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Azkoitiko Elikagai Bankua

“HEMEN GAUDE, BEHARREAN  
DAUDENEK ATEAK ZABALIK DITUZTE” 

El Banco de Alimentos de Azkoitia 
atiende a 86 familias que suman 
315 personas. En su local, ubica-
do en Aingeru kalea, trabajan sin 
descanso. Una pizarra muestra los 
números asignados a cada familia 
para facilitar el reparto de alimen-
tos. En las baldas se pueden ver 
los cartones de leche y botes de le-
gumbre listos para la entrega. En el 
almacen varios frigoríficos llenos de 
carne esperan a ser vaciados. “Hay 
quien dice que el menú en su casa 
se decide según la fecha de caduci-
dad de cada producto”, explican.

Casi el 100% de las personas que 
reciben la ayuda son de origen ex-
tranjero. Las personas voluntarias 
que trabajan en el Banco de Alimen-
tos conocen a la gran mayoría por 
sus nombres, pero su preocupación 
es que muchas vecinas y vecinos 
de Azkoitia “no acuden al banco de 
alimentos por vergüenza. Deben 
saber que estamos aquí y que las 
puertas están abiertas”. 

Gogotsu egiten dute lan Elikagai 
Bankuan. Urtea gogorra ari da 

izaten, nahiz eta artatzen dituzten 
familia kopurua mantendu egin den. 
86 familiari laguntzen die, 315 laguni 
guztira.

Ia den-denak atzerritarrak dira, 
baina “krisiaren ondorioz herrikoak, 
bertakoak, agertzen hasi dira”, diote 
boluntarioek. Hala ere, duten kezka 
nagusia da nola animatu laguntza 
behar duen herriko jendea Elikagai 
Bankuko ateak jotzera. “Bertakoak 
lotsatu egiten dira, ez dira etorriko. 
Hemen denok ezagutzen dugu elkar 
eta Elikagai Bankura etortzea izuga-
rri zaila egiten zaigu. Nahi duguna 
da beharrean daudenak etortzea”, dio 
Felix Alkortak.

Aurten pandemiak eragindako 
egoera dela-eta, Gabon aurreko janari 
bilketaren formatua aldatu egin dute. 
Produktuak erosi beharrean, aurten 
saltokietan etxerako erosketa egin 
eta ordaintzerakoan donazioa egiteko 

aukera eskaini dute. Gipuzkoa mailan 
bilketa arrakastatsua izan dela adie-
razi dute arduradunek.

Udalarekin hitzarmena

Errealitatea krudelaren lekuko dira 
Elikagai Bankuan. Inoren hozkailua 
hutsik egon ez dadin egiten dute lan. 
Udalak Caritasekin du hitzarmena 
sinatuta eta urtero 12.000 euro in-
guruko laguntza ematen dio Carita-
si. Aurten, Covid 19a tarteko, Udalak 
laguntza berezia eman zion Elikagai 
Bankuari eta orain estrainekoz hi-
tzarmena sinatu dute Udalak eta Eli-
kagai Bankuak. Biztanleko 0,16 zenti-
moko laguntza eskatu du eta onartu 
egin du Udalak.

“Ezin dugu inor atzean utzi. Gero 
eta solidarioagoa den gizarte bate-
rantz joan behar dugu, erakundeok, 
elkarteak, gizarteak oro har eta gi-
zartea osatzen dugun gizon emaku-
me guztiok”, dio Gizarte Zerbitzueta-
ko zinegotzi Janire Igoak. 

86 familia

315 pertsona

16 boluntario
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AHAZTEKO  
URTEA

UN AÑO  
PARA OLVIDAR

Bai, baliteke askorentzat ahazteko urtea izatea aurtengoa. 

Ukaezina da gauza asko galdu dugula. Urteurrenaren ai-
tzakian egitekoak ginen bidaia, lagunarteko babarrun-ja-
na, eguzki-printzak terrazaren batean, itxaroten denbora 
generaman kontzertua, besarkada bat... agian enplegua, 
eta okerrenean, bizitza. Gauza onak ere irabaziko genituen, 
pentsatzen dut eta heldu egin behar diegu. Baina, begirada 
altxatzen badut egia esan kosta egiten zaizkit identifikatzea. 

Gauza on eta txar guztiekin, 2020 amaitzear da. 

Gabonetako argiak piztu aurretik, atzera begiratzeko or-
dua da. 

Distirarik gabe ere, aurrera egin dugu.

Lizitaziora ateratzear dituzte Azkoitia-Urretxu errepide-
ko erdiko tarteko hobekuntza lanak. Aizpurutxon pasagu-
nea eraiki da, baita Munategin biribilgunea ere. Floreagako 
promozioa, babestutako eta etxebizitza sozialena, behin 
hasita, erritmo onean doa. Floregako lehenengo igogailua 
eraikitzen hasteko moduan izango gara 2021eko lehen hi-
ruhilekoan udal kudeaketatik at dagoen ezustekorik ez bada 
sortzen behintzat. Azkoitia Lantzenek Eusko Jaurlaritzari 
salduko dizkion lursailek ahalbidetuko dute Txalonerrekan 
babestutako 40 etxebizitza eraikitzea eta baita Txalonerreka 
eta Altamira auzoak lotuko dituen errepidea gauzatzea ere. 
Idiakez Ederra etxearentzat konponbidea bilatzen jarraitzen 
dugu, horixe baita Udal honek duen proiekturik luzeena, 
konplexuena eta garestiena. 

Ez dezagun ahaztu proiektu bakoitzaren atzean, palaka-
da bakoitzaren atzean, onuradunak izango diren pertsonak 
daudela. 

Halaber, merkataritzari eta ostalaritzari laguntza esangu-
ratsuak eman dizkiegu Covid 19ari aurre egin ahal izateko. 

Bidea dugu egiteko. Asetu beharreko beharrak hor daude. 
Gauzatu beharreko proiektuak. Eta denen gainetik, babestu 
beharreko pertsonak. 

Bagoaz. 

2021 izan dadila desio duzuen bezalako urtea. 

Sí, puede que para muchas personas sea un año para olvi-
dar. 

Es innegable que nos hemos perdido muchas cosas. Un 
viaje organizado con la excusa de un aniversario, una bue-
na alubiada entre amigos, un baño de sol en una terraza, el 
concierto que llevábamos tiempo esperando, un susurro, un 
abrazo... puede que el empleo, y en el peor de los casos, la 
vida. Habremos ganado cosas buenas y tenemos que agarrar-
nos a ellas. Digo yo. Aunque, si levanto la mirada francamen-
te me resulta difícil indentificarlas. 

Con lo bueno y con lo malo, se acaba el 2020. Antes de que 
se enciendan las luces navideñas, es hora de echar la vista 
atrás. 

Aunque no haya sido un año para brillar, hemos avanzado. 

