alkateaJavier Zubizarreta
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Udala
Kaito telebistarekin akordioa

Se podría decir que el 
azpeitiarra Nicolas Otei-

za, Kaito, era un hombre 
pegado a su cámara. Gracias 
a su trabajo hemos podido 
revivir momentos pasados 
que quedaron inmortaliza-
dos en cintas super 8, VHS, 
Hi8 o beta. Su hijo Urtzi 
Oteiza, siguiendo la volun-
tad de su padre, ha querido 
dejar todo ese patrimo-
nio en manos del pueblo 
de Azkoitia. Gracias a un 
acuerdo de colaboración con 
el Ayuntamiento de Azkoi-
tia, Urtzi Oteiza y Janet 
Uzkudun han digitalizado 
nada más y nada menos que 
1.897 videos que en breve 
se podrán ver y descargar a 
través de la web del Ayunta-
miento www.azkoitia.eus

KAITO TELEBISTAK 1986TIK 
2007RA BOTATAKO BIDEOAK 
DIGITALIZATU ETA HERRITARREN 
ESKU JARRIKO DITU UDALAK

“Aitari egiten diodan omenaldia da. 
Badakit gustura egongo zela oso egin 
dugunarekin”, dio Urtzi Oteizak, Ni-
colas Oteizaren semeak. Irudia du se-
meak ere afizio eta ofizio eta aitaren-
gandik jasotako herentzia Azkoitiko 
herriaren esku utzi nahi izan du. 

Urtzi Oteizak Azkoitiko Udalera jo 
zuen formatu ezberdinetan gordeta 
eta artxibatuta zituen bideoak digi-
talizatu ahal izateko. Bi aldeen akor-
dioa tarteko, Udalak digitalizazioa 
finantzatu du eta bideoak herritarren 
esku geratuko dira. www.azkoitia.eus 
webgunearen bitartez, erabiltzaileek 
bideoak ikusi eta deskargatu ere egin 
ahalko dituzte aurki. Asmoa da urtea 
amaitzerako Udalaren webgunean 
izatea bideoak zintzilikatuta.

Bideoak Azkoitiko Udaleko artxi-
boan egongo den zerbitzari batean 

gordeko dira eta artxiboan ere kon-
tsultatu, ikusi edo jaitsi ahalko dira 
bideoak.

1.897 bideok osatzen dute altxorra 
eta Azkoitian grabatuak edo Azkoi-
tiko herriarekin lotura zuzena duten 
bideoak dira, 1986tik 2007ra bitartean 
hartutako eta Kaito Telebistan eman-
dako irudiak, hain zuzen. Bideo bakoi-
tzaren iraupena ezberdina da baina 
bakoitzak bere fitxa teknikoa du eta 
plataformak bilaketak egiteko aukera 
ematen du urtearen edo gaiaren ara-
bera. 

“1986tik 2007ra bitarteko bideoez 
gain, aitak bazuen ohitura dokumen-
tu zaharrei argazkiak egin eta bideoak 
egiteko eta aurki daitezke, adibidez, 
1983ko uholdeen inguruko materiala 
eta beste hainbat gertakizunen ingu-
ruko bitxikeriak”, dio Urtzi Oteizak. 

Bi aldeen akordioa tarteko, 
Udalak digitalizazioa 
finantzatu du eta bideoak 
herritarren esku geratuko 
dira. www.azkoitia.eus 
webgunearen bitartez, 
erabiltzaileek bideoak ikusi 
eta deskargatu ere egin 
ahalko dituzte aurki.
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Udane Juaristi. Margolaria

“NIRE LANAK BENETAKOAK IZATEA 
NAHI DUT ETA EGITEN DUDANAREKIN 
GUSTURA BIZI”

Uno de sus últimos trabajos 
ha sido por encargo del 

Ayuntamiento de Azkoitia. Es 
una colección de diez pinturas 
sobre madera que el consisto-
rio entregará a aquellas per-
sonas que sean homenajeadas 
por la institución. Fiel a su es-
tilo, cada pincelada suya eleva 
a arte símbolos como la Fuente 
de las Barricas o el recuerdo 
de las alpargaterías.

Udane Juaristi edo Udatxo da margo-
laria? 

Udane Juaristi Ibañez, hori naiz ni. 
Baino Udatxo bezala hasi nintzen eza-
gutzen interneten eta horrela geratu 
da. Egia da orain jendeak Udatxo ere 
deitzen didala, batzuetan arraroa egi-
ten zait, jeje baina azken finean Udatxo 
eta Udane pertsona bera da.  
Arte urbanoarekin lotzen zaitugu. 
Hori da benetan zurea?

Betidanik izan da nire ispirazioa. Ka-
lea eta kaleko giroa. Urbanita naiz bai, 
nahiz eta nire estudioa Urrategin izan. 
Toki lasaia eta paketsua. Kontrastea .  

Beti dut gustuko kalea irudikatzea 
eta kalean pintatzea noski. Baina orain 
dela gutxi, natura pintatzeari ekin diot, 
horrek ere badu tokia nire barnean. 
Momentuan momentukoari egin behar 

zaio kasu. Beraz nork daki, oraingo la-
netan berde gehiago agertu daiteke.  
Street Arte 360 webgune eskozia-
rrak iaz Oviedon egin zenuen mu-
rala 2019ko ehun lan onenen artean 
sartu zuen. Eragin du zure ibilbi-
dean?

Poz handia izaten da horrelako albis-
te bat jasotzea. Interneten eta hedabi-
detan azaldu zen nire lana eta hori beti 
ona da. Izan du eragina noski. Baina 
bueno, nik berdin segitzen dut, egune-
roko lana egin eta bide berriak irekiz. 
Bilbon ikasketak egin ostean, Pari-
sen egin zenuen egonaldia. Zer no-
lako esperientzia izan zen?

Oso ona. Batez ere ordura arte beti 
oso etxezuloa izan nintzelako, orain-
dik ere bai, baina kanpora joateak, 
artistikoki eta pertsona bezela batez 
ere, haztea ekarri zuen. Eta hori oso 
garrantzitsua da. Oso oroitzapen onak 
ditut, Paris beti izango da berezia ni-
retzako. 

Zein da artean egin nahi duzun ibil-
bidea?

Barruari kasu egin eta gustura egi-
tea, egiten ditudan proiektuak. Nire 
lanak benetakoak izatea nahi dut. Eta 
egiten dudanarekin gustura bizi. 

Nire ibilbidean utziko ditudan lanak, 
jendeak disfrutatzea nahi dut. Hori da 
ibilbiderik ederrena.
Azkoitiko Udalak eskatuta egindako 
oroigarriaz zer esango zenuke?

