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Simon Westek zuzenduta, San-
ta Klara komentuan grabatuko 

dituzte hainbat sekuentzia.

Dena zintzilik, printzipioz udako 
aurreikuspenak onak  

diren arren. 

“Sin Límites”  
telesaila

Turismoa herrian  
eta bailaran

02 05

Esperientzia pilotu gisa 
 jarriko da martxan  

apirilaren 22an.

Ttipi Ttapa, ibilaldi 
osasungarriak
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 IKUSI, IKASI ETA EGIN 
Lan praktikak udaletxean



Se trata de una superproduc-
ción que rememorará la gesta 
de Magallanes y Elcano y su 

primera vuelta al mundo. En 
breve el Convento de Santa 

Clara acogerá el rodaje de 
algunas secuencias para la 

serie. Las imágenes grabadas 
en Santa Clara mostrarán 

una conversación que Elcano 
tiene con varios marineros en 
una calle de Sevilla, así como 

escenas de una bodega en el 
puerto de la ciudad andaluza. 

Azkoitia será pues Sevilla en 
la pantalla. Es una copro-

ducción de RTVE y Amazon 
Prime Video de cuatro capí-
tulos y es Asier Bilbao el jefe 

de producción en Euskadi.
También se emitirá en ETB.

Ez da ohikoa Azkoitia hautatzea 
superprodukziotzat jo daitekeen 

telesail bat filmatzeko, baina hala 
gertatu da. RTVE eta Amazon Prime 
Videoren “Sin Límites” koproduzioa-
ren zenbait sekuentzia Santa Klara 
komentuan grabatuko dira. Grabake-
tarako kokapen bila zebiltzanek San-
ta Klara Sevilla bihur zitekeela ikusi 
zuten nonbait. Telesailak Elcanoren 
eta Magallanesen balentria kontatu-
ko du eta Elcanok hainbat marinele-
kin Sevillan duen elkarrizketa gra-
batuko da Santa Klaran. Baita hango 
portuko taberna bateko eszenak ere. 

Proiektua iazko otsailean aurkeztu 
zuten baina berriki jo dituzte Azkoi-
tiko Udaleko ateak baimen kontuak 
tarteko. Simon West britaniarra da 

zuzendaria. Ezaguna Hollywooden 
egin duelako lan eta bereak direlako, 
besteak beste, “Lara Croft”, “Con Air”, 
“The General’s DAughter” edo “The 
Expendables”. Mono Films eta KILIMA 
Media dira ekoizleak. Euskadin ekoiz-
le burua Asier Bilbao izango da. 

Grabaketak Euskadiko eta Nafa-
rroako toki ezberdinetan egingo 
dira, baita Madrilen eta Sevillan ere. 
Hauek ekainera bitartean egingo di-
tuzte. Atlantikoaz beste aldean, be-
rriz, Dominikar Errepublikan. 

Azaldutakoaren arabera, 160 bat la-
gun bilduko dira grabaketen bueltan 
eta litekeena da, bizpahiru egunetan, 
logistikari lotutako eragozpenak era-
gitea.

SIMON WEST BRITANIARRAREN 
“SIN LÍMITES” TELESAILEKO 
HAINBAT ATAL GRABATUKO DIRA 
SANTA KLARA KOMENTUAN
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Telebista
Elkano eta Magallanes



Herriak eta hiriak eraldatzen joan dira beharren ara-
bera, une oro egokituz.  Irisgarritasun unibertsala ez da 
auzo eta kale guztien ezaugarria, orografiak eta espazio 
urbanoak ez baitute hori ahalbidetzen askotan. Iris-
garritasuna, ordea, eskubidea da, ez pribilegioa. Beste 
hainbat onuren artean, oztopo arkitektonikoak deusez-
tatzeak elkarbizitza sustatzen du, baina egia esateko,  
pixkanaka lortzen joango garen erronka izaten jarrai-
tzen du oraindik. Irisgarritasunaz ari garenean ez gara 
soilik mugikortasun arazoak dituzten pertsonez ari, 
baita arazo sentsorialak, bisualak edo entzumenezkoak 
dituztenez ere. Gogoratu beharra daukat Azkoitia izan 
dela Autismoaren Espektroaren Nahasmendua duten 
pertsonen autonomia sustatzeko, pasabideetan pikto-
gramak jarri dituen Euskadiko lehen udalerria. 

Ahal den heinean, herriko irisgarritasuna hobetzen 
joango gara. Zentzu horretan, Floreaga eta San Martin 
auzoek behar dute esku-hartzea. Lehenengorako, irten-
bidea mahai gainean dugu eta obrak exekutatzen joango 
gara inork etxean geratu beharrik izan ez dezan, bitar-
teko ezagatik. Lehenengo faseko lanak maiatzean hasiko 
dira Floreagan eta abuztuan amaitu.

San Martini dagokionez, konponbidea bideratu nahian 
gabiltza, baina oraindik azkarregi da ezer aurreratzeko. 

Irisgarritasuna hobetu behar den beste bi gune, ibil-
tzen den jende kopuruagatik, hilerria eta San Jose Egoi-
tza dira. Udalak esleitu ditu jada gune bakoitzean egon 
daitezkeen alternatiben azterlanak. Behin aukerak eza-
gututa, proiektuak bideragarriak diren ikusten joango 
gara. 

Tamalez, administrazio publikoan burokrazia jasane-
zina da. Oso motela, saihetsezina, desesperatzeko modu-
koa eta derrigor konplitu beharrekoa, baina dena iristen 
da. Mantendu konfiantza. Lanean jarraituko dugu. 