Están a punto de sacar a licitación los trabajos de mejo-
ra del tramo central de la carretera Azkoitia-Urretxu. Se ha 
construido la pasarela de Aizpurutxo, al igual que la rotonda 
de Munategi. La promoción de viviendas protegidas y socia-
les de Floreaga, desde que comenzaron las obras, avanza a 
buen ritmo. La construcción del primer ascensor de Floreaga 
se podrá iniciar en el primer trimestre de 2021 a no ser que 
surjan imprevistos ajenos a la gestión municipal. La venta de 
parcelas al Gobierno Vasco por parte de Azkoitia Lantzen po-
sibilitará la edificación de 40 VPO en Txalonerreka así como 
la construcción del vial que conectará Txalonerreka con el 
barrio de Altamira y viceversa. Poco a poco vamos mejoran-
do la situación económica de Azkoitia Lantzen. Y continua-
mos intentando resolver el futuro de la Casa Idiakez Ederra, 
el proyecto más largo, complejo y costoso que este Ayunta-
miento tiene sobre la mesa. No olvidemos que detrás de cada 
proyecto, de cada palada, hay personas que se van a benefi-
ciar.

Asimismo, hemos lanzado importantes ayudas para el co-
mercio y la hostelería para hacer frente a la Covid 19.

Hay camino por recorrer. Hay necesidades que cubrir. Pro-
yectos por levantar. Y sobre todo, personas a las que prote-
ger. 

Continuamos. 

Os deseo de corazón un 2021 como el que ansiáis. 

Azkoitiko alkateaJavier Zubizarreta
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Laguntzak
Merkataritza eta ostalaritza

Ana Azkoitia, Ogasun zinegotzia 

Urtea ez da samurra izaten ari 
inorentzat eta bereziki krisia-

ren erdigunean daudenentzat, bes-
teak beste, merkatarientzat eta os-
talarientzat. Tamalez, gainera, luze 
egiten ari da guztiontzat. Horren 
aurrean, Ana Azkoitia Ogasun zine-
gotziak argi du: “Udala laguntza neu-
rriak hartzen joan da martxoan gai-
tza indarrean sartu zenetik eta bide 
horretatik jarraituko du. Badakigu 
premiak toki askotan daudela eta 
horrelako testuinguru batean eman 
ahal diren laguntza guztiak ez dira 
nahikoak izango baina herriak bizi-
berritzen jarraitzeko behar ditu mer-
kataritza eta ostalaritza. Horregatik, 
ahal diren neurriak ahalbidetzeko 
konpromisoa dugu”.

Martxoko konfinamenduaren on-
dorioak arintzeko Udalak hiru neurri 
hartu zituen. Batetik, 200.000 euroko 
diru-laguntza ildoa jarri zuen mar-
txan merkatarientzat, ostalarientzat 
eta beste hainbat zerbitzu enpre-
sentzat. Guztira 151 establezimendu 
suertatu dira onuradunak. Abuztuan 

jaso zuten gehien gehienek zuzene-
ko diru-laguntza eta geratzen ziren 
gutxi batzuk, irailean. 450 eta 900 
euroko laguntzak eman zituen Uda-
lak, itxieraren arabera. Batzuk erabat 
itxita izan zituztelako saltokiak bai-
na beste batzuk partzialki irekitzeko 
modua izan zuten. 
Establezimenduak itxita izan di-
tuzten epealdiei dagokien zabor 
eta terraza tasarik ez dute or-
daindu beharko ostalariek

Tasetan ere erraztasunak eman 
zaizkie eta emango zaizkie. Zabor 
tasaren kasuan aurreko itxialdiari 
dagokionez, 2020ko bigarren hiruhi-
lekoari dagokion zenbatekorik ez 
dute ordaindu behar izan. Ostalarien 
kasuan, ezta terraza tasa ere. Neurri 
hauek berriro jarriko dira indarrean 
ostalarien kasuan. Ez dute laugarren 
hiruhileko zabor tasarik ordaindu 
beharko. Terrazen kasuan, urtean 
behin egiten dute ordainketa eta bi-
garren itxialdi honi dagokion tasa 
ordainduta dutenez, bueltatu egingo 
zaie dirua. 

“UDALAK HERRIKO 
MERKATARITZARI 

ETA OSTALARITZARI 
LAGUNTZEN  

JARRAITUKO DU”

Un total de 151 
establecimientos y servicios 
se han beneficiado de las 
ayudas directas por la 
Covid 19. Han recibido 
ayudas de 900 y 450 euros, 
dependiendo de si el cierre 
durante el confinamiento 
fue total o parcial. 

135 establecimientos 
participaron en la 
campaña de bonos que se 
realizó antes de verano. 
Se emitieron 1.000 bonos. 
De cara a Navidad, el 
Ayuntamiento lanzará otra 
campaña de bonos para 
fomentar el consumo.

Bonu kanpaina berria abenduan
Uda aurretik bonu kanpaina abia-

tu zuen Udalak tokiko merkataritza 
txikia sustatzeko asmoz. Abenduan 
bigarren kanpaina egingo da. Aurre-
koan bezala, 1.000 erosketa bonu (ba-
koitzak 10€ko sei txartel) aterako dira 
herritarrek herrian kontsumitzera 
gonbidatuz. Udalaren leloa da “Ero-
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si herrixen, Gozau herrixen, Gauze 
onak, beti herrixen!”.

Aurreko bonu kanpaina, ekainekoa, 
sektoreka gauzatu zen, hain justu, 
kontsumoa sektore guztietara zabal-
tzea nahi zelako. Bonu kanpainan 135 
establezimenduk hartu zuten parte. 
Haietatik 91 Herrixen Azkoitiko Den-
daixek elkartera atxikitakoak dira 
eta beste 44, berriz, ez. 

Guztira 5.744 bonu erabili dira. 
4.843 Herrixenen baitan dauden sal-
tokietan eta beste 901, elkartetik kan-
po daudenetan.

El Ayuntamiento subvenciona el 
pago del alquiler de los comercios de 
nueva apertura o a de aquellos que 
promuevan la continuidad por un 
cambio generacional en la actividad. 
La subvención tiene una duración 
máxima de dos años y durante esos 
dos años, el importe de la subvención 
adjudicada será el 50 % del precio del 

alquiler mensual, con un máximo de 
250,00 € al mes. 

Es una ayuda que se otorga desde 
2016. Sin embargo, hasta ahora solo 
podían beneficiarse de la subvención 
los negocios ubicados en la Parte Vie-
ja. Se ha modificado la ordenanza con 
el fin de extender la ayuda a los loca-
les de todo el municipio. 

AYUDAS PARA EL ALQUILER A LOS COMERCIOS DE NUEVA APERTURA

NOLA JOAN DA AURTENGO BONU KANPAINA?