Ba proiektu desberdina izan da eta 
oso polita. Azkoitiko txokoak egitea 
beti izan dut gogoko. Beraz, oroigarri 
hauek egitea ederra izan da. Aspaldiko 
argazkiak ditut gogoko, betidanik, eta 
horietako bat hartuta kolore eta txuri 
beltzaren arteko nahasketaz baliatu 
naiz. 

10 lan dira, guztiak argazki beretik 
abiatuta, baina aldi berean, bakoitza 
berezia eta desberdina da. 
Azkoitiko sinboloei ukitu moderno 
eta freskoa eman diezu...

Bai agian bai. Oroimena eta egungo 
ukitua du. Nostalgia agertzen da ber-
tan, baina nostalgia koloretsua. 
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Elkarrizketa
Sara Rodriguez eta Jon Larrañaga. Herrixen Elkartea

Azken hilabeteak gogorrak izaten 
ari dira. Zein da une hauetan mer-
katariek orokorrean duten senti-
pen edo pertzepzioa? 

J.L: Hilabete oso gogorrak izaten ari 
dira eta datozenak ere ez dira hobeak 
izango. Kezka eta ziurgabetasuna na-
gusi, zalantza asko dituzte. Datorren 
urteko denboraldira begira arropen 
eta produktuen eskaerak egin behar 
dituzte eta ez da erraza erabakiak 
hartzea, ez baitakite zer etorriko den. 
Aste batetik bestera pandemia hone-
kin aldaketak etor daitezke eta lehen 
saltzea erraza ez bazen, orain are eta 
zailago dago gauza.

Ekonomikoki ere inguruetako lan-
tegietan Erte eta horrelakoak jarrai-
tzen dutela entzuten da eta horrek 
ere eragin zuzena du merkataritza 
txikian. Beraz, sentipen kontraja-
rriak dituzte.
Apirilean, alarma egoeran geun-
dela, “Herrixen geunden, herrixen 
gaude, herrixen egongo gara” izen-

burupean idatzia kaleratu zenuten. 
Sentitu duzue herriaren babesa? 

S.R: Idatzi hori atera genuen Azpei-
tia, Azkoitia eta Zestoako merkatari 
elkarteok Iraurgi Berritzen Gara-
pen Agentziarekin amankomunean 
bihotzez horrela sentitzen genue-
lako. Egoera larria etorri zitzaigun 
gainera eta beti egin duten moduan, 
saltoki txiki eta herrikoak izan ziren 
lehenak herria babestu eta zaintzen. 
Batzuei ixtea tokatu zitzaien, eta ino-
lako oztoporik ipini gabe hala egin 
zuten, denon osasunaren alde. Beste 
batzuk aldiz, lanean jarraitu zuten, 
beraien osasunaren gainetik betiko 
bezeroei zerbitzua ematen jarraituz 
eta sortzen ziren beharretara ego-
kituz. Txalotzekoa izan da herriko 
saltokien jarrera eta ateak ireki ahal 
izateko eguna iritsitakoan, bai, babes 
hori sentitu da. 

Herritar asko ohartu da saltoki txi-
kien garrantziaz eta beraien egune-
rokotasunean duten balio erantsiaz 

“Está siendo un año muy duro para 
todos. El pequeño comercio no es una 

excepción y la pandemia se ha cebado con 
él. Lamentablemente, venía ya debilitado 

por el cambio en los hábitos de consumo o 
por internet que hacen daño”, explica Sara 

Rodriguez. Hemos querido saber cómo viven 
el momento actual. 

Sara Rodriguez eta Jon Larrañaga. 
Herrixen Azkoitiko Dendaixen Elkarteko teknikaria eta presidentea

"EDERRA LITZATEKE 
SALTOKI TXIKIAK 

HERRIETAKO 
ONDARE DIRELA 

ETA DENON 
ARTEAN ZAINDU 

BEHAR DITUGULA 
BARNERATUTA 

IZATEA"

joaterik izan ez dutenean. Behar du-
zuna momentuan erosteko aukera 
hori, gertutasuna, konfiantza... Asko 
bota dira faltan eta berreskuratzeko 
aukera izan dutenean, herritar eta 
kontsumitzaileek babes handia eman 
dute. Lerro hauetatik eskertu nahi 
dut babes hori eta horrela jarraitu de-
zatela eskatu.
Saltoki txikiek negozioak berras-
matu behar dituztela esaten da. 
Zer esaten dizue horrek? 

S.R.: Egia da. Pandemia hau hasi 
aurretik berrasmaketa prozesu bat 
beharrezko zela garbi ikusten ge-
nuen. Covid-19-ak prozesu hau azkar-
tu du eta bai hala bai indarrean jarri. 

Denda bakoitzak bere identitate eta 
filosofiari jarraituz, bakoitzak bere 
bidean baina gero eta azkarrago alda-
tzen ari diren kontsumo ohiturekin 
bat egiteko eta datozen belaunaldie-
kin konektatzeko beharrezkoa da 
negozioa eraldatzea. Adibidez, online 
salmenta martxan jartzea, digitaliza-
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zioa, produktuak etxera eramateko 
zerbitzua, aholkularitza pertsonala 
bezeroekin, eta abar.
Itxura batera, koronabirusak in-
dartu egin du komertzio elektro-
nikoa. Antzeman duzue erosketa 
ohituretan eraginik? 

J.L.: Komertzio elektronikoa, pro-
duktuak zeure etxeko sofatik online 
erostea lehendik indarrez sartzen 
ari den praktika da. Gure erosteko 
ohituretan eman den aldaketarik na-
barmenena dela esan dezakegu. Eta 

koronabirusak eragin digun itxial-
diak ez du lagundu. Saltokietara joan 
eta aurrez aurreko kontaktua kendu 
zigutenean, online erostea izan zen 
askorentzat bidea. 
Herriko saltokien birtute nagusiak 
konfiantza eta gertutasuna dira 
baina badira erosteko orduan klik 
batzuk ematea nahiago dutenak. 
Bateragarriak dira tokiko saltoki 
txikien filosofia eta sarea?

J.L.: Kontsumitzaile mota desber-
dinak daude. Batzuk nahiago dute 
aurrez aurre produktua ikusi, ukitu 
eta behar dituen azalpenak entzutea. 
Beste askok aldiz etxeko intimitatean 
dena lasai ikusi eta klik eginda eros-
tea nahiago dute. 

Saltoki txikiek beraien filosofia-
ri helduz eta identitatea galdu gabe 
sarera pasatzeko salto hori eman 
beharra dute, aurrera begira beraien 
presentzia bermatu nahi badute. Bi 
bideak eskutik helduta joan behar du-
tela uste dugu, baina saltoki txikien 
esentzia hori galdu gabe.
Sentsibilizazio kanpainak eragin-
korrak dira tokiko merkataritza 
sustatzeko? 