Pueblos y ciudades se han ido transformando a las ne-
cesidades y adaptándose a cada momento. La orografía 
y el propio espacio urbano hacen que no todas las calles 
o barrios de un municipio puedan caracterizarse por la 
accesibilidad universal. Sin embargo, es un derecho, no 
un privilegio. Entre otros beneficios, eliminar las barre-
ras arquitectónicas fomenta la convivencia, pero seamos 
sinceros, sigue siendo un reto pendiente que iremos al-
canzando poco a poco. Hablamos de una accesibilidad 
para personas con problemas no solo de movilidad, tam-
bién sensoriales, visuales o auditivos. He de recordar que 
Azkoitia fue el primer municipio vasco en colocar picto-
gramas en los pasos de cebra para fomentar la autonomía 
de las personas con Trastorno del Espectro Autista. 

En la medida de lo posible vamos a continuar mejo-
rando la accesibilidad del municipio. En este sentido, 
Floreaga y San Martín son barrios que requieren una in-
tervención. En el primero, la solución está sobre la mesa 
e iremos ejecutando las obras para que ningún vecino o 
vecina tenga que quedarse en casa por falta de medios. 
La ejecución de la primera fase comenzará a mediados de 
mayo y finalizará en agosto. 

En cuanto a San Martín ya estamos barajando una so-
lución, aunque sería precipitado avanzar nada. 

Otros dos puntos que, por la afluencia de gente, necesi-
tan mejorar los accesos son el cementerio y la Residencia 
San José. El Ayuntamiento ha adjudicado ya sendos estu-
dios de alternativas para ver cómo mejorar la accesibili-
dad en esos dos entornos. Una vez que conozcamos las 
opciones, iremos viendo la viabilidad de las actuaciones. 

Lamentablemente, la burocracia en la administración 
pública es insufrible. Muy lenta, ineludible, exasperante 
y de obligado cumplimiento, pero todo llega. Mantener 
la confianza. Seguiremos trabajando. 

Azkoitiko alkateaJavier Zubizarreta

AZKOITIA, HERRI 
IRISGARRIAREN ALDE

POR UNA AZKOITIA 
ACCESIBLE
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Editoriala
Alkatea zuekin



COVID-19AK INDARREZ KOLPATU DU TURISMOA. IRAURGI BERRITZENEN TURISMO 
SAILAREN ARABERA, UDAKO AURREIKUSPENAK ONAK DIRA, BETIERE, AURRETIK 
KUTSADURAK KONTROLATZEA ETA TXERTAKETAK ONDO JOATEA LORTZEN BADA. 
NOLA IKUSTEN DUZUE HERRIKO ETA BAILARAKO TURISMOA?

EAJ-PNV EH BILDU

Iritziak
Alderdi politikoak

Askotan entzun izan 
da euskaldunongatik ez 
dakigula saltzen. Onak 
omen gara lanean, baina 
gero egindakoari aparra 
ateratzen ez horrenbes-
te. Turismo alorrean ere 
gerta daiteke antzerakoa. 
Hala ere, azken urteotan 
izugarri aurreratu da. 
Lehen turistek lotarako 
Bilbo aukeratzen bazuten, 
edo Donostia, gero eta 
gehiago dira barnealdeak 
arakatzeko gogoz gertu-
ratzen direnak. Hori da 
bidea eta horretan lan asko 
egin dute udalaz gaindiko 
erakundeek ere, gure ka-
suan, Iraurgi Berritzenekin 
elkarlanean. 

Indarrak batzea da 
gakoa, gure inguruek badu-
telako erakargarritasuna. 
Baina herriok bakarka 
txikiegiak gara bisitari flu-
xuak mugitzeko. Tamainak 
badu eraginik turismoan. 

Herri zein bailara mai-
lan, bada zertaz gozatu, na-
turaz, gastronomiaz, kul-
tur ondareaz… baina hori 
guztia “produktu” bihurtu 
behar da bisitariei eskain-
tzeko. Ibilbideak eta familia 
planak antolatuta ematea 
nahi du jendeak, une oro 
zer egin pentsatzen aritu 
gabe. Gure zonaldeak ema-
ten ditu aukerak horreta-
rako. Noski, horrek egitura 
bat eskatzen du eta nola ez, 
baita baliabideak ere. 

Itsasoa eta mendia gertu 
ditugu, baita hiriburuak 
ere. Kokapen aldetik, ez 
dago aitzakiarik. Historia 
ere badugu eta Inaziotar 
Bidea herri erditik igaro-
tzen zaigu. 

Covid-19a pasako da eta 
turistek oroitzapen gozoak 
eramango dituzte hemen-
dik, bertako ekonomiaren 
mesedetan. 

Covid-19ak sortutako 
krisi honek bete betean 
jo du turismoaren sekto-
rea eta honek zuzenean 
eragiten die gure herrietan 
kokatuta dauden agroturis-
mo, dendari,hotel, turismo 
agentzi zein jatetxeei. Gure 
bailarako kasuan, aipatu-
tako negozio hauek kasu 
gehienetan herritarren 
negozio txikiak izanik 
krisi larri honek zuzenean 
kolpatu die gure herrieta-
ko hainbat familiei. Beraz 
ezinbestekoa ikusten dugu 
turismoa berrindartzeko 
ekintzak edo estrategiak 
martxan jartzea. Beti ere 
turismo jasangarri bat 
bultzatuz eta pertsonak 
erdigunean jarriz. 

 
Turismo jasangarriaren 

parametroen barruan, 
aberastasun iturri bat 
bezala ikusten dugu baina 
egoera hau dela ,eta osasun 
neurri guztiak betetzea 
ezinbestekoa ikusten dugu 
eta masifikazioak ekiditeko 
neurriak hartzea. 

