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“HERRITARREKIN HARTUTAKO 
KONPROMISOAK AURRERA 
ATERATZEKO MODUA BILATZEA DA 
GURE ARDURA ETA EGITEKOA”

Ana Azkoitia  
Ogasun zinegotzia



A PUNTO DE  
CERRARSE EL PROCESO 

DE LICITACIÓN DE 
OBRAS DE LA PRIMERA 

FASE DE FLOREAGA

Kontratazio mahaiaren ebazpena ezagutzea 
falta den arren, Floreaga auzoan irisgarrita-

suna hobetzeko exekutatuko diren lanen eslei-
pen prozesua ixtear da. Sei enpresek aurkeztu 
dituzte euren proposamenak. Kontratuaren lizi-
tazio aurrekontu oinarria BEZ barne 749.453,43 
eurokoa da eta behin dagozkion tramiteak buru-
tuta, sei hilabeteko exekuzio epea izango du en-
presa esleipendunak obrak amaitzeko. Udalaren 
asmoa da martxoan edo apirilean obrak hastea. 

Aurkeztu diren enpresak dira Construcciones 
Mariezcurrena S.L. Campezo Obras y Servicios, 
Altuna y Uria S.A., Construcciones Moyua, Cons-
trucciones Artzamendi eta Egurki Eraikuntzak. 
Momentuz, prezioa eta kalitatearen arabera, az-
ken honek aurkeztu du eskaintzarik hoberena. 

La intervención de la Fase 1 se ubica entre Floreaga Jauregia, el Colegio Floreaga y 
Aizkibel kalea (no confundir con Aizkibel plaza). En las imágenes  se puede apreciar los 
puntos aproximados de comienzo y final de los ramales.
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2 Kontzejupetik

Floreaga auzoa
Irisgarritasuna



Udal kudeaketaren ikuspegitik, esan dezakegu, Eu-
ropak nire konfiantza bereganatu duela. Azkoi-

tiak  487.519,18 euroko dirulaguntza jasoko du argiteria 
publikoa berritzeko Eskualde Garapenerako Europako 
Funtsetik (EGEF-FEDER). Izan ere, laguntza ildo bat du 
karbono maila txikiko ekonomiara pasatzeko mesedega-
rriak diren tokiko erakundeen proiektuentzat. 

487.519,18 euro horiek udalerrian dauden 3.280 argi-
-puntutatik 1.963tan LED argiak ipintzeko erabiliko dira. 
Proiektuaren aurrekontua, bere osotasunean hartuta, 
975.038,36 eurokoa da. Laguntzak, beraz, erdia estaltzen 
du. Ahalegin ekonomiko handiaz ari gara eta Europatik 
jasoko dugun laguntza pozgarria da benetan, zama hori 
arinduko duelako. Inbertsioari esker, aurreikusten da 
potentzia 312,72kW-tik 78kWra jaitsiko dela, %82,49ko 
aurrezte energetikoa lortuz. 

Udalak beste tokiko erakundeek bezala jasotzen ditu 
dirulaguntzak programa edo plan ezberdinak gauza-
tzeko. Gehienak Gipuzkoako Foru Aldunditik edo Eusko 
Jaurlaritzatik eta laguntza horien tramitazioa askoz ere 
errazagoa izaten da. Iristen diren diru kopuruak ere as-
koz apalagoak izan ohi dira. Europatik jasoko dugun di-
rulaguntza, ordea, guk dakigunez, Udal honek inoiz jaso 
duen laguntza ekonomikorik handiena da. 

Etxe batean konpontzeko edo berritzeko beti zerbait 
egoten den bezalaxe egoten da herri baten. Baina esan 
ohi den bezala “zenbakiek agintzen dute”. Aurreko le-
gealdian koadro elektriko guztiak aldatu ziren. Ezin-
bestekoa zen instalazioak berritzea, hain zaharkituta 
egonik segurtasuna arriskuan jartzen zutelako. Orain 
– lizitazio prozesua, konplexua izango dena, burutzen 
denean – argiak aldatzen hasteko moduan izango gara. 

Hablando desde el punto de vista de gestión muni-
cipal, dígamos que Europa se ha ganado en par-

te mi confianza. Azkoitia recibirá una subvención de 
487.519,18 euros de Europa para renovar el alumbrado 
público, concretamente del Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional (FEDER) que tiene una línea de subvenciones 
para proyectos singulares de entidades locales que favo-
rezcan el paso a una economía baja en carbono. 

Son 487.519,18 euros que destinaremos a colocar nue-
vas luminarias LED en 1.963 de los 3.280 puntos de luz 
que existen en el municipio. Es decir, cubre el 50% del 
proyecto global que asciende a 975.038,36 euros. Supo-
ne un considerable esfuerzo económico, por lo que esta 
ayuda europea viene a alegrar las cuentas. Se estima que 
con esta inversión se conseguirá disminuir la potencia 
de 312,72kW a 78 kW, obteniendo un ahorro energético  
del 82,49%.