S.R.: Sentsibilizazio kanpaina baten 
eragina ez da epe motzean ikusten. 
Etengabe landu behar den gaia dela 
uste dugu, txiki txikitatik hasita. 
Ikastolekin eta ikastetxe desberdine-
kin ere lanketak egiten hasiak gara 
ingurumena eta horrelako gaiak az-
tertzen diren bezalaxe, merkataritza 
txikiak geure herrian eta sozializa-
zioan duen garrantzia azpimarratze-
ko eta jakitera emateko. 

Birziklatzea behar beharrezkoa 
dela argi ikusten dugun moduan, 
ederra litzateke merkataritza saltoki 
txikiak herrietako ondare direla eta 
denon artean zaindu behar ditugula 
barneratuta izatea. Hau lortzeko as-
moz, lanean jarraituko dugu esperan-
tza galdu gabe. 
Mezu bat herritarrei, bezeroei, 
erakundeei, nahi duzuenari... 

S.R.: Bakoitzak bere aletxoa jarri 
behar du ekonomia lokala babestu 
eta herria biziberritzeko. Gure herria, 
Azkoitia, denon artean egiten dugu-
lako.

Beraz herritar eta kontsumitzai-
leei, eta Udala bezalako erakundeei 
esan nahi diogu inoiz ez dezatela ale 
hori ipintzeari utzi, ez dezatela herria 
itzaltzen utzi.

“Tras el cierre de comercios, 
para muchas personas 
comprar online fue  
el camino"

LaburrakHerrixen Dendaixen 
Elkarteak lanean jarrai-
tuko du saltoki txikiak 
berpizteko. XILOGRAFIA TAILERRA  

ESKAINIKO DA EMAKUMEEN 
AHALDUNTZE IKASTAROETAN

En el marco de la oferta de cursos 
de empoderamiento dirigida a mu-
jeres, por primera vez se impartirá 
un curso de xilografía de la mano 
de la formadora Oihana Ugarte. 
Las sesiones serán en Elkargunea 
los días 14, 21 y 28 de octubre y el 
4 y 11 de noviembre de seis a ocho 
de la tarde. El plazo de inscripción 
está ya abierto y se extenderá has-
ta el 7 de octubre. Las personas in-
teresadas deberán realizar la ins-
cripción en la Oficina de Atención 
Ciudadana en el Ayuntamiento o 
a través de la dirección de correo 
berdintasuna@azkoitia.eus

HARRERA ONA IZAN DUTE  
UDAKO BISITA GIDATUEK

Bizi dugun egungo egoerak da-
kartzan zailtasunak zailtasun, oso 
harrera ona izan dute udako bisita 
gidatuek eta plaza kopurua mu-
gatu beharrak itxaron zerrendak 
ere sortu ditu zenbait bisitaren 
kasuan. Udalak sei bisita antolatu 
ditu eta Iraurgi Berritzenek ku-
deatzen duen Inaziotar Lurraldeko 
Ezkutuko Altxorrak programaren 
baitan beste lau proposamen es-
kaini dira. Partaideen jatorriari 
dagokionez, aurten gehiengoa ber-
takoa izan da. 

ANIZTASUN FUNTZIONALA 
DUTEN PERTSONEN ALDEKO 
OINKADA SOLIDARIOAK

Aldizkari hau herritarren eskue-
tara iristen denerako, dena ondo 
badoa, Imanol Aleson mendi ko-
rrikalariak egina izango du GR11 
Transpirenaika ibilbidea Marea 
Urdinari laguntzeko. 800 kilome-
tro, ilusioa eta kemena bidean. In-
klusioaren alde. 
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JARDUERA EKONOMIKO GEHIENAK KALTETUAK SUERTATU 
DIRA COVID-19AREKIN ETA ZER ESANIK EZ TOKIAN TOKIKO 
MERKATARITZA TXIKIA. ZEIN DA BIDEA HERRIKO SALTOKIEI 
INDARTZEN LAGUNTZEKO?

EAJ-PNV EH BILDU

Iritziak
Alderdi politikoak

Egungo arazo handienei 
ezingo zaie konponbide-

rik eman, defendatu behar 
duen hura defendatzeko gi-
zarteak - gutako bakoitzak- 
paper erabakigarria jokatzen 
ez duen bitartean. Norbe-
raren kontzientziak agindu 
behar du non eta nola erosi. 
Kontzientziak merkataritza 
txikiaren aldeko jarrera 
izatera eramaten bagaitu, to-
kian tokiko saltokiak aurre-
ra aterako dira. Guztiok nahi 
ditugu kale dinamikoak, 
animatuak, dendaz beteri-
koak, pil-pilean daudenak. 
Baina kilometro gutxira eta 
klik batzuetara daude tenta-
zio handiak. Hor eroslearen 
erantzunkizuna giltzarri da. 
Horregatik, erakundeetatik 
herritarrak sentsibilizatzeko 
lanean jarraitu behar da, 
merkataritza txikiak ezin 
duelako diru-laguntzen 
mendean bizi. Ezta biziraun 
ere. 

Egungoa bezalako egoera 
ezhoikoetan laguntza eko-
nomikoak beharrezkoak dira 
baina aurrera begira ez dira 
inolaz ere nahikoak. 

Eta herritarren kontzien-
tzia hartzearekin batera, 
saltokien egitekoa dago. Ezin 
dira eskuak gurutzatuta 
geratu. Balio handiak ditu 
merkataritza txikiak eta 
txalogarria da dendarien 
ahalegina. Bezeroak bikain-
tasuna nahi du, hirietako 
saltoki handiak edo interne-
teko erosketak alde batera 
uztearen truke. 

Herritar eta erosle gisa, 
galdera da: zer nolako herria 
nahi dugu? Kaleetan dendak 
nahi baditugu, eros deza-
gun bertan. Ez dago tarteko 
biderik. 

COVID-19aren krisian 
lan autonomoaren eta 

merkatari txikien sektoreak 
izan dira gehien kaltetuene-
takoak dudarik gabe.

Hori dela eta, Azkoitiko 
Udaletik herriko merkatari-
tza suspertzeko hartutako 
erabakiak oso positibotzat 
baloratzen ditugu. Besteak 
beste, herriko merkatari-
tza sustatzeko saldu ziren 
bonoak eta itxita egon diren 
edo salmentetan %75eko jai-
tsiera izan duten saltoki eta 
ostalarientzako zuzeneko 
diru laguntzak.