 
Turismoa herrietan 

aberastasuna sortzeko 
iturri izateaz gain guretzat 
izugarrizko eskaparatea da 
kanpotik datozen turistei 
gure hizkuntza eta bizimo-
dua erakusteko. 

AZKOITIA BAI

Egoera ez zaigu bat-
-batean aldatuko, baina 
bitartean herri eta bailara 
bat dugu gozatzeko begien 
aurrean.  

Hitz hauek idaztean, 
Eusko Erkidegoan mugi 
gaitezke soilik, baina azoka 
uste-gabean indartu zai-
gun bezala, turismoarekin 
ere berdina gertatu dezake, 
eta horretarako denok jarri 
dezakegu gure aletxoa.

Mendi zaletasuna indar-
tzen ari zaigu eta udabe-
rriko koloreak nagusituko 
zaizkigun une hau baino 
hobeagorik ez dugu izango, 
Izarraizko bira egiteko. 
Luzeegia iruditzen zaio-
narentzat Munoaundi ere 
toki interesgarria litzateke. 
Patrimonio aldetik herri 
aberatsa dugula ere ezingo 
dugu ukatu, eta atzetik 
duen historia ezagutzeko, 
zer bisita gidatuak baino 
hobeagorik?

Urola bailaran ere ba-
dugu zerikusia, Loiolako 
basilika eta etxe santua, 
Zestoko Ekaingo kobazu-
loak, Kantauri itsasoa eta 
beraz kosta ere bertan 
dugu, hain famatua egin 
den Flysch ikusgarriarekin. 
Egun pasa ederrak egiteko 
toki paregabeak  zalantza-
rik gabe.

Beraz egoerari alde posi-
tiboa aurkitu, udaberriak 
ematen digun bizi-pozez 
disfrutatu eta zoriontsu 
izaten saiatu, gainontze-
koak bestela ere berdin-
-berdin iritsiko baitira eta 
bizitakoa ez digulako inork 
kenduko.

PSE-EE

Osasun-egoera delika-
tuan gaude oraindik, eta, 
horregatik, turismo sek-
toreak normaltasun berri 
horretara egokitu beharko 
du barne-turismoaren alde 
eginez, indarrean dau-
den neurriak betetzeko. 
Turismo mota honetarako 
Azkoitia kontuan hartu 
beharreko helmuga izan 
daiteke, eta gure bisitariek 
askorentzat ezezaguna den 
Azkoitia bat ezagutu ahal 
izango dute, eta inguru-
ko ingurune naturalaz 
gozatu ahal izango dute. 
Barnealdeko turismo hori 
onuragarria da udalerria-
rentzat, gure ostatuetako, 
dendetako eta ostalaritza-
ko ekonomia mugiarazten 
lagunduko baitu, beti ere 
laugarren kutsatze-bola-
dara ez iristeko osasun-
-neurriak errespetatzen 
baditugu.

Estamos todavía en una 
situación sanitaria deli-
cada, y por ese motivo el 
sector turístico deberá de 
adecuarse a esta nueva 
normalidad apostando por 
un turismo de interior para 
cumplir las medidas vigen-
tes. Azkoitia puede ser un 
destino a tener en cuenta 
para este tipo de turismo 
y que nuestros visitantes 
puedan descubrir una 
Azkoitia aún desconocida 
para muchos y también 
poder disfrutar del entorno 
natural que nos rodea 

Debemos ver a ese turis-
mo de interior como algo 
beneficioso para el munici-
pio, que ayudará a mover la 
economía local de nuestros 
hospedajes, el comercio y 
la hostelería, siempre que 
respetemos las medidas 
sanitarias para que no 
alcancemos una cuarta ola 
de contagios. 
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Jesus Mujika

Técnico de Turismo en 
Iraurgi Berritzen

proposamena. 2021-2022an San Inazioren 
konbertsioaren  eta erromesaldiaren ha-
sieraren 500. urteurrenak ospatzen dira. 
Horrek jendea erakarriko du eta aukerak 
ematen ditu, etortzen diren bisitariek os-
tatua eta jatetxeak beharko dituztelako. 
Asko etorriko dira zentzu erlijioso-espiri-
tual baten bila baina eskaintza hori osatu 
nahiko dute bestelakoekin,  eta hor sar-
tzen gara gu Basquetour eta Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren Turismo Sailarekin bate-
ra. Euskarri batzuk sortzen ari gara. Inazio-
tar Bidearen baitan, Azkoitian hiru gunetan 
zentratuko gara: Balda plaza eta Jauregia, 
Eliz ataria eta Etxebeltz, eta Floreaga Jau-
regia. Oinarri historikotik abiatuta errelato 
bat landu dugu Loiolako Inaziori lotua. 

OSTATU ESKAINTZA AZKOITIAN:

Landetxeak eta nekazalturismo etxeak
Zulueta – Landagarre – Balentziaga 
-Atxuri (Azkoitia eta Mendaro artean ge-
ratzen da. Sarrera Azkoititik du) 
Alojamendu plazak/oheak: 46

Hotelak
Larramendi Torrea
Alojamendu plazak/oheak: 24

Turismo-aterpetxeak 
Abaraxka
Alojamendu plazak/oheak: 82

Nola ikusten duzu herriko eta bailarako 
egoera turismoari dagokionean?