BESTEAK

OKINDEGIA

HARATEGIA

FRUTATEGIA

ELIKADURA

EDARI-DENDA

BASERRITARRA

ARRAINDEGIA

BESTEAK

BITXITEGIA

MERTZERIA

KIROL DENDA

OSAGAIAK

OINETAKOAK

MODA

BESTEAK

GOXOKI-DENDA

GOZOTEGIA

TABERNA

JATETXEA

KAFETEGIA

BESTEAK

BELAR-DENDA

DROGERIA

LURRINDEGIA

PARA-FARMAZIA

FARMAZIA

OPTIKA

PODOLOGIA

DENTSITA

MASAJEAK

ESTETIKA

ILE-APAINDEGIA

SEKTORE ARROSA

SEKTORE LARANJA

SEKTORE URDINA

SEKTORE MOREA

SEKTORE BERDEA

SEKTORE ARROSA

SEKTORE BERDEA

SEKTORE MOREA

SEKTORE LARANJA

SEKTORE URDINA

BONU  
HORIAREN 
ERABILERA

ITURGINTZA

AHOLKULARITZA

BIDAI AGENTZIA

ZERBITZUAK

KOPISTEGIA

ARGAZKI DENDA

ASEGURU ETXEA

KRISTALDEGIA

BESTE SEKTOREAK

LORA-DENDA

TINDATEGIA

AUTO ESKOLA

PENTSU-DENDA

PAPERTEGIA

ESTANKOA

INFORMATIKA

ELEKTROGAILUAK

DEKORAZIOA

BURDINDEGIA

GASOLINDEGIA

%58,9

%17,5

%8,4

%6,0

%4,1

%2,9

%1,7

%0,5

%33,2

%25,9

%18,5

%18,2

%2,9

%1,3

%0,0

%38,5

%8,9

%8,6

%8,0

%7,1

%6,3

%3,8

%3,6

%3,6

%3,2

%2,8

%1,6

%1,1

%1,0

%0,7

%0,5

%0,4

%0

%0

%0

%20,0

%9,9

%5,4

%7,1

%2,2

%7,5

%18,7

%4,7

%7,0

%3,7

%12,0

%1,9

%48,9

%21,2

%21,0

%5,5

%3,5

%48,3

%20,9

%15,4

%8,7

%6,2

%0,4
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EUSKARALDIAREN BIGARREN EDIZIOA BETE-BETEAN DA. AZKOITIA 
EUSKARAREN ARNASGUNEETAKO BAT DA, EZAGUTZA ETA ERABILERA 
KOPURU ALTUEKIN. BAINA, EUSKARA INDARTZEN JARRAITZEKO, ZEIN 
DA BIDEA EDO ESTRATEGIA? ZER DA EGIN BEHAR DUGUNA?

EAJ-PNV EH BILDU

Iritziak
Alderdi politikoak

Gure lehenengo erronka 
da dugun altxorra man-

tentzea. Erronka eta ardura. 
Euskaldunak garen heinean, 
ukaezina da badugula eus-
kararen transmisioan gure 
ondokoekiko eta ondoren-
goekiko erantzukizun bat. 
Horretaz ez gara jabetzen 
erdarara jauzi egiten du-
gunean, inolako beharrik 
gabe. Agian arnasguneetan 
askorentzat ez delako aha-
legina izan euskara ikastea 
eta erabiltzea. Berez etorri 
zaigu. Etxetik jaso dugu. As-
kotan esfortzurik eskatzen 
ez duen hura ez da merezi 
duen neurrian preziatzen. 

Edonola ere, lorpenak 
lorpen, badugu oraindik zer 
egin. Arnasguneetan bizi ga-
renok gara euskarari hegoak 
emango dizkiogunak. Joaten 
garen tokira euskara eraman 
behar dugu eta etxean eus-
kara egiteko zorterik izan ez 
dutenak euskarara erakarri. 
Euskal identitatearekiko 
sentipena eta harrotasuna 
sartzen dira jokoan. 

Baina badira Azkoitian 
euskaltzaletasuna eta euskal 
mundua arrotzak egin 
arren, gurasoak kanpo-
tarrak direlako edo beste 
arrazoi bat tarteko, euskara 
primeran egiten duten haur 
eta gazteak. Hori da bene-
tako lorpena eta ezin zaie 
meriturik kendu. 

Geurea dugunok eutsi de-
zaiogun. Eta jarri ditzagun 
indarrak berea ez dutenek 
euskara bere egin dezaten. 

Euskaraldia bezalako 
ekimenak egokiak direla 

uste dugu Azkoitiko EH 
Bildun. Bere egunerokota-
sunean euskaraz hitz egiten 
ausartzen ez den jendea 
euskara erabiltzera bultza-
tzeko ariketa aproposa dela 
uste dugu. Hala ere, euska-
raren gaian oso trebeak gara 
fokua hiztunen sorbaldetan 
uzten. Egia da denok dugula 
euskara erabili eta sustatze-
ko ardura, baina beti ezin 
dugu lupa leku berean jarri. 
Instituzioetan gaudenok 
badugu ardura gehiagarria, 
gure esku baitago euskara 
sustatzeko politikak aurrera 
eramatea eta horretarako 
inbertsioak egitea. Horrega-
tik, garratzitsua iruditzen 
zaigu euskara sustatzeko po-
litikak parte hartzen dugun 
instituzioetan bultzatzea 
eta herritarrei euskara ikasi 
eta erabiltzeko beharrezko 
baliabideak gehitzea. Daki-
gunok erabiltzea ez delako 
nahikoa, euskal hiztun 
gehiago behar baititu euska-
rak bizirik mantendu nahi 
badugu. Etorkizunean herri 
euskaldun eta euskaltzale 
batean bizi nahi badugu, hiz-
kuntza eragarkarri bihurtu 
behar dugu, komunikatzeko 
tresna izateaz harago. Ho-
rregatik guztiagatik, institu-
zioen inplikazioa beharrezko 
ikusten dugu, Euskaraldia 
bezalako ekimenak babestu 
bai, baina bestelako eginbi-
deak ere mahai gainean jarri 
eta gauzatzeko.

Euskaraldia gehiago, 
gehiagotan, gehiagorekin!

AZKOITIA BAI

Helburu bezala euskaraz 
bizi ahal izatea izan 

behar genuke, gaur egun Az-
koitia bezalako arnas gune 
diren herrietan ere ezinez-
koa baita. Arro esaten dugu 
gure bailara dela euskara 
gehien erabiltzen duenetari-
ko bat, baina horrela jarraitu 
nahi badugu, ezin gara erla-
xatu eta instituzioetatik at, 
bakoitzak eman behar diogu 
duen garrantzia. Badirudi 
beste arlo askok garrantzia 
gehiago dutela, ekonomia, 
lana, orain pandemia,…baina 
bai euskara, kultura, berdin-
tasuna,ingurumena,… beste 
arlo denetan txertatzen 
saiatu behar dugu une oro, 
denon ongizatea bermatuko 
duen gizartea sortu nahi 
badugu behintzat.