Merkatari eta ostalariez 
gain, ordea, herrian hainbat 
autonomo ditugu COVID-
-19aren krisiak bete-betean 
harrapatu dituenak eta 
horientzat ez da inolako la-
guntzarik eskaini Udaletik.

Laguntza horiek hasierako 
bultzada emateko balio izan 
arren, ez dira nahikoa he-
rriko ekonomia indartzeko. 
Bultzadari jarraipena ema-
teko hauek dira EH Bilduren 
proposamenak:

• Merkataritza eta ostalari-
tzatik at dauden autono-
moentzako diru laguntzak.

• Herritarrak herrian kon-
tsumitzera bultzatzeko 
komunikazio kanpaina 
iraunkorra.

• Merkatari elkartearekin 
kontaktu zuzena, sektorea 
berreskuratzeko planak 
ezartzeko. 

AZKOITIA BAI

COVID garai honetan 
laguntzak ematea ondo 

dago, askok beharko ditugu, 
baina herriko saltokien 
kasuan, laguntza ekonomiko 
hauek bide motza dute. Nor-
malizazio berria denon aho-
tan dabilkigu ,baina saleros-
keta munduan normalizazio 
hori aspalditxotik ari zaigu 
finkatzen. Internet bidezko 
erosketa nagusitu zaigu eta 
gaur egungo bizimoduak 
horretara bultzatzen gaitu. 
Denok dakigu irtenbidea non 
dagoen, baina gure etxeeta-
ra gero eta pakete gehiago 
iristen den heinean, herriko 
dendak ixten joango dira, 
nahi eta nahi ez. Denoi ema-
ten digu pena, baina salbues-
penak salbuespen, denok 
antzera jokatzen dugu. Garbi 
dago, gure ekintzen ondorio, 
bakoitzak merezi dugun bi-
zimodua dugula eta besteen 
kulpa dela pentsatzeak ere 
ez digula ezertan laguntzen. 
Baina bada gure taldean 
garbi dugun beste gauza bat 
ere, denon indarrak lotuz, 
denok alde berdinera bultza-
tuz, edozer aldatzeko kapaz 
garela eta indar metaketa 
hori bakoitzetik hasten dela. 
Beraz denok irtenbidea non 
dagoen garbi dakigunez, 
erosi herriko dendetan eta 
kontzientziak mugitzeko hor 
uzten dizuet bideo lagunga-
rri bat.

https://youtu.be/
CTOHUWQpp3I

PSE-EE

PSE-EEn oso kezkatuta 
gaude COVID-19 delakoak 

eragindako ondorioen-
gatik, ez bakarrik osasun 
krisiagatik, baita ekonomia 
eta gizarte krisiagatik ere, 
eta horregatik uste dugu 
garrantzitsua dela gure 
herrian kontsumoa sustatze-
ko kontzientziazio kanpai-
nak bultzatzea. Ekonomia 
suspertzea, enplegua sortzea 
eta langabezia-tasa murriz-
tea izan behar dira gure 
lehentasunetako batzuk.

Desde el PSE-EE estamos 
muy preocupados por las 
consecuencias del COVID-19, 
no sólo por la crisis sanita-
ria, sino también por la crisis 
económica y social, por lo 
que consideramos impor-
tante impulsar campañas de 
concienciación para fomen-
tar el consumo en nues-
tro país. La recuperación 
económica, la creación de 
empleo y la reducción de la 
tasa de paro debe ser uno de 
nuestras prioridades.
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Azkoitiko erradiografia egingo ze-
nuke?

Ezinezkoa zait, oso gutxi ibiltzen 
naizelako kalean. Ikusten dut jendea 
porroak erretzen terrazetan eta eda-
ten ere bai, batzuetan baita norbait 
oso pasatuta ere. Baina oso ikuspegi 
mugatua da nirea. Fundazioan badi-
tugu azkoitiarrak. Iaz zortzi lagun ar-
tatu genituen Gizakia Helburun eta bi, 
Norberan. Zortzi haietatik batek jada 
amaitu du prozesua eta beste bi berri 
sartu dira. Oraintxe bertan bederatzi 
lagun daude Gizakia Helburun (Pro-
yecto Hombre) eta Norberan ez dago 
azkoitiarrik.
Norberan artatzen dituzuen nera-
been artean ez da beti kontsumo 
arazoa egoten, bestelakoak baizik, 
ezta?

Hori da. Nerabeak etortzen dira 
etxean arazoak dituztelako gurasoe-
kin edo eskolan, lagun artean… Batzuk 
ezin dute euren burua kokatu eta se-
me-alabei gehien axola zaiena gura-
soekin duten harremana da. Kontsu-
moari dagokionez, normalean ez da 
adikzio kontsolidatu bat egoten. 

Izaskun Sasieta. Izan Fundazioko programen zuzendaria

“Ai ama!” ateratzen zaio azkoitiar batek Izan Fundazioko ateak jotzen 
dituen bakoitzean. “Tristura ematen dit, eta aldi berean poza, badaki-
dalako toki egokira joan dela”. Adikzioen menpekotasuna gainditzeak 

prozesu pertsonal luzea eta zorrotza eskatzen du. Sasietarentzat kon-
tsumoa “sintoma” da  eta horren atzean ezkutatzen dena lantzen dute 

pertsonei laguntzeko. Bakardadea, antsietatea, zorrak, zailtasunak 
harremanetan...” Azkenean, norbere burua ezagutu eta bizitzari beste 

modu batera aurre egiteko tresnak ematen dizkiegu”, dio.
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“PERTSONEI EUREN 
BURUA EZAGUTU ETA 

BIZITZARI BESTE MODU 
BATERA AURRE EGITEKO 

TRESNAK EMATEN 
DIZKIEGU”

La azkoitiarra Izaskun 
Sasieta lleva 18 años en 
la Fundación Izan que 
aglutina Gizakia Helburu 
(Proyecto Hombre) y 
Norbera, programas 
para el tratamiento de 
adicciones y de apoyo a 
adolescentes en situación 
de riesgo o desprotección, 
respectivamente. 



Kontsumoa sinboloa dela esan ohi 
duzu. Azalduiguzu.

Guk lantzen duguna da pertsona 
batek zergatik eta zertarako kontsu-
mitzen duen droga edo zergatik duen 
adikzio hori. Prozesu bat hasten dugu 
eta hor arazoak azaltzen joaten dira. 
Pentsa, gugana iristerako pertsona ho-
rrek zenbat buelta eman dizkion bere 
egoerari. Normalean inor ez da bolun-
tarioki eta bere kabuz etortzen. Fami-
liakoren bat izaten da gehienetan per-
tsona hori gugana eramaten duena. 
Hondoa jotako jendea da?