Hemengo establezimenduentzat sal-
bazioa izango da udatik aurrera normal 
antzera funtzionatzen hastea, baina ho-
rretarako kutsadurak jaitsi behar dute 
eta txertaketak ondo joan. Dakiguna da 
eskaria lehenengo momentutik izugarria 
izango dela. Gure inguruko establezimen-
duen aurreikuspenak oso onak dira udari 
begira. Hasi dira erreserbak egiten. Bar-
ne turismoa asko mugituko da eta udan 
estatutik etorriko dira bisitariak. Jendeak 
irteteko gogoa du. Aurten, iaz ez bezala, 
oporretan exodo handi bat egingo dugu. 
Asteburuetan, zubietan... antzemango da 
barne turismoaren eragina. Gakoa da he-
mendik uda bitartean zer gertatzen den. 
Hari batetik zintzilik gaude. 
Ziurgabetasunak azken orduko aldaketak 
eta erreserbak dakartza...

Bai. Azken orduko mugimendu asko dago 
eta azken ordua kudeatzea ez da erraza. 
Pandemiarik gabeko eszenatokian, Azkoi-
tiak badu behar duen ostatu eskaintza?

Denboraldi altuko momentu puntetan 
%100 betetzen dira. Aste Santuan, zubie-
tan, uztailean eta abuztuan... baina urtea 
luzea da. Gorantz goaz. Bisitariek herrian 
edo bailaran igarotzen duten gau kopurua 
gero eta altuagoa da. Hori zen joera. Orain, 
ikusi egin beharko da nola ekin berriro. 
Herriko eta bailarako eskaintza produktu 
bihurtzea da erronka. Ezer berririk?

Urtero proiektuak eta produktuak lan-
tzen ditugu eskaintza osatzeko, oinarri-
tuz ditugun baliabide natural, kultural eta 
gastronomikoetan edo gertaeretan. He-
men Loiola da beste destinoengandik des-
berdintzen gaituena eta beraz gure balio 

Hemendik uda bitartean gertatzen 
denak erabakiko du aurtengo uda 

nola joango den. Iraurgi Berritzeneko 
turismo teknikari Jesus Mujikaren 

iritziz, “orain sakrifikatzea tokatzen 
zaigu uda normal samar eman nahi 

badugu. Hari batean gaude”.

Iraurgi Berritzenek Deustoko Unibertsitatearekin egindako hitzarmena tarteko, 
bailarako establezimendu turistikoen digitalizazio maila aztertu du. Azterlanak 
agerian utzi du behar bat badagoela esparru horretan eta erantzuteko asmoz, 
formazio saioak antolatuko ditu Iraurgi Berritzenek. “Denek ez dute digitalizazio 
maila bera behar. Ikusi ditugu dituzten beharrak eta gabeziak. Edonola ere, kome-
nigarria da Google-en profilak kudeatzea, Tripadvisor-en, agian zuzeneko online 
salmenta sustatzea plataforma handiei beti %15eko komisioa ordaintzen aritu 
beharrean, bezeroen datu baseak lantzea...” azaldu du Jesus Mujikak.Pandemia 
garaian, eskualdeko enpresa turistikoen artean harremana egituratzen zentratu 
da Iraurgi Berritzen. 

“DIGITALIZAZIOARI BEGIRA, ESTABLEZIMENDUEK 
HOBETU BEHARRA DAUKATE”

"LAS EXPECTATIVAS PARA VERANO SON 
BUENAS, PERO TODO PENDE DE UN HILO"
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Iraurgi Berritzen 
Turismoa



 Lan praktikak  
udaletxean 
Nagore Lizarralde, Enara Andueza y Aritz 
Lizarralde son algunos de los jóvenes que 
han realizado o están realizando prácticas 
de trabajo en el Ayuntamiento de Azkoitia 
gracias a los convenios de colaboración entre 
la institución local y sus centros de estudio. 
En estos últimos años, han trabajado, como 
parte de su aprendizaje y experiencia laboral, 
alumnas y alumnos universitarios, de Izarraitz 
Lanbide Heziketa o CIFP Meka Lanbide Eskola. 

Udala baliabide eta zerbitzu publikoak kudeatzean 
dituen tokiko administrazioa da. Barne egiturari 

begira, udal ordezkariez gain, goi-karguek, teknika-
riek eta beste hainbat langilek osatzen dute Udala. 
Gaur egun, 67 gizon eta emakumek egiten dute lan 
udaletxean. Zentzu horretan, ohiko enpresa batek 
eska dezakeen antzerako kudeaketa eskatzen du nahiz 
eta kontratazio bideak ezberdinak izan. Hori horrela, 
Udalak ikasten ari diren gazteei udaletxean praktikak 
egiteko aukera ematea erabaki zuen eta konpromiso 
horrekin aurrera jarraitzen du, ahal duen heinean. 
Sail bakoitzak lan-esparru bat du eta beraz, hainbat 
eremutan trebatu daitezke ikasten ari diren gazteak. 

Izarraitz Lanbide Heziketako zuzendari den Eduardo 
Suduperen iritziz, esaterako, oso da positiboa prakti-
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Udal Administrazioa
Lana eta ikasketak



kek ematen duten esperientzia. “Ikasleek, 2. mailako azken 
hiruhilekoan praktikak egiten dituzte. Horrez gain, ba-
dute aukera prestakuntza duala hautatzeko eta 1go maila 
gaindituz gero, 2. mailan, ikasturte osoan zehar enpresa 
edo erakunde batean lan egiteko. Gizarte segurantzan alta 
ematen zaie eta enpresak edo erakundeak ordaindu egiten 

die”. Dioenez, esperientzia oso positiboa da. “Ikasleei zein 
enpresei begira, gure balorazioa oso ona da. Enpresek ikus-
ten dute lantokian ere ikasi egiten dutela, eta ikasleentzat 
aukera ona da erakunde edo enpresa baten benetako errea-
litatea ezagutzeko, nola funtzionatzen duen ikusteko”.