Lanketa hau instituzioetatik 
hastea bidezkoa da eta Eus-
karaldia bezalako ekimenak 
behar beharrezkoak. Gure 
taldetik ez dugu sekula ondo 
eginak dauden ekimenak 
txalotzeko lotsarik izan, 
baina salatzeko tartetxo hau 
baliatzea ere nahi genuke. 
Sinesgaitza egiten zaigu gure 
herrian (euskararen arnas 
gunea) atzerritarrentzako 
soilik gaztelania irakasten 
duten jarduerak bultzatzea 
eta UEMA-ren  barne ez ego-
tea, gu bezalako inguruko 
beste herriak parte hartzen 
baitute eta aurrera pausoak 
ematen paregabeko laguntza 
eskaintzen dutelako.

Eta bukatzeko herritarren-
tzat gure eskaria: SAIATU 
EUSKARAZ BIZITZEN.

PSE-EE

Oso pozik gaude gure 
udalerriaz, euskararen 

ezagutza-tasa altuagatik 
eta gure bizilagun guztiek 
eguneroko bizitzan duten 
erabileragatik, eta berezi-
ki harro gaude azkoitiar 
erdaldunek euskara ikasteko 
duten interesaz, balioan jar-
tzeko da hain maila zorrotza 
duen hizkuntza bat ikasiz 
egiten duten ahalegina askoz 
handiagoa baita. Edozein 
udalerritan euskararen nor-
malizazioa lantzeko, gure 
ustez, jendeari arreta eus-
karaz emateko eskuliburu 
labur bat egitea da  (Egun on, 
Zer nahi duzu...), ez dakiten 
merkataritza eta ostalari-
tzako langileei emateko, edo 
autoeskolekin hitzarmen 
bat egitea gidabaimenaren 
matrikula bat zozketatzeko 
euskaraz ikasi duten guztien 
artean.

Estamos muy contentos de 
nuestro municipio por la 

alta tasa de conocimiento en 
euskera, y utilización en su 
vida diaria de todos nuestros 
vecinos, y especialmente or-
gullosos también del interés 
por aprenderlo por parte de 
los azkoitiarras castellano-
parlantes, ya que el  esfuerzo 
que realizan aprendiendo 
un idioma  con un nivel tan 
exigente, es mucho  mayor y 
para ponerlo en valor.  Para 
trabajar la normalización 
del euskera en cualquier 
municipio creemos que se 
deberia de  Elaborar un 
breve manual de atención al 
público en euskera (Egun on, 
Zer nahi duzu...) para que se 
entregue a aquellos trabaja-
dores de comercio y hoste-
lería que no sepan, o un con-
venio con las autoescuelas 
para sortear una matrícula 
de carnet de conducir entre 
todos aquellos que lo hayan 
estudiado en euskera.
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Kike Amonarriz, Euskaltzaleen Topaguneko presidentea

Euskaraldiaren lehen edizioa sortu 
zenean, orain bi urte, euskarareki-
ko bizi dugun momentu historikoa 
azpimarratu zenuen. Eta oraingo 
momentua?

Orduko baldintza soziolinguistiko 
nagusiak mantentzen dira. Bidegu-
rutzearen eta fase aldaketaren ideia 

plazaratu genuen, ikusten genuelako 
EAEn eta Nafarroa iparraldean 25-30 
urtez azpikoen artean ezagutzaren 
ia unibertsalizaziora iritsi garela eta 
badagoela euskararen inguruan el-
karlanerako giro soziopolitiko berri 
bat. Jauzi kualitatibo eta kuantitati-
bo bat emateko aukera ikusi genuen. 
Oinarri horiek mantentzen dira bai-
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«PALANKA  
BATZUK 
AKTIBATZEN 
HASIAK GARA 
BAINA ARRISKUA 
DAUKAGU ATZERA 
EGITEKO»

El sociolinguista tolosarra 
Kike Amonarriz es una de 
las caras más conocidas 
del mundo euskaltzale 
y de Euskaraldia. Autor 
del ensayo “Euskararen 
bidegurutzetik”, nos ofrece 
una reflexión sobre la 
situación actual del euskera 
que bien merece nuestro 
tiempo y atención. 



Euskaraldia
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na Koronavirusak ekarritako egoera 
berri honetan ñabardura batzuk egin 
behar dira. Egoera larri batean gaude 
eta horrek, noski, hizkuntzaren bi-
ziberritze prozesuan eragin zuzena 
du. Beste sektoreetan bezala, espero 
ez genituen zailtasunak ditugu, bai-
na euskarak ezin du lehentasunezko 
kezka sozialetatik kanpo geratu. 

Hainbeste ukitu du Koronabirusak 
euskara?

Koronabirusak erakutsi digu zein 
egoera zaurgarritan gauden hainbat 
sektoretan zeren hezkuntzan, esa-
terako, ikaragarri aurreratu da az-
ken urteetan baina koronabirusak 
eragindako itxialdiak oso ondorio 
larriak eta kezkagarriak ekarri ditu. 
Familia erdaldunetako haur eta gaz-
teek ikusi da ze ukipen gutxi duten 
euskararekiko eskolatik kanpo. Hu-
tsune hori lehendik ere bazegoen bai-

na Koronabirusak handitu egin du. 
Hor egon da jende multzo haun-

di bat sei hilabetetan eskolarekin ia 
harremanik izan ez duena. Bestetik, 
udalekuak eta haurrek eta gazteek 
euskara praktikatzeko, euskararekin 
jolasteko eta gozatzeko zituzten au-
kerak bertan behera geratu dira asko 
eta asko. Etxeetan ikus entzunezkoen 
kontsumoa handitu egin da, baina ba-
tez ere erdarazko ikus-entzunezkoen 
kontsumoa. Eta euskararen bizibe-
rritze prozesuak indargunerik badu, 
harreman sozialak dira eta justu 
murriztu direnak harreman sozialak 
dira. Kultur espazioak, kultur sor-
kuntzak eta kulturak ere kalteak no-
zitu dituzte. Durangoko azoka izan da 
gure liburugintzaren eta editorialen 
euskarri handienetarikoa eta aurten 
ez da presentzialki egingo eta horrek 
ere ondorioak izango ditu. Alde asko-
tatik ukitu gaituen krisia izan da. 

Koronabirusak erakutsi digu 
zein egoera zaurgarritan 

gauden hainbat sektoretan 
zeren hezkuntzan, esaterako, 

ikaragarri aurreratu da 
azken urteetan baina 

koronabirusak eragindako 
itxialdiak oso ondorio larriak 
eta kezkagarriak ekarri ditu. 

Familia erdaldunetako haur 
eta gazteek ikusi da ze ukipen 

gutxi duten euskararekiko 
eskolatik kanpo.