Bai. Hala ere, Gizakia Helburu estig-
matizatuta dago. Jendeak heroinoma-
noekin lotzen du eta 35 urte darama-
tza gizarteari laguntzen. Asko garatu 
da eta gaur egun ibilbide ezberdinak 
eskaintzen ditu. Guk lehenengo per-
tsonaren balorazio bat egiten dugu: Ze 
motxila dakar? Galdetzen dugu. Ikus-
ten dugu jarraipena egiteko familia-
rik duen, lana duen, diru-laguntzarik 
behar duen, osasun aldetik nola da-
goen… Oso egoera ezberdinak aurki-
tzen ditugu. Badira lanean nagusiak 
jarraipena egiten dietenak eta baita, 
lanean enteratzerik nahi ez dutenak 
ere. Edo lanik egin nahi ez edo ezin 
dutenak. Edo ikasketa maila altuak 
dituztenak baina lurjota daudenak, 
adibidez, umea izan eta gain hartuta 
bilatzen direnak ez dutelako egoera 
berriari nola aurre egin asmatzen. 

Poliki poliki prozesua azaltzen joa-
ten gara zeren bestela beldurtu egiten 
dira. Telebistan ikusten dugu kokai-
nomano bat hiru hilabetetan sendatu 
dela eta hori gezurra da. 
Zein da egia? Zenbat irauten du sen-
datze prozesuak?

Bi urte edo bi urte t’erdi dena ondo 
badoa. Ez da beti prozesu lineala iza-
ten, kontsumo puntualak egoten dira 
eta hori ere prozesuaren parte da. 
Programek hiru fase dituzte: harrera, 
komunitate terapeutikoa eta gizarte-
ratzea. 
Gizakia Helburun sartzeak hilabete 
batzuetarako zentro batera bizitze-
ra joatea esan nahi du? 

Hori asko aldatuta dago. Bost ate 
ditugula esan daiteke eta balorazioa 
egindakoan bakoitzarentzat ibilbide 
egokiena aukeratzen da. Bost progra-

ma ditugu. Gizakia Helburu beharre-
tara egokitzen joan da. Beti eskatzen 
duguna da abstinentzia. Drogarik ez 
hartzeak alkoholik ere ez edatea esan 
nahi du. Analisiak egiten dizkiegu 
kontsumitu duten edo ez jakiteko. Ho-
rregatik, jarraipena egiten dion per-
tsonak ere oso garbi izan behar du ezin 
duela kontsumitu. 
Abstinentzia eta borondate itzela. 

Hasieran ez dago borondaterik. 
Planto egin eta gurasoek edo bikoteak 
esaten dioten arte: honaino iritsi zara. 
Aldatu edo kalera zoaz eta hori oso 
gogorra da. Gehienak horrela iristen 
dira. Eta bestela, bide judizialetik edo 
zorrengatik. Denok daukagu hipoteka, 
kotxea… eta atera ezin duten zirkulu 

batean sartzen dira asko.
Gizonezkoak gehiago dira emaku-
mezkoak baino?

Bai. Emakumezkoak %22 dira gutxi 
gora-behera. Adina ere altuagoa da 
emakumeetan. Emakumeok lehena-
go beti besteak zaintzen ditugu eta 
horregatik beranduago etortzen dira. 
Lehen esaten zen habia hutsaren sin-
dromearengatik kontsumitzen zuela 
emakumezkoak baina orain aldatu 
egin da hori ere. Badago bizitza osoa 
seme-alabak zaintzen eman eta gero 
bakarrik geratutakoan kontsumitzen 
hasten dena, baina badira ikasketak 
eta lan ona izan arren, bakarrik senti-
tzen direnak eta ezkutuan edaten du-
tenak ere. 
Zenbatek amaitzen dute programa 
modu arrakastatsuan Gizakia Hel-
burun?

Gure programa oso zorrotza da eta 
amaieraraino iristen direnen artean, 
hamarretik zazpi aurrera ateratzen 
dira. Arrakasta faktore garrantzitsua 
familia da. Guk familiaren parte-har-
tzea eskatzen dugu. Autolaguntza 
taldeak ditugu familientzat. Familiak 
asko sufritzen du, lotsatuta eta erru-
dun sentitzen da. 
Covid 19a nola bizi izan duzue hartu 
beharreko segurtasun neurriez ha-
ratago?

Eromena izan da, baina etxean zeu-
denak bueltatzea eskatzen ziguten. 
Batez ere, taldea nahi zuten. Oso ha-
rreman berezia sortzen da taldekideen 

“Es muy raro que una 
persona venga a Gizakia 
Helburu (Proyecto Hombre) 
de forma voluntaria. 
Normalmente, es la familia 
la que le lleva. Se planta 
y dice: Hasta aquí hemos 
llegado. O cambias o te vas a 
la calle. Y eso es muy duro. 
Pero así llega la mayoría” 

“Las familias aceptan 
antes la adicción que una 
enfermedad mental”
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Tradizionala: Batez ere opiazeoekiko 
mendekotasuna duten pertsonei es-
kaintzen die laguntza, integrazio sozial 
urria dutenei. 
Intentsiboa: Substantziekiko men-
dekotasunaz gain alterazio psikikoak 
dituzten pertsonei zuzenduta dago, 
hezkuntza terapia eta arreta psikiatri-
koa uztartuz.
Irekia: Sustantzien kontsumoarekiko 
arazoak eduki arren, bizitza familiarra, 
laborala eta soziala mantentzeko gai 
diren pertsonei eskaintzen die arreta. 

Alkoholismo programa: Edanarekin 
arazoak ditzuten erabiltzaileei zu-
zenduta dago. Izan daiteke hitzordu 
bidezkoa edo Itxaro programa bezala 
ezagutzen dena, egoitzakoa.
Eraiki: gaixotasun mental larria izan 
eta substantzien gehiegizko erabilera 
duten pretsonentzat eta haien fami-
lientzat da.
Jokoa: Jokoarekiko mendekotasuna 
duten pertsonak ere artatzen hasi da 
Izan Fundazioa.

LAGUNTZA BEHAR IZANEZ GERO, JARRI HARREMANETAN:
943 27 39 00 DONOSTIA /  943 55 26 02 HERNANI.

Azkoitiko Udalak, Ongizate sailaren bitartez, lankidetza hitzarmena du Izan 
Fundazioarekin eta diru-laguntza ematen dio. Berriki sinatu dute akordioa. 
Irudian Izaskun Sasieta Ongizateko zinegotzi Janire Igoakin. 

artean. Biluztu egiten dira. Lasaoko 
zentroari “Sentimenduen Etxea” dei-
tzen diete ze alderdi emozionala lan-
tzen da han. Konfinamenduan taldela-
na egiten zuten skype bidez, barruak 
mugitzen zitzaizkien baina etxean 
zeuden. Zentroan laguntza dute eta 
babestuta sentitzen dira.