Aritz Lizarralde
Ikasketak:  

Izarraitz Lanbide Heziketan,  
Administraritza

Praktikak: 
 udaletxeko Kontu-hartzailetza  

sailean

“Oso gustura egon 
nintzen, lantaldean 

denak laguntzeko prest 
izaten nituen”

Aritz Lizarraldek Kontu-hartzaile-
tzan egin zituen praktikak, Izarraitz 
Lanbide Heziketan Administraritza-
ko ikasle zela. Ordutik ez da geratu. 
Mekanizazio ikasketak egin zituen 
Elgoibarko IMH zentroan eta Azkoi-
tiko Xubi enpresan aritu zen. Orain 

Ortoprotesietako eta Laguntza-
-produktuetako Goi Mailako ikas-

ketak burutzen ari da Zumarragan, 
UGLE-Urola Garaiko Lanbide Esko-
lan. Pozik gogoratzen ditu praktika 
garaiak. “Oso giro ona zegoen geure 
artean eta lantaldean beti zeuden 

niri laguntzeko prest”. Besteak beste, 
Ordenantzen Liburua lantzea tokatu 

zitzaion. 

Enara Andueza 
Ikasketak:  

CIFP Meka Lanbide Eskolan  
Administraritzako 2. mailan

Praktiketan:  
udaletxeko Herritarren  

Harrera Bulegoan

“Gelan teorian 
irakasten dizutena 

praktikara eramatea 
oso aukera ona da”

Elgoibarko CIFP Meka Lanbide 
Eskolan Administraritzako Erdi 
Mailako zikloa egiten ari da eta 
hurrengo urtean Goi Mailakoari 

ekitea da Enara Anduezaren asmoa. 
Martxoan hasi zen praktiketan 
udaletxeko Herritarren Harrera 

Bulegoan eta bertan jarraituko du 
ekainaren 1era arte. Esperientziaren 
balorazioa positiboa da bere hitze-

tan. “Gelan teorian ikusten duzuna, 
gero praktikan jartzea aukera oso 
ona da”. Herritarrekin harremana 
nolakoa den zuzenean ikusten du 
eta gustukoa du hartu-eman hori. 

Besteak beste, errolda eta bizikidetza 
agirien eskaerak tramitatzea da bere 

zereginetako bat. 

Nagore Lizarralde 
Ikasketak:  

Gizarte Lana gradua  
Salamancako Unibertsitatean

Praktikak: 
udaletxeko Gizarte  
Zerbitzuen sailean

“Zaurgarrienen 
errealitatea  

ezagutzen duzu”

Salamancako Unibertsitatean 
Gizarte Lana gradua egiten ari zela 

egokitu zitzaion Nagore Lizarralderi 
udaletxean praktiketan jardutea. 

Gizarte Zerbitzuetan ibili zen. Azkoi-
tian bertan egin nahi zituen prakti-
kak eta udaletxeko ateak jo zituen. 
“Herritar zaurgarrienen errealita-

tea” ezagutzeko balio izan ziola, dio. 
“Kanpotik ez da ikusten gero bene-
tan barruan egiten dena, pertsona 

zaurgarrienei edo beharrean daude-
nei laguntzeko”. Orain, beste lan ere-
mu batean aritzea tokatu zaio. Gaur 

egun, udal brigadan ari da lanean eta 
horretara ere ederki moldatu da. 
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“ADINEKO 
PERTSONEK 

IKUSTEN DUTE 
KIROLAK ETA 

ARIKETA FISIKOAK 
ZORIONTASUNA 

EMATEN DUTELA”

Urtebete pasatxo da zerbitzua 
martxan jarri zela. Ikusitako eta 
bizitako esperientziak positiboak 
izan al dira?

Bai, etortzen den jendeak mordoa 
eskertzen du. Ikusten dute kirolak 
edo ariketa fisikoak, esku onetik 
bada, zoriontasuna ematen duela. 
Adin nagusikoen artean, askotan 
ikusi dut hori. Gogoan dut baita ezin-
tasun fisikoa duen beste pertsona ba-
ten kasua. Bakoitzari bere erara mol-
datzen laguntzeko ariketak ematea 
asko eskertzen da. Bakoitzaren egoe-
raren eta animoen arabera egiten 
dut lan. Batzuk joko gehiago ematen 

koen artean ere denetarikoak daude, 
baina bai, animoa jaitsi egin da. Pan-
demiak faktura pasa duela garbi dago.  

Pertsona berarengan jarrita nituen 
helburuak aldatu egin dira.
Nola?

Lehen norbaiti etxerako ariketak 
emateaz gain, jardueraren batean 
parte hartzeko esperantza baldin ba-
nuen, talde giroan sartzeko, ba orain-
go egoeran paseatzera ateratzea nahi-
koa du. Beldurrez daude adineko asko 
eta horrela bizi beharra izatea zure 
bizitzako azken etapa gogorra da.  
Zer eskaintzen zaie Kirol Orienta-
zio Zerbitzura gerturatzen direnei?