Hitanoa lagunartean asko erabili 
izan da, baita anai-arreben ar-

tean ere, baina azken urteetan inda-
rra galtzen joan da, batez ere, emaku-
meei zuzendutako noka. Adin batetik 
aurrerakoen artean entzun ohi da 
baina gazteen artean toka edo zuka 
da nagusi. Ohikoagoa da gurasoek 

semeari hika egitea, alabari noka 
baino. Beraz, genero ikuspegitik ere 
izan du eragina. Hitanoari bultzada 
bat emateko asmoz, Udalak proiektu 
bat diseinatua eta bideratua zuen Co-
vid-19aren krisiak eten zuen arte. Be-
rriro, egoerak ahalbidetzen duenean, 
martxan jartzea da asmoa. 

“Polita litzateke hitanoaren erabi-
lera modu zabalagoan berreskuratzea 
edo behintzat, gazteek jakitea nola 
erabili nahi dutenean eta nahi dute-
narekin erabili dezaten. Horretarako, 
gazte talde batekin jarri ginen harre-
manetan eta talde sustatzailea osatu. 
Asmoa dugu, berriro martxan hasita-

Marijose Arregi  
Udaleko Euskara zinegotzia

“POLITA LITZATEKE 
GAZTEEN ARTEAN 

HITANOAREN 
ERABILERA 

BERRESKURATZEA”
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Ezagutza bai, erabilera ere bai, 
izango litzateke mezua. 

Bai. Eta ulermena bai, eta erabilera 
ere bai. Uste dut euskaraldiak egoera 
honetan garrantzi berezia hartzen 
duela, euskara bisibilizatzeko, eus-
kara kalera ateratzeko eta euskara 
agenda politikoaren erdigunean jar-
tzeko sekulako helduleku, palanka, 
aterki eta bozgorailua dugu. Egin de-
zagun euskara “gehiago, gehiagore-
kin, gehiagotan”. Euskaraldiak balio 
behar du euskararen erabilera susta-
tzeko eta gure hizkuntza komunita-
tea aktibatzeko eta indartzeko. Kon-
turatu gara gertuko entitateek ere 
zer nolako garrantzia duten. 

Lau urtez behin egiten den Bertso-
lari Txapelketaren Finalak gorai-
no betetzen du BEC. Aldiz, urtean 
zehar bertso saio askotan ez da 
jendetzarik biltzen. Euskara eta 

koan, lagun artean gehien erabiltzen 
diren esaldi sortak kaleratzea Insta-
gram sare soziala erabiliz”, azaldu du 
Marijose Arregi Euskara zinegotziak. 

Egitasmoak gazteak jarriko ditu er-
digunean “edo behintzat hasi gaztee-
kin hasiko gara. Azkoitian 14 urtetik 
beherakoen artean %99,3rek euska-
raz dakitelako eta 2018an egindako 
azken kale-neurketaren arabera, gaz-
teak direlako -%84,7arekin- euskara 
gehien erabiltzen dutenak umeen, 
helduen eta adinekoen aurretik. Gai-
nera, gazteak haurren erreferenteak 
dira, hemendik gutxira erabaki gu-
neetan izango dira eta familia osatzen 
hasiko dira. Beraz, hika indartzeko 
derrigorrezkoak jo dira gazteen iri-
tziak, ekarpenak eta parte hartzea”. 

Talde sustatzailean parte hartzen 
duten gazteen iritzi orokorra da hika 
mutilek egiten dutela, mutilen hizke-
rarekin lotzen dela eta noka ez dela 
erabiltzen, nahiz eta gazte gehienek 
asmatuko luketen erabiltzen hala 
nahi izanez gero. 

Azkoitira bizitzera etorri berri diren ikasleei zu-
zendutako egitasmoa da. Euskarako errefortzu 
eskolak ematen zaizkie LH eta DBHko neska-mu-
tilei, AEKren eskutik. 

Euskaldun zaharrak eta hiztun berriak euskara 
praktikatzeko biltzen dira astean behin mintza-
praktika aisialdiarekin lotuz. 

Azkoitiko hizkera eta ahozko ondarea jasotzea du 
helburu. Herritarrak - adin batetik aurrerakoan 
kasu gehienetan – elkarrizketatzen dira herriko 
hizkera babestu eta katalogatzeko.

Gipuzkoako Bertsozale Elkartearekin lankide-
tzan, herriko gaztetxoei bertsolaritzaren oina-
rrizko ezagutza jasotzeko aukera ematen zaie es-
koletan, ahozko komunikazioa, sormena eta hitz 
egiteko gaitasuna landuz. 

MÁS PROGRAMAS QUE TIENE EN 
MARCHA EL AYUNTAMIENTO PARA 
FOMENTAR EL EUSKERA: 

Mundukoloreak

Mintzalagun

Azkoitiko  
Ahotsak

Gu ere  
bertsotan

Euskaraldiarekin horrelako zerbait 
gerta daiteke?

Gure eguneroko bizitzan ezinezkoa 
da gai guztiak intentsitate berarekin 
bizitzea denboran. Oso garrantzitsua 
da Euskaraldia masiboa eta mugatua 
izatea. Lehenengo Euskaraldiaren 
arrakasta bi baldintza horiengatik 
eman zen. 

Hizkuntza aldaketak nekez egin 
daitezke banaka. Zergatik ilusionatu 
zen hainbeste jende? Babestuak sen-
titu zirelako erakundeetatik, herritik,  
euskalgintzatik. Diskurtso inklusibo, 
zabal eta babestu bat ikusi zutelako 
eta aurten ariguneen kasuan sekula-
ko garrantzia eman diogu horri. 

Hiru ardatz izango ditugu hurrengo 
urteetarako: Norbanakoen hizkuntza 
ohiturak egonkortzea, ariguneetan 
emango diren euskararen erabilera-
ren aldeko jauzi horiek egonkortzea 
eta herrietan sortzen den energia so-

zial euskaltzale hori egiturarik ez da-
goen tokietan ere egituratzea.

Hala entzun nion behin Jon Sara-
suari: “Euskarari dagokionez, Aiz-
korrira iritsiko ginelakoan, Urbian 
gaude eta lainopean”. Bat zatoz?

Jon Sarasuak hori bota zuenetik 
pasa da denbora pixkat eta uste dut 
lainope hartatik ostarte batzuk ikus-
tera ere pasa garela. Azkenengo urte 
hauetan aldaketa esanguratsu batzuk 
eman dira. Elkarlana sendotu egin da 
euskalgintza eta erakunde publikoen 
artean eta aipa genitzake Euskaral-
dia, komunikabideekin izandako 
hitzarmenak, euskaraz alfabetatze-
ko emandako aurrerapausuak… edo 
Jaurlaritza eta Kontseilauren artean 
antolatu diren jardunaldiak. Hor ba-
dira berrikuntza garrantzitsu batzuk. 
Gero, ezin dugu ahaztu Nafarroaren, 
Iparraldearen eta Euskal Autonomia 
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Erkidegoaren arteko harremana ere 
sendotu egin dela. Eta euskalgintza 
eta eragile sozialen artean ere elkar-
lan bide berrri batzuk zabaldu dira, 
esaterako, euskalgintzaren eta femi-
nismoaren artean sortzen ari diren 
konplizitate ildoak. 