Besteen begietara begiratu eta ikusi 
egiten dute. Bere buruaren berri bes-
teei emateko beldurrez dagoenak, az-
kenean ez du ezagutuko, ez bere buru-
rik, ez besterenik.
Gaurko gizartean gero eta kirol 
gehiago egiten da, elikadura asko 
zaintzen da… eta aldiz, drogen be-
rehalako plazer horri uko egiteko 
orduan, ahultasuna ikusten da. 

Ez gaude frustraziorako prestatuta. 
Triste nago eta hobeto egongo naiz kon-
tsumituta edo apustuak eginez, pentsa-
tzen dute askok, baina agian bihar ere 
pertsona hori triste egongo da. Kirola, 
elikadura… azkenean irudia da. Eta zer 
dago askotan itxura horren atzean? 
Hutsune galanta. 
Uste duzu eskoletan-eta, lantzen 
dela prebentzioa behar bezala?

Prebentzio onena etxetik hasten da. 
Karga hori ikastetxeen gain utzi dugu 
baina erreferente nagusiak gurasoak 
gara eta seme-alabek guk egiten du-
guna ikusten dute. Guk eman behar 
diegu adibidea, zeren umeek memoria 
handia dute eta aita edo ama edanda 
ikusten badute beti edo denboraldi ba-
tean, hori hor geratzen zaie. 
Droga oso eskura dute gazteek?

Bai, oso. Eta diru asko maneiatzen 
dute gaurko gazteek. Drogaz gain on-
line jokoa edota apustu etxeak ere hor 
daude.
Gaixotasun mentalak dituzten per-

“La mejor prevención 
comienza desde casa. 
Hemos delegado esa tarea 
a los centros escolares pero 
los principales referentes 
son los padres y nuestras 
hijas e hijos ven lo que 
hacemos. Somos nosotros 
quienes tenemos que darles 
ejemplo”

tsonekin ere egiten duzue lan. Zer 
eskaintzen diezue?

“Eraiki” programa dugu adikzioa 
eta gaixotasun mentala duten pertso-
nei zuzenduta. Ez dakigu adikzioa edo 
gaixotasuna sortzen den lehenengo. 
Edo adikzioak pizten duen lo zegoen 
gaixotasuna edo gaixo egoteagatik eta 
hobeto sentitu nahi izateagatik hasi 
den adikzioa. Programara hurbiltzea 
asko kostatzen zaie pertsona horiei eta 
poliki poliki joaten gara. Oso gogorra 
da. Lehenago onartzen dute familiek 
adikzioa dutela, gaixotasun mentala 
dutela baino. 

Zeuri pertsonalki zer irakatsi dizu 
zure lanak?

Egunero ikasten ari naiz familiaz, 
harremanez, laguntza eskatzeaz eta 
eskerrak emateaz… baina niretzat ere 
prozesu bat izan da. Behin semearen 
tutoreak esan zidan nire semeak esa-
ten zuela lan hau hartu nuenetik oso 
triste nengoela eta negar egiten nuela. 
Hura entzundakoan txipa aldatu nuen 
eta pentsatu nuen ezin nuela etxera 
tristura hura eraman. Askotan esaten 
dut ez dakidala indarrik izango dudan 
jarraitzeko baina oso aberatsa izan da. 

GIZAKIA HELBURUren PROGRAMAK
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AZKOITIKO UDALAREKIN  
LANKIDETZA HITZARMENA



Obrak
Azpiegiturak

Obrak

Tras cercar la zona e instalar una 
grúa de dimensiones gigantes-

cas, la empresa adjudicataria de las 
obras Altuna y Uria ha comenzado ya 
los trabajos de edificación de la pro-
moción de Floreaga. La zona, ubicada 

valor de 4.069.143,13 euros (con IVA) 
y un plazo estimado de ejecución de 
18 meses, aunque entre el final de las 
obras y la entrega de llaves hay una 
serie de trámites a realizar. 

“Este arranque de obras augura 
una feliz entrega de llaves, aunque 
con un retraso que vienen sufriendo 
los adjudicatarios de las viviendas. 
Con el inicio de las obras empezamos 
la cuenta atrás. Esperemos que sea la 
definitiva”, explica el alcalde Javier 
Zubizarreta. En realidad, las obras 
comenzaron en junio de 2018 pero la 
rescisión del contrato entre Visesa y la 
empresa encargada de la ejecución de 
las mismas obligó a parar los trabajos 
y a tener que volver a licitar las obras 
en julio del año pasado. 

La promoción constará de dos blo-
ques, una destinada a viviendas pro-
tegidas y otra a viviendas sociales que 
serán arrendadas por parte de Alokabi-
de. El sorteo para la adjudicación de las 
VPO se hizo en mayo de 2017. 

MARTXAN DIRA FLOREAGAN 
BABESTUTAKO 16 ETXEBIZITZA 
ETA BESTE 14 SOZIAL 
ERAIKITZEKO LANAK

La empresa adjudicataria de las obras 
Altuna y Uria ha comenzado ya los tra-
bajos de edificación de la promoción de 
Floreaga.

junto al Colegio Floreaga, albergará 16 
viviendas de protección oficial y 14 vi-
viendas sociales. 

La Sociedad Pública Visesa, encar-
gada de la promoción, adjudicó los 
trabajos el pasado mes de mayo por 

AZKOITIA ESTRENARÁ LAVADERO  
PÚBLICO PARA BICICLETAS

Bizikleta garbigune publikoa eraikiko da Xabier Mu-
nibe kaleko autobus geltokiaren atzeko partean. 

Herritar askok eskatutako zerbitzua da gero eta gehiago 
baitira bizikleta erabiltzaileak bai kirola praktikatzeko, 
bai joan-etorrietarako. 

Kokapen ezberdinak aztertu ostean, Udalak erabil-
tzaile izango direnekin adostu zuen tokia. Bidegorriaren 
ondoan izatea eta herrigunean egotea baloratu ziren.

Udalak 30.000 euro bideratuko ditu bizikleta garbigu-
nea eraikitzera. 

BASERRI BIDEAK KONPONTZEN  
ARI DIRA OLASO AUZOAN

Iaz Martirieta eta Urrategi auzoetako bideak konpon-
du ziren eta aurten Olaso auzoko Zulueta Etxera era-

maten duen errepidea eta Argain eta Lorbide baserrie-
tarako bideak konponduko dira. Lanak irailaren erdi 
aldean hasi dira eta urri erdirako amaituta izango dira. 