Gehienak anbulatorioak bidera-
tzen ditu, baina badira bere kabuz 
etortzen direnak ere. Azken hauekin 
lanketa errazagoa da motibatuagoak 
etortzen direlako. Besteekin kosta 
egiten da nondik heldu ikustea. Di-
ziplina eta errutinak garrantzitsuak 
dira eta esaten diet, tira ba, astear-
teetan eta ostegunetan ariketa hauek 
egin etxean. Lehenengo pausoa profi-

El Ayuntamiento puso en marcha hace poco más de un año el Servicio de Orien-
tación de Actividad Física para fomentar la práctica de actividad en personas 
inactivas. Aunque la pandemia hizo que se interrumpiera el servicio durante 
unos meses, se pudo retomar después de verano. En la actualidad, una vein-
tena de personas se benefician de este servicio que además de contribuir a 
mantener un estado físico mejor, ayuda, sobre todo a las personas mayores 
que viven solas, a combatir la soledad. “Hola, ¿cómo te encuentras? ¿Has salido 
hoy a hacer la compra?”. Es la orientadora del servicio Ainhize Azpiazu desde el 
otro lado del teléfono. 

dute, esaterako, ariketa berriak pro-
batzeko. Beste batzuen kasuan, lor-
pen handi bat da esatea “ondo nago 
eta gaur enkarguak egitera atera 
naiz”. Alderdi psikologikoa oso ain-
tzat hartzen dugu. 
Covid-19aren eragina antzematen 
duzu zerbitzuaren erabiltzaileen 
artean?

Orokorrean, jendeak behera egin 
du, ahuldu egin da. Zerbitzura etor-
tzen edo bideratzen diren pertsona 
asko bakarrik bizi dira eta motibazioa 
behar dute. Dei bat egitea izugarri es-
kertzen dute. Asko ez dira ateratzen. 
Gazteen artean bezala, adin nagusi-
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Ainhize Azpiazu 
Kirol Orientazio Zerbitzuko orientatzailea



la aztertzea izaten da eta egoera fi-
sikoaren arabera aholkatzen ditut. 
Gaitasunak azkar galtzen dira eta 
nahiz eta ibiltzera atera, indarra 
lantzen ez bada, motz geratzen da. 
Indar ariketak nola egin erakusten 
diet gero eurek etxean egin ditza-
ten. 

Kirol munduan murgilduta bizi 
garenok uste dugu gauzarik sin-
pleena denek jakin behar dutela 
eta ez da horrela. Kirol hezkuntza-
rik ez daukanari erraminta txiki 
bat ematen diezu. 

KIROL ORIENTAZIO  
ZERBITZUA-rekin  
harremanetan jarri nahi 
baduzu: 

688 76 39 63  
koz@azkoitia.eus
Inaktiboak diren pertsonei 
zuzendutako doako udal 
zerbitzua da. 

El Ayuntamiento ha puesto en 
marcha el programa Ttipi Ttapa, 

dirigido a personas mayores para el 
fomento de hábitos de vida saludables. 

El proyecto busca animar a las per-
sonas a practicar una actividad física y 
ayudarles en su socialización, invitan-
do a disfrutar de un buen rato.

En el marco de la iniciativa, se 
podrán realizar paseos saludables 
acompañados de personas voluntarias 
durante todo el recorrido. 

El programa dará inicio como ex-
periencia piloto con tres salidas pro-
gramadas que serán el 22 de abril y el 
6 y 27 de mayo. Si la valoración de la 
experiencia es positiva, en septiembre 
se retomará el programa para su con-
solidación. 

El Ayuntamiento cuenta, en este 
proyecto, con la colaboración de Iza-
rraitz Lanbide Heziketa, Azkoitia La-

gunkoia y la Asociación de Jubilados 
Plaza Ondo. El planteamiento es seguir 
aunando fuerzas y extender la red a 
otras asociaciones de voluntariado. 

El punto de encuentro para estas 
tres primeras salidas, totalmente gra-
tuitas, se ha establecido en la Bibliote-
ca Aizkibel a las 10.00 de la mañana. 

Las personas participantes podrán 
elegir entre dos recorridos dependien-
do de la duración y dificultad. 

La inscripción se podrá realizar en 
la Asociación de Jubilados Plaza Ondo 
o en el Ayuntamiento bien acudiendo 
a la Oficina de Atención Ciudadana o 
llamando al 943 08 00 80. Las salidas 
previstas tendrán lugar los jueves, de 
modo que el plazo de inscripción fina-
lizará el lunes previo. 

La iniciativa contará con un proto-
colo de seguridad. Los grupos serán de 
seis personas. 

TTIPI TTAPA 
ARRANCAN LOS PASEOS 
SALUDABLES COMO EXPERIENCIA 
PILOTO

Ibilaldi osasungarriak 
martxan dira, adineko 
pertsonen artean jarduera 
fisikoa eta lagunartea 
sustatzeko

IZENA  
EMATEKO:

-Plaza Ondo Jubilatuen Elkartean
-Udaletxeko Harrera Bulegoan 
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AZKOITIA LAGUNKOIAREN 
DIAGNOSTIKOAN JASOTAKO 
HOBEKUNTZA ASKO EGINAK  
DITU UDALAK

Azkoitia Lagunkoiak 2019ko mar-
txoan aurkeztu zuen diagnos-

tikoa. Azkoitia zenbateraino den 
Lagunkoia aztertzea zuen helburu. 
Besteak beste, irisgarritasuna, ga-
rraioa, partaidetza, gizarte integra-
zioa, etxebizitza edo aisialdia jorratu 
ziren. Lanketa hura gauzatzeko 5.500 
galde-sorta banatu ziren eta 589 gi-
zon eta emakumek hartu zuten parte. 
Emaitza dokumentu batean jaso zen 
eta ordutik hona han jasotako hobe-
kuntza proposamenak burutzen saia-
tu da Udala. Egindako ekarpenen zati 
handi bat, %75 inguru, exekutatu da 
eta beste hainbat proposamen bidera-
tuta daude eta aurrera doaz. 