Horrek Urbiko lainope hartan os-
tarte batzuk zabaldu dituela uste dut. 
Palanka batzuk aktibatzen hasiak 
garela esango nuke eta oro har, eus-
kararen biziberritze prozesua nora-
bide interesgarri bat hartzen ari dela 
eta hartu dezakeela. Baina zailtasun 
eta erronka berriak ere hor ditugu. 
Arriskua daukagu atzera egiteko. 

Herritarra kontziente da aurrera-
pauso horiez?

Batzuetan bai eta besteetan ez. Egin 
kontu, gure memoria soziolinguisti-
koa oso laburra da. Askotan galdetu 
izan diet herritarrei “hemen zenbat 
jendek daki euskaraz?” eta “zenbat 
jendek zekien euskaraz 1981ean?” Bi-
lakaera hori bera jende askok ez du 
ezagutzen, gauzak oso modu natura-
lean ematen dira eta ez dugu askotan 
egiten atzera begirako konparaketa 
bat. 

Euskarak zuzena, jatorra, egokia… 
nolakoa izan behar du?

Hizkuntza baten egoera beti da al-
dakorra, bai sozialki eta baita pertso-
nalki ere. Edonoren oraingo euskara 
ez da orain dela sei hilabetekoa. Hitz 
batzuk gehitu ditugu, beste batzuk 
ahaztu. Beti ari gara hizkuntzak 
ikasten edo ahazten. Hor sekulako 
erantzukizuna daukagu gure euskara 
hobetzen, zabaltzen, eskaintzen eta 
besteen euskarak errespetatzen eta 
baloratzen. 

Orain modan dago ingelesa. Basque 
Culinary Center, Bilbao Exhibition 
Center… Basque Tontoland Center 
izeneko hiritarrak ez ote gaituzten 
egin nahi idatzi du Anjel Lertxun-
dik. Zer irizten diozu?

Badaude hor bi joera eta Estitxu Ga-
raik oso ondo bereizten zituen. Era-

kunde batzuk euskarazko izena man-
tendu dute eta gero ingelesez adiera 
azalpen moduko bat ematen dute. 
Euskadiko Orkestraren kasua da. 
Euskaraz mantentzen du izena hizki 
handiz eta txikiz azpian “Basque Na-
tional Orchestra”.

Kasu horretan esaten ari gara: 
gure nortasuna euskalduna da eta 
mundura zabalik gaude. Eta beste 
bide bat da zuk aipatutako kasu 
horietan hartutakoa, non gurea 
ezkutatzen ari garen.  

Ingelesa munduan ibiltzeko tres-
na ezinbestekoa egiten bazaigu ere, 

euskara bada munduan azaltzeko 
daukagun modu bat eta are gehiago, 
modu estimatua da, kalitatea adieraz-
ten duena eta erakargarria. Orduan 
ez dut oso ondo ulertzen ikaragarri 
emankorra izan daitekeen bide hori 
zergatik baztertzen den. Estitxu Ga-
rairi entzunda hau ere, alemanek 
zergatik jarraitzen dute alemana 
erabiltzen beren marketan? Alemana 
kalitatearekin lotzen dugulako. Ipa-
rraldean produktuetan etiketa asko 
elebidunak dira. Batzuk euskaltzaleak 
direlako baina beste batzuk arrazoi 
komertzialengatik: Produktu hau 
Euskal Herrikoa da eta kalitatezkoa. 
Hori modu argi eta eraginkorrenean 
nola adierazten da? Euskara erabilita. 

Azkoitian, euskararen kaleko era-
bilera %70ekoa da, ezagutza al-
tuagoa. Herri euskalduntzat dugu 
geure burua. Herri bezala zein da 
jarraitu beharreko bidea? Non jarri 
indarrak?

Zonalderik euskaldunetan bizi ga-
renok, Tolosaldetik erantzuten dizut, 
baditugu erronka nagusi batzuk. Bata 
da horri eustea eta horretarako ga-
rrantzitsua da horren kontzientzia 
izatea, arnasguneetan gure posizio 
soziolinguistikoaz jabetzea eta ditu-
gun aukerez eta erantzukizunez. Ale-
gia, euskarari eutsi eta irradiatu egin 
behar dugula. 

Etorri berriekiko erronka nagusia 
daukagu. Sortu behar dugu eredu bat 
-eta sortu gabe daukagu-  ikusteko 
nola herritar berriak euskarara inte-
gratu, nola euskararen bidez euren 
hizkuntzak mantendu eta euren bizi-
tzak nola hobetu. 

Kultura da beste ardatz bat. Guri da-
gokigu zonalde sortzaile indartsuak 
eta euskarazko kulturaren kontsumi-
tzale handiak izatea. 

Eta euskarazko harreman sozialak 
indartzea...

Oso garrantzitusa da harreman so-
zialak indartzea eta zabaltzea modu 
ireki batean, eta hori lortuko da bes-
te kontu batekin. Batzuetan badago 

Ingelesa munduan ibiltzeko 
tresna ezinbestekoa egiten 
bazaigu ere, euskara bada 
munduan azaltzeko daukagun 
modu bat eta are gehiago, 
modu estimatua da, kalitatea 
adierazten duena eta 
erakargarria. Orduan ez dut 
oso ondo ulertzen ikaragarri 
emankorra izan daitekeen 
bide hori zergatik baztertzen 
den.

Azkoitiko, Tolosako, Oiongo 
edo Sestaoko euskarak balio 
berbera dutela eta bakoitzari 
eman diezaiogun berea. Are 
gehiago, momentu honetan 
Oionen edo Sestaon euskaraz 
egiten saiatzen ari direnak 
askoz ere meritu handiagoa 
daukate Azkoitin edo Tolosan 
egiten ari direnak baino.
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Euskararen erabilera zabaltzeko 
helburu horretan, euskaldun be-
rriekin zorrotzegiak ote garen gal-
detzean Kike Amonarrizek argi du 
erantzuna. “Ez dago hizkuntza bat 
ikasterik eta praktikatzerik hanka 
sartu gabe. Beldur horiek kendu 
behar ditugu eta Euskaraldiak eta 
ariguneak izan behar dute horreta-
rako aukera paregabe bat. Animatu 
behar dugu jendea. Iruditzen zait 
tragedia nazional bat dela euskara 
ikasten sekulako ahalegina egin 
duen jendea ez izatea hiztun ak-
tiboa euskaraz gaizki hitz egiteko 
beldur direlako”.

Amonarrizen ustez, gauden 
egoeran hori, luxu hori, ezin dugu 
izan. “Animatu egin behar ditugu 
euskara ikasteko ahalegina egin 
duten hiztun berri guztiak”.

Onartzen du gaia koplexua dela 
eta euskararen biziberritze proze-
su modernoaren motor nagusieta-
ko bat euskaldun berriak izan di-
rela. 