Lanek 127.719,54 euroko 
aurrekontua dute. 
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AURRERA DOAZ 
MUNATEGIN 
BIRIBILGUNEA 
ERAIKITZEKO OBRAK

LAS OBRAS 
DE AIZPURUTXO  
AVANZAN A BUEN RITMO

Como primera fase de mejora de 
la carretera GI-631, que conecta 

Azkoitia-Urretxu, la Diputación Fo-
ral de Gipuzkoa está realizando obras 
en Aizpurutxo para separar el tráfico 
rodado del tráfico de peatones. Los 
trabajos avanzan a buen ritmo. Se 
ha ensanchado la explanada con una 
escollera para poder construir una 
acera entre Erdikobenta y Kaminero 
Etxea, tramo en el que hasta ahora los 
peatones estaban obligados a circular 
por el borde de la carretera. 

Asimismo, se construirá una pasa-
rela peatonal para cruzar a la margen 
derecha del río Urola y conectar con 
la acera.

Es la empresa Construcciones Zu-
bieder la encargada de la ejecución de 
las obras que tienen un presupuesto 
de 257.366,07 euros. 

Uztail amaieran ekin zitzaien Munategi parean, Basar-
teko bidegurutzean biribilgunea eraikitzeko lanei eta 

martxa onean doaz. Aurreikuspenen arabera, obrek lau bat 
hilabeteko iraupena dute. 

Biribilguneak 42 metroko diametroa izango du eta hiru 
irteera. Halaber, bi autobus geltoki ere eraikiko dira. Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren esku-hartzea da eta GI-638 
errepideko segurtasuna hobetzea da helburu nagusia, ordu 
puntetan Basarteko bidegurutzean sorzen diren auto ila-
rak saihesteaz gain. 
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Gazteria
Aisia eta heziketa

TEKNOGUNEA, HAUR ETA 
GAZTETXOEN KONPETENTZIAK 
LANTZEKO EGITASMO BERRIA
El departamento de Juventud está 
trabajando para crear diferentes 
espacios en Elkargunea para pro-
mover la cultura digital y desarrollar 
competencias en programación y 
comunicación audiovisual. Además, 
TEKNOGUNEA nace con la pretensión 
de fusionar las nuevas tecnologías y 
los oficios tradicionales a los que se 
otorgará un merecido protagonismo. 
La iniciativa se fundamenta en la idea 
de Learning by Doing o aprender 
haciendo, un proceso interactivo para 
el tiempo de ocio de nuestras niñas 
y niños y jóvenes. Una vez diseñado 
el proyecto, el siguiente paso será 
adecuar y dotar de equipamiento los 
espacios, tarea que se prevé culminar 
para finales de año. 

Haur eta gaztetxoak erdigunean 
jarrita, aisia eta heziketa uztar-

tzeko xedez, Abarketatxo Ludotekako 
eta Artxamendi Topalekuko erabil-
tzaileei proposamen berriak luzatuko 
zaizkie Elkargunean. Gazteria sailak 
sustatuta, TEKNOGUNEA proiektua 
jarriko da martxan, eginez ikasteko, 
gaitasun berriak garatuz. Helburu 
nagusia da teknologia berriak eta 
ikus-entzunezkoak lantzeko aukera 
eskaintzea, eta horiekin batera, baita 
eskulana eskatzen duten lanbide tra-
dizionalak ere. 

Artxamendi Topaleku berria iazko 
azaroan inauguratu zen, aurrekoa 
baino hiru bider handiagoa den es-
pazioa hartuta. Horrek espazioaren 
berrantolaketa ahalbidetu du, aisial-
diko eskaintza berrituz, eguneratuz. 

TEKNOGUNEA nagusiki haur eta 
gaztetxoei zuzenduta egon arren, as-

moa da helduei zuzendutako ekintza 
puntualak ere antolatzea. Bi esparru-
tan banatuko da. Batean, teknologia 
berriak landuko dira eta bestean, ofi-
zio tradizionalak. 

Teknologia berriei dagokienez, hiru 
arlo izango ditu: 3W Gela, 3Dika-Stu-
dio eta Kodeketa. 

3W Gela 
3W Gela LH4 eta LH6 adin tartekoei 

eskainiko zaie kultura digitala lan-
tzeko. Internetaren erabilera zuzena 
egiten irakatsiko zaie bertan, sarea 
errespetuz, segurtasunez eta eran-
tzukizunez erabiltzen, askatasuna 
eta legea aintzat hartuz. Webgunee-
tan sartu eta informazioa eskuratzen 
saiatuko dira, informazioa bera be-
zain garrantzitsua delako informazio 
iturriak maneiatzea eta jasotako in-
formazio andana antolatzea, erlazio-
natzea eta interpretatzea. 

Tabletak eta ordenagailua egon-
go dira gelan, beste hainbat tresna 
elektronikoz gain. Kontutan hartu 
behar da arrakala digitala murrizte-
ko baliabidea ere izango dela 3W Gela, 
oraindik ere ez dagoelako internet 
edo ordenagailurik etxe guztietan. 

3DIKA-Studio
Irudia eta soinua landuko dira, 

ikus-entzunezkoak sortuz. Kamerez 
gain, argiteria, mikrofonoak, edizio-
rako ordenagailua, Chroma key-ak 
egiteko oihala eta finean grabaketa 
edo ekoizpen estudio batek oinarriz-
kotzat izan beharko lukeen materiala 
egongo da bertan eskuragarri. Herri-
tarrentzat ikastaroak antolatu ahal-
ko diren arren, bereziki nerabe eta 
gazteentzat izango da. Sormenaren 
laborategia izango da. 

Kodeteka
Dagoeneko programazioa hainbat 

herrialdetako hezkuntza sistemetan 
txertatuta dago. Gazteria sailak aha-

TEKNOGUNEA nagusiki haur 
eta gaztetxoei zuzenduta 
egon arren, asmoa da 
helduei zuzendutako ekintza 
puntualak ere antolatzea. 
Bi esparrutan banatuko da. 
Batean, teknologia berriak 
landuko dira eta bestean, 
ofizio tradizionalak. 
Teknologia berriei dagokienez, 
hiru arlo izango ditu: 3W Gela, 
3Dika-Studio eta Kodeketa 
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Gazteria
Aisia eta heziketa

KUTURA DIGITALA: 
SAREKO 10 
PORTAERA EGOKIAK
01
Sarean guztiak gara pertsona 
duinak, besteei errespetua diet eta 
errespetatzen naute.