Azkoitia Lagunkoiaren talde sus-
tatzailea hilero biltzen da, ondoren 
esku artean dituzten   gaiak Udalari 
helarazteko eta bere kudeaketa pla-
nean txerta ditzan. 
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*El 75% de las propuestas 
recogidas en el diagnóstico 
realizado por Azkoitia 
Lagunkoia están ya ejecutadas 
o encaminadas. 

NUEVO ALMACÉN PARA 
EL SERVICIO DE AYUDAS 
TÉCNICAS
El servicio de préstamo de ayudas téc-

nicas tiene, en general, cada vez mayor 
demanda aunque varía de año en año. 

El Ayuntamiento ha acondicionado 
un local para almacenar y mantener 

correctamente los artículos. También 
ha invertido en sillas de ruedas, en 

sillas de ducha y baño, o en grúas para 
personas dependientes o con discapa-

cidad. Aunque dotar de estas ayudas 
es competencia de la Diputación Foral 

de Gipuzkoa, el Ayuntamiento tiene un 
servicio de préstamo para poder anti-

ciparse y ofrecer una solución mientras 
dure la tramitación de la solicitud al 

ente foral.

Orokorrean Udal Larrialdiko La-
guntza Teknikoen eskaerek go-

rantz egin dute azken urteetan eta 
herritarrek asko eskertzen duten 
zerbitzua da. Udalak hainbat lagun-
tza produktu jartzen ditu mendeko-
tasuna edo ezintasun fisikoa duten 
pertsonen esku. Gizarte Ongizate 
sailak kudeatzen du zerbitzua. Berez, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku-
mena da laguntza teknikoak ematea, 
baina tramiteak denbora eskatzen 
duenez, bitarte horretan Udalak 
ematen du zerbitzua, beharra dute-

nek laguntza bat-batean izan deza-
ten. “Askotan horrelako artikulu ba-
ten beharra sor daiteke egun batetik 
bestera. Adibidez, ospitaletik bueltan 
etorritakoan. Gerta daiteke beharra 
duten pertsonek mendekotasunaren 
edo ezintasunaren balorazioa egin 
gabe izatea. Horrelakoetan, Udalak 
bat-bateko erantzuna ematen die la-
guntza artikuluak utziz”, dio Gizarte 
Zerbitzuetako zinegotzi Janire Igoak.

2020an, esaterako, 46 pertsonek 
jaso dute laguntza teknikoa udale-
txetik. 
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Mejoras recogidas en el diagnóstico de Azkoi-
tia Lagunkoia y realizadas:

• Puente entre Jausoro y Altzibar
• Semáforos en Munategi. No se han puesto semáforos, 

pero hay un paso protegido para peatones y una parada 
de autobús en ambos sentidos.

• Asientos y puertas automáticas en el departamento de 
Servicios Sociales

• Construcción de una vía para peatones en la parte 
posterior de la gasolinera

• Mejora de la accesibilidad en el polideportivo
• Limpieza del río
• Campaña de sensibilización para no tirar chicles al 

suelo
• Mayor número de papeleras y bancos
• Mantener abierto el patio de la Ikastola Xabier Munibe
• Reparación del Frontón Gurea 
• Acondicionamiento de las aceras del barrio San Martín
• Conexión del carri bici entre la gasolinera y la acera de 

enfrente
• Vía peatonal en la parte posterior de la gasolinera
• Reforma de la acera de Beidazar
• Arreglo de las baldosas sueltas de Kale Nagusia 
• Ampliación y mejora de parques. Parque cubierto de 

Gaztanenea.

Mejoras recogidas en el diagnósticod e  
Azkoitia Lagunkoia y encaminadas:

• Reforma de la piscina. Se ha avanzado hasta la ela-
boración del proyecto de ejecución y se están dando 
avances para garantizar su viabilidad económica. 

• Posibilidad de funerales civiles. Se está elaborando 
una ordenanza para que se puedan celebrar funerales 
civiles. 

• Ampliación y mejora de parques. Los presupuestos 
generales de 2021 contemplan la construcción de un 
parque de skate, parkour y calistenia y un parque biosa-
ludable para las personas mayores. 

• Instalación de ascensores en Floreaga.

En mayo se dará inicio a la construcción del primer ascen-
sor en Floreaga. Se ha pospuesto la obra para hacer coin-
cidir lo menos posible en el tiempo con el periodo escolar 
para evitar molestias y garantizar una mayor seguridad a 
los viandantes. 

Asimismo, el Ayuntamiento realizará un estudio de alter-
nativas para mejorar la accesibilidad al cementerio y a la 
Residencia San José. Se prevé hacer lo mismo en el caso 
del barrio San Martín. 

Urtez urte datuak aldatzen 
diren arren, eskaerak gorantz 
doaz eta laguntza produktuen 

katalagoa ere gero eta 
zabalagoa da

Urtez urte datuak aldatzen diren 
arren, eskaerak gorantz doaz eta la-
guntza produktuen katalagoa ere 
gero eta zabalagoa da. Zerbitzuaren 
kalitatea eta artikuluen manteni-
mendua hobea izateko xedez, biltegi 
gisa erabiliko den lokal bat egokitu du 
Udalak. Bertan gordeko dira gurpil 
aulkiak, garabiak, ohe artikulatuak, 
e.a. 