“Galdetu izan dudanean – arike-

joera bat momentu honetan tokian 
tokiko hizkera batzuei prestigioa 
emateko eta beste toki batzuetako 
euskarak gutxiesteko eta horrekin 
kontu handiz ibili behar dugu, batez 
ere, gazteen artean. Horregatik neu 
ere ari naiz defendatzen ez genukeela 
euskalkiez hitz egin behar, baizik eta 
tokian tokiko hizkerez. 

Azalduiguzu ideia hori. 
Esan nahi dut historia eta bilakaera 

oso ezberdinak izan arren, Azkoitiko, 
Tolosako, Oiongo edo Sestaoko euska-
rak balio berbera dutela eta bakoitza-
ri eman diezaiogun berea. Are gehia-
go, momentu honetan Oionen edo 
Sestaon euskaraz egiten saiatzen ari 
direnak askoz ere meritu handiagoa 
daukate Azkoitin edo Tolosan egiten 
ari direnak baino. Hori ere trasmititu 
behar dugu zeren bestelako joera ba-
tzuk ere ikusten dira. 

Zer nolako eragina dute, batez ere 
gazteen artean YouTube edo sare 
sozialek euskarari dagokionean?

Sare sozialetan gazteek egiten du-
ten euskararen erabilera gutxi go-
rabehera kalean egiten dutenaren 
parekoa da. Bere inguruan euskaraz 
egiteko ohitura duenak sare soziale-
tan gero euskaraz egiten du norma-
lean. 

Beste kontu bat da sare sozialen edo 
plataformen bidez egiten diren beste-
lako kontsumoetan erdararen eragi-
na biderkatu egin dela eta itxialdian 
ikusi dugu. 

Euskarak bihotza, dirua, burua...
zer behar du? 

Denak behar ditu. Baina badago ho-
naino ekarri gaituen gauza bat eta da 
hizkuntzarekiko atxikimendua. Gure 
lehenengo idazleak, Bernat Etxeparek 
“Euskara, jalgi hadi mundura” esaten 
zuenean eta bere lehen liburua euska-
raz idatzi zuenean oso barrutik hitz 
egiten zuen. Harek adierazten zuena 
zen euskararekiko atxikimendua. 

Badago atxikimendu bat, maitasun 
bat, kontzientzia bat. Hori gabe, beste 

guztia alferrik da. Baina horrekin ba-
karrik ez da nahikoa. Horrekin batera 
behar dira baliabideak, politikak, di-
rua. Bihotzik gabe, beste guztia alfe-
rrik da eta bihotza elikatzen jarraitu 
behar dugu jakinik hori bakarrik ez 
dela nahikoa. 

Bizi garen gizarte konplexu eta 
globalizatu honetan, ez hizkuntza 
gutxituek bakarrik, zenbait estatu-
-hizkuntzek ere garapena edukitzeko 
beharko dute herritarren atxikimen-
dua, ahalduntze horren sozializazioa, 
eta politika aktiboak. Bi baldintza 
horiek beharrezkoak dira: gizarte ak-
tiboa eta aldeko hizkuntza politikak. 

“HANKA SARTZEKO 
BELDURRAGATIK EUSKARAZ 
EZ EGITEA TRAGEDIA  
NAZIONAL BAT DA”

ta hau askotan egin dut – euskaraz 
egin daitekeen kasuetan, zeintzuk 
dira arrazoi nagusiak euskaraz ez 
egiteko,  inertziaz aparte, aipatzen 
da bigarren arrazoia, hanka sar-
tzeko beldurra. Eta hanka sartzeko 
beldur hori da jende askok euska-
raren erabilerarako jauzia emate-
ko sentitzen duen oztopo nagusia. 
Esango nuke bi alde dituela: bata da 
norberak izan dezakeen beldurra 
hanka sartzeko eta bestea da gehie-
gizko zuzenketarako jarrera. Bi 
gauza egin behar ditugu. Zuzenke-
tak egin behar dira baina oso ondo 
jakin behar da noiz, nola eta nori 
egin eta bigarrena, zabaldu behar 
dugu ilusio bat eta jendeari esan: 
mesedez hanka sartu”. 

“Zuzenketak egin behar dira 
baina oso ondo jakin behar 
da noiz, nola eta nori egin 
eta bigarrena, zabaldu behar 
dugu ilusio bat eta jendeari 
esan: mesedez hanka sartu”.

Bizi garen gizarte konplexu 
eta globalizatu honetan, ez 
hizkuntza gutxituek bakarrik, 
zenbait estatu-hizkuntzek 
ere garapena edukitzeko 
beharko dute herritarren 
atxikimendua, ahalduntze 
horren sozializazioa, eta 
politika aktiboak. Bi baldintza 
horiek beharrezkoak dira: 
gizarte aktiboa eta aldeko 
hizkuntza politikak. 
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Obrak
Azpiegiturak

Laburrak

El Consejo de Gobierno del Gobier-
no Vasco, en su reunión del pasa-

do 17 de noviembre, dio luz verde a la 
firma de un convenio con el Ayunta-
miento de Azkoitia que va a posibili-
tar al Departamento de Vivienda la 
construcción de 40 VPO para alquiler 
en Txalonerreka. 

El convenio incluye la adquisición 
por el Departamento de Vivienda de 
tres parcelas en el sector 10 de Txa-
lonerreka con una superficie total de 
1.227 metros cuadrados, por las que 
abonará a Azkoitia Lantzen un total 
de 1.080.910 euros. Para el Ayunta-
miento es una operación satisfac-
toria. Por un lado, por la oferta de 
vivienda protegida y por otro lado, 
porque contribuye a mejorar la situa-
ción económica de Azkoitia Lantzen, 
que va poco a poco reforzándose. 

Se estima que la firma del convenio 
entre el Ayuntamiento y el Gobier-

no Vasco se suscriba en el 2021. Está 
previsto que los pagos por las parce-
las P-2 y P-3 se realicen en 2021 y en 
2022 por la P-1. En las dos primeras 
se prevé edificar sendos bloques de 
12 viviendas, y en la tercera, se cons-
truirán las otras 16 viviendas.  

El convenio va a permitir la activa-
ción del conjunto del sector de Txa-
lonerreka. La sociedad pública Visesa, 
que edificará los tres bloques con 40 
viviendas, dispone en este área suelo 
para construir en el futuro otras 130 
viviendas.

EUSKO JAURLARITZAK 
ALOKATZEKO 40 ETXEBIZITZA 
BABESTU ERAIKIKO DITU 
TXALONERREKAN

Vial de Txalonerreka

La venta de parcelas al Gobier-
no Vasco permitirá asimismo 
construir el vial de Txalonerre-
ka que discurrirá entre el cruce 
de acceso a Kukuerri, a la altura 
de Torreaga, y el nuevo puente 
de acceso a Mártires. Es un pro-
yecto que supera los dos millo-
nes de euros. Será financiado en 
parte por la venta de las citadas 
parcelas. 