02
IKTek nire bizi-kalitatea hobetzen 
laguntzen didate, giro zintzo eta 
baketsua sortzen ahalegintzen 
naiz.

03
Sarean parte hartzea edo ez neuk 
erabakitzen dut. Besteen askatasu-
na ere onartzen dut. 

04
Adingabeak babesten ditut. La-
gunak sareen erabileran gidatzen 
ditut eta eredu ona naiz haientzat.

05
Nire identitatea, isilpeko infor-
mazioa eta besteen pribatutasuna 
babesten ditut. 

06
Egile-eskubideak errespetatzen di-
tut. Besteen produkzio intelektuala 
aitortzen dut. 

07
Bisitatzen ditudan guneak eta eza-
gutzen ditudan pertsonak aukeratu 
egingo ditut. Kontuz ibiliko naiz 
ditudan harremanekin. 

08
IKTak ez ditut erabiltzen legez 
kontrako ekintzetarako. Gune segu-
ruak eta konstruktiboak sustatu 
eta erabiltzen ditut.

09
Nire eta besteen ideiak, iritziak eta 
zaletasunak errespetatzen ditut. 

10
IKTei eskaintzen diedan denbora 
erregulatu egiten dut. 

legin handia egin du haur eta gazteei 
programazioa lantzeko aukera eskai-
niz eta dagoeneko ibilbide bat egin 
da. Ikastaro solteak zirenak, ikastur-
te osora zabaldu dira eta Kodeteka 
gelarekin beste urrats bat eman da. 
Etorkizunera begira programatzai-
leen falta ikaragarria somatzen da eta 
horren ispilu da dagoeneko enprese-
tan duten arazoa. 

Kodeka gelan taldelana eta sorme-
na landuko dira eta Steam softwa-
rea erabiliz, robotika, bideo-jokoen 
sorkuntza, 3D diseinu eta inpresioa, 
elektronika, animazioa, bideo edi-
zioa, mugikorretako aplikazioak edo-
ta domotika landuko dira. 

Lanabes eta lanbide 
tradizionalak

Betiko lanbide tradizionalak lan-
tzeko gunea izango da, hala nola, aro-
tzeria, iturgintza, elektrizitatea, e.a. 
Izan ere, gaztetxoen artean ere ba-
dira mundu digitalak erakartzen ez 
dituenak. Espazio hau taldeka proiek-
tuak lantzeko pentsatuta dago. 

Dagoeneko Artxamendi Topalekuko 
erabiltzaileek badakite zerbait puska-
tzen bada, ahal bada, bertan konpon-
du beharko dutela. 

Gazteriatik argazkigintza, bideo-
gintza, sukaldaritza eta beste hain-
bat jardueratan murgiltzeko aukera 
eskaini izan da eta honek eskaintza 
zabaltzeko balioko du. 

Artxamendi Topaleku berria iazko azaroan 
inauguratu zen, aurrekoa baino hiru bider 
handiagoa den espazioa hartuta. Horrek 
espazioaren berrantolaketa ahalbidetu du, 
aisialdiko eskaintza berrituz, eguneratuz
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EZAGUTZEN DUZU 
BAILARAKO 
GARAPENAREN ALDE 
EGITEN DUGUN LANA?

ARLOAK        URTE AMAIERA BITARTEKO AURREIKUSPENAK

TOKIKO  
GARAPENA

•	 Udal eta eskualdeko eragile sozioekonomikoen arteko lan bilerak indartzen jarraitu,  
elkarlana sendotzen jarraituz.

•	 Silver Economy - Zahartzaroaren inguruan dauden aukera berriak landu eta zerbitzu  
berriak lantzen hasiko gara.

•	 Eskualdeak, Ekonomia Zirkularraren eta Energia berriztagarrien inguruan landu duenaren  
lanketa azaleratuko dira.

ENPRESA •	 Enpresen estrategia, digitalizazioa eta finantza arloetan hobekuntzak bultzatzeko,  
adituen laguntza eskaintza.

•	 Enpresa arteko elkarlanaren sustapena esperientziak eta ezagutzak konpartitzeko  
krisi egoerari aurre egiteko.

•	 Diru laguntzen bitartekaritza zerbitzu eskaintza.
•	 Lan eskeintzen zabalkundea eta kudeaketa zerbitzua , eta eskualdeko pertsona  

hautagaien atzematea.

HEZKUNTZA •	 Azken ikasturteetan eskualdeko ikastetxeekin elkarlanean landu diren proiektu ezberdinen –
Elkarrekin Eraikitzen, Gerolan, ZTIM Urola Erdian eta Izan Ekintzaile!- inguruan hausnartu eta 
egoera berrira egokituko dira ikasturtean zehar gara daitezen.

•	 Eskualdeko ikastetxe eta eragile sozioekonomikoen artean harremanak estutzen jarraituko da. 
Eskualdeko ikastetxe eta eragileen artean lankidetza aukera ezberdinak jorratuko dira.

ENPLEGUA •	 Enplegurako banakako orientazio zerbitzua eta lan eskaintzen informazioa eta kudeaketa. 
•	 Langabetuentzat laneratzeko ikastaroen informazioa eta ikastaro berrien antolaketa eskualdean. 
•	 Lan munduan barneratzeko programak (Bidelan, Hazilan..) 
•	 Eskualdeko  enplegu eta ikastaroen eskaintzaren difusioa asteko buletinetan. (Urolanprest)
•	 Bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonak laneratzeko eta gizarteratzeko, eragileen 

arteko elkarlaneko proiektuak. 

EKINTZAILETZA •	 Klink.eus, ekintzailetza sustatzeko gunea, Iraurgi Berritzen eta Urkomek sustaturiko 
ekimenari bultzada emango zaio.

•	 Lanzituz, sozietate laboralak bultzatzeko programaren formakuntza saioak eskainiko dira.
•	 Ideia berri bat edo asmo berri bateikn dabilen ekintzaileentzat, gure zerbitzuak  

eskuragarri izango ditu.

TURISMOA •	 Eskualdeko alojamendu zerbitzuen gunea eratu eta funtzionamenduan jarriko da.
•	 Deusto Unibertsitatearekin sinaturiko hitzarmenaren baitan, 20-21 ikasturteko formakuntza 

dualeko programa martxan jarriko da. Enpresa turistikoen digitalizazioaren gaineko proiktu bat 
garatuko da.

•	 Euskadi Turismo Kode Etikoa proiektua martxan jarriko da eskualdeko enpresa turistikoetan, 
Basquetour-ekin elkarlanean.

MERKATARITZA •	 Merkataritza establezimenduen eskualdatze zerbitzua egituratu eta indartuko da.
•	 Erakundeetatik merkataritzara bideratuta dauden programa eta ekimenak zabalduko  

dira eskualdera
•	 Merkataritza elkarteekin elkarlanean eskualdearentzat txikizkako merkataritza  

sustatzen jarraituko dugu.

KONTAKTUA: 943 85 11 00 •  info@iraurgiberritzen.eus