Laguntza teknikoak behar dituzten 
herritarrek Udaleko Gizarte Zerbi-
tzuetan egin dezakete eskaera. 
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KALEKO ARTEA  AZKOITIKO  
HERRIAREN  
700. URTEURRENA IRAGARTZEKO 
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Azkoitiko herriak 700 
urte beteko ditu 2024an. 
Urteurrena iragartzeko, 
Udane Juaristi eta Gorka 
Larrañaga azkoitiarrek artea 
Altzibarko bi etxe-bloketara 
eraman dute.  

Udane Juaristi Gorka Larrañaga

“Garai ezberdinetako bi emakume irudikatu 
ditut. Bata abarketaria eta bestea, gaur 
egungoa izan daitekeen neska bat, zeren ez 
dut bakarrik iraganera begiratu nahi izan, 
baita etorkizunera ere. Melankolia puntu bat 
ikusten diot. Nondik gatozen eta nora goazen 
azaldu nahi izan dut”. 

“Lan ilustratiboa da, narrazio historiko bat 
oso azkoitiarrak diren kode edo sinboloez 
baliatuta”. Elementu guztiak bihotzaren 
irudiak biltzen ditu: Figura alegoriko horren 
bueltan Larrañagak zer garen erakutsi nahi 
izan du, “baina etorkizunaren proiekzioa alde 
batera utzi gabe”.
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Los doce jóvenes que 
han participado en 
Scape The Herria han 
propuesto una serie de 
ideas para revitalizar el 
pequeño comercio como 
ofrecer descuentos a los 
estudiantes, visibilizar 
la mascota Zakelmari o 
fomentar el turismo.

Azkoitiko produktu tipikoa?

“ABARKETAK, PRESALDENEKO 
MAKARROIAK, KURUTZIAKO 
TOMATEA ETA SANTA KUTZEKO 
LORAK”

Hamabi gaztek hartu dute parte 
Scape The Herria jokoan, Googaz 

3.0 edizioan. Helburua tokian tokiko 
merkataritza sustatzeko proposame-
nak lantzea. Partaideek diotenez he-
rriko komertzio txikia desagertzea 
arazoa da eta prest daude kontsumo 
ohiturak aldatzeko. Argi dutena da 
zeintzuk diren bertako produktu ti-
pikoak: “Abarketak, Presaldeneko 
makarroiak, Kurutziako tomatea eta 
Santa Kutzeko lorak”. 

Egun Internet da komertzio txikia-
ren etsai nagusienetako bat. Pande-
miak, ordea, herri kontzientzia piztu 

duela uste dute partaideek. Azaldu-
takoaren arabera, “herrian gehiago 
kontsumitu da, egoeragatik sentsi-
bilizazio handiagoa dagoelako eta 
Donostiara edo hiri handiago batera 
joan beharrean, herrian geratu beha-
rra izan delako”. 

Ainhoa Sorazuk, Leire Lizarraldek 
eta Garazi Etxanizek irabazi dute 
Scape The Herria eta Probintziako 
Kopa lehiatzera pasako dira. Euska-
diko Kopa irabaztera iristen den tal-
deak Europatik barrena bidaia egingo 
du eta beste herrialdeetan jasotako 
ideiak ekarriko ditu maletan, gero 
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Ainhoa Sorazuk, 
Leire Lizarraldek 
eta Garazi Etxa-
nizek irabazi dute 
Scape The Herria 
eta Probintziako 
Kopa lehiatzera 
pasako dira.

Helburua tokian tokiko 
merkataritza sustatzeko 
proposamenak lantzea. 
Partaideek diotenez 
herriko komertzio txikia 
desagertzea arazoa da eta 
prest daude kontsumo 
ohiturak aldatzeko.

Azaldutakoaren arabera, 
“herrian gehiago 
kontsumitu dute, 
egoeragatik sentsibilizazio 
handiagoa dagoelako 
eta Donostiara edo hiri 
handiago batera joan 
beharrean, herrian geratu 
beharra izan delako”

hemengo saltokien artean ezagutzera 
emateko. Lehenengo fasean, taldeek 
hainbat ekarpen landu dituzte. Ho-
rra, besteak beste, proposatzen dute-
na:

• Bezeroen arteko zozketak egitea. 
• Beherapen garaian, outlet azokak 

antolatzea. Online ere izan ahalko 
litzateke outlet-a. 

• Eskaintza berezien eguna hilean 
behin izatea. 

• Erosketa bonuak egitea (gazteak, 
helduak, adinekoak). 

• Adinekoentzat itxaron-lekuak eta 
umeentzat txokoak diseinatzea. 

• Herrian erosteagatik opariak ba-
natzea. 

• Ikasleentzat deskontuak egotea. 
• Online salerosketa bultzatzea. 
• Herriko komunikabideek (Maxixa-

tzen) saltokiak ezagutaraztea. 
• Saltokiak digitalizatzeko for-

makuntzak ematea (Whatsapp 
Business). 

• Tokiko ekoizleak ugaritzea (KM0). 
• Produktu inklusiboak bultzatzea 

(Produktu pertsonalizatuak, ba-
koitzaren behar/izanetara zuzen-
duak…) 

• Fidelizazio kanpainak antolatzea. 
• Zakelmari, merkatari elkarteko 

maskota, ezagutaraztea ikastetxee-
tan, eskolaz kanpoko ekintzetan, 
asteburuetan… 

• Gazteentzako Googaz 3.0 bezelako 
ekintza alternatiboak antolatzea. 

• Tabernarien elkarteak ekintza 
desberdinak antolatzea. 

• Adin-tarte guztientzat kirol es-
kaintza hobetzea: parkeak, poliki-
roldegiak… 

• Turismoa sustatzea. 
• Online salmenta eta etxerako zer-

bitzua eskaintzea herri mailan. 
• Sare sozialetan presentzia gehiago 

izatea. 