La nueva infraestructura via-
ria, cuyo fin es la integración 
urbana del municipio, acercará 
Txalonerreka al núcleo urbano 
posibilitando una nueva salida 
al barrio de San Martín. 

El convenio va a  
permitir la activación del 
conjunto del sector de 
Txalonerreka
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Obrak
Azpiegiturak

Un total de seis empresas se han 
presentado al proceso de licita-

ción de las obras para la construcción 
del primer ascensor en el barrio Flo-
reaga. 

El proyecto de ejecución contempla 
construir un ascensor junto a la en-
trada del Palacio Floreaga-zahar que 
llegará hasta Zuazola kalea con sen-

UDALAK SARE METALIKOA JARRI DU IBAIA  
BABESTEKO HERRIKO BESTE HAINBAT GUNETAN

Estrainekoz iaz sare metalikoa jarri zen lurrean egon 
daitezkeen plastikoak ibaira eroritzeko arriskua 

saihesteko. Sarea lurzoruaren eta barandaren azpikal-
dearen artean jarrita, ez da tarterik geratzen eta lurreko 
plastiko edo bestelako hondakinak ibaian ez amaitzea 
lortzen da. Aurreko urtean herriko hainbat gunetan ja-
rri zen eta aurten jarraipena eman nahi izan zaio. Ibai 
Ondo kalean, iaz jarritako tartea luzatu da eta Santa 
Klarako zubiraino ipini da hesia. Aizpurutxon ere Itziar 
taberna ondoko aparkaleku parean gauza bera egin da. 

ESKOLAKO AGENDA 30 
 MARTXAN DA

Orain arte ezaguna genuen Eskolako Agenda 21 pro-
grama Eskolako Agenda 2030ean bihurtu da. Agen-

da berri hau, Nazio Batuetako Erakundeak adostutako 
Garapen Iraunkorreko 17 Helburuetan oinarritzen da. 
Helburu hauek 2015eko irailaren 25ean onartu zituzten 
NBE osatzen duten 193 herrialdek, nagusiki mundu mai-
lan pobrezia desagerrarazi, planeta babestu eta pertso-
na guztiei oparotasuna bermatzeko. 

Hemendik aurrera, eskoletan egingo den lanketa hel-
buru horietan oinarrituko da. Aurtengoan, hamabosga-
rren helburua izango dugu abiapuntua: Lehorreko eko-
sistema bizia. 

SEI ENPRESA 
AURKEZTU DIRA 
FLOREAGAN 
LEHENENGO 
IGOGAILUA 
ERAIKITZEKO OBREN 
LIZITAZIORA

das pasarelas hacia Zuazola kalea y al 
Colegio de Floreaga. 

La actuación tiene un presupuesto 
base de 749.453,43 euros (IVA incluido) 
y un plazo de ejecución de seis meses 
una vez iniciados los trabajos.

Aunque el procedimiento de licita-
ción suele ser largo, si no se presen-
tan alegaciones ni contratiempos, se 

estima que las obras comenzarán en 
el primer trimestre de 2021. 

Los trabajos corresponden a la pri-
mera fase de los cinco que componen 
la actuación global para resolver el 
problema de accesibilidad en todo el 
barrio. 
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Azaroak 25 
Emakumeen Aurkako Indarkeriarik Ez

“EMAKUME 
ETORKINEN 

ESKUBIDEAK 
URRATZEA 

EZ DA 
INORENTZAT 

ARAZO ETIKO, 
MORAL EDO 
POLITIKOA”

Azaroak 25, Emakumeen 
Kontrako Indarkeriaren 

Aurkako Nazioarteko Egunaren 
bueltan, Udalak emakume 

etorkinak jarri ditu aurten 
erdigunean haiei ahotsa emanez 

eta haiek, kasu askotan, bizi 
duten errealitate krudela 

gogora ekarriz. Malen Etxea 
Elkartearekin lankidetzan 
tailerrak antolatu dira lan 

munduan dituzten eskubideak 
ezagutu ditzaten eta elkarren 

laguntzarekin ahaldundu 
daitezen. 

El propio proceso migratorio, es 
para la fundadora de la asociación 

Silvia Carrizo, “un proceso de em-
poderamiento y desarrollo personal 
muy importante para las mujeres”. 
Huye de usar términos como “sufri-
miento” porque “el sentir y el querer 
pertenecen a un ámbito personal. 
Aquí de lo que se trata es de violencias 
estructurales institucionalizadas, de 
un capitalismo salvaje y de una forma 
de concebir la sociedad que necesita 
alimentarse de la falta de libertades 
y derechos de miles y miles de muje-
res”. La asociación denuncia la explo-
tación laboral que sufren las mujeres 
inmigrantes y lleva años trabajando 
por sus derechos. Y es que, según sus 
datos, las mujeres inmigrantes cons-
tituyen el 90% de las trabajadoras de 
hogar y de cuidados.  El mensaje que 
Malen Etxea desea lanzar al mundo 

y a su entorno más cercano es cla-
ro. “Somos trabajadoras y tenemos 
derecho a ser respetadas en nuestra 
identidad e integridad”. Denuncia 
que esta sociedad se salta los dere-
chos fundamentales de estas mujeres, 
y lo más dramático, asegura, es que 
“esta situación de vulneración de de-
rechos fundamentales no supone un 
problema ético, ni moral, ni político 
para nadie. Las condiciones en las que 
trabajan las mujeres inmigrantes son 
única y exclusivamente para ellas. 
Esta sociedad tiene interiorizada el 
racismo al igual que las instituciones, 
desde las políticas públicas hasta en 
las relaciones personales”.

Carrizo asegura que se están dando 
pasos importantes y que “empieza a 
haber una conciencia de que esto no 
puede continuar”. 
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Azaroak 25 
Emakumeen Aurkako Indarkeriarik Ez

«Langileak gara 
eta eskubidea dugu 
errespetatuak 
izateko. Hala ere, 
urratsa eman dira 
eta ari da gauzak 
horrela ezin dutela 
jarraitu dioen 
kontzientzia bat 
sortzen»

Irudian Udalak 
eta Malen Etxeak 
antolaturiko tailerretan 
parte hartu duten 
emakumeak, Mertxe 
Zubillaga Berdintasun 
zinegotziarekin

INDARKERIA 
SEXISTAREN AURKAKO 
ESKUMUTURREKOAK 
BANATU DIRA 
IKASTETXEETAN

Udaleko Berdintasun 
sailak indarkeria 
sexistaren aurkako 
eskumuturrekoak banatu 
ditu ikastetxeetan 
azaroaren 25aren harira. 
Ekimenak gizartea oro 
har, eta haur eta gazteak, 
sentsibilizatzen jarraitzea 
du helburu. 
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Zaindu  
gaitezen!

¡Cuidémonos!