El Ayuntamiento como otras entidades locales recibe 
subvenciones para llevar a cabo programas o planes. La 
mayoría provienen de la Diputación Foral de Gipuzkoa y 
del Gobierno Vasco y su tramitación es mucho más sen-
cilla. También las cuantías son mucho más modestas. Y 
es que cabe remarcar que la citada subvención europea 
es la mayor ayuda económica que ha recibido este Ayun-
tamiento, según nos conste. 

De la misma manera que siempre hay algo que refor-
mar en el ámbito doméstico, lo hay en un municipio. 
Pero como se suele decir, “hay que hacer números”. En la 
pasada legislatura, se reformaron todos los cuadros eléc-
tricos. Era necesario reformar las instalaciones, porque 
su nivel de deterioro ponía en riesgo la seguridad. Ahora 
– es decir, cuando se lleve a cabo el proceso de licitación 
que va a ser complejo - podremos acometer la reforma de 
las luminarias. 

Azkoitiko alkateaJavier Zubizarreta

EUROPA
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Garai bateko Azkoitia
Argazkiak eta bideoak

Laburrak

La web municipal www.azkoitia.eus 
ha estrenado un nuevo apartado en 
el que se pueden ver y descargar los 

vídeos emitidos en Kaito Telebista 
entre 1986 y 2007, así como las foto-

grafías realizadas por Daniel y Josu 
Arroitajauregi entre los años 1950 y 

1975 y que se conservan en el Archivo 
Municipal del Ayuntamiento. Un lega-

do que pasa a ser del pueblo. 

Azkoitiko Udalaren webgunean 
ikusgai daude jada Nicolas Oteiza 

azpeitiarrak “Kaito” zenak, 1986tik 
2007ra bitartean grabatu eta Kaito 
Telebistak botatako bideoak. 1.897 
bideo dira, hain zuzen. “Garai bateko 
Azkoitia” hartu du izenburutzat ata-
lak eta Kaitok utzitako altxorrarekin 
batera, Daniel eta Josu Arroitajau-
regik 1950etik 1975era ateratako ar-
gazkiak jasoko dira gaika. Altxor hau 
herriaren esku utzi nahi izan du Uda-
lak. Hori horrela izan zedin, Udalak 
hitzarmena sinatu zuen Urtzi Oteiza, 
Kaitoren semearekin, eta akordioa 
tarteko, ondarea herritarren esku ge-
ratu da. Arroitajauregitarren kasuan, 
Udalak 1997an erosi zuen negatibo 
bilduma eta ordutik udal artxiboko 
funtsaren parte da. 

KAITO TELEBISTAK ETA 
ARROITAJAUREGITARREK 
UTZITAKO ALTXORRAK IKUSGAI 
WWW.AZKOITIA.EUS ATARIAN

Bideoen kasuan bilaketa bidez 
aurki daiteke erabiltzaileari inte-
resatzen zaion hura. Gaiaren eta 
urtearen arabera ere egin daiteke 
bilaketa eta ondoren bideoa jaitsi 
daiteke. Arroitajauregitarren ar-
gazkien kasuan, argazki bildumak 
erreportaje gisa sailkatuko dira 
gaiaren arabera eta oraintxe bertan 
ikusgai daude 1950etik 1968ra bi-
tartean ateratako ezkontzen argaz-
kiak. Atala osatzen joango da beste 
erreportaje batzuekin. 

Udal artxiboarekin 
harremanetan jartzeko:  
943 85 71 75  
 artxiboa@azkoitia.eus
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Laburrak
Herria

COVID 19A DELA-ETA, ELKARGUNEAK 763 BAZKIDE 
GALDU DITU 2020AN

Las usuarias y usuarios han tenido que modificar sus 
hábitos a la hora de hacer uso de las instalaciones 

deportivas. La restricción de aforo, que obliga a reser-
var plaza con cita previa, el uso de la mascarilla u otras 
medidas sanitarias hacen que practicar deporte en un 
espacio cerrado no sea tan confortable como lo era antes. 
Todo ello ha repercutido en el número de socias y socios 
de Elkargunea. Entre enero y diciembre de 2020 se han 
dado de baja 763 socias y socios. A principios de año eran 
3.536 y para finales de diciembre la cifra se había redu-
cido a 2.773. Aunque la bajada ha sido paulatina, se ha 
concentrado sobre todo en el segundo semestre del año.

BAZTARTXOKO EKITALDIETARAKO 
 SARRERAK ONLINE EROSTEKO  AUKERA

Hemendik aurrera, Baztartxo Antzokian eskainiko 
diren antzerki emanaldietarako eta musika ikus-

kizunetarako sarrerak online jarriko dira salgai www.
entradium.com atarian. Horretarako, Udalak hitzarme-
na sinatu berri du plataformarekin eta erabilgarri dago 
jada. Zineko sarrerak ezik, gainerakoak, hemendik au-
rrera online eskuratu ahalko dira zuzenean aipatu pla-
taforman sartu eta bilaketa eginda edo www.azkoitia.
eus/agenda orriaren bidez. KAITO TELEBISTAK ETA 

ARROITAJAUREGITARREK 
UTZITAKO ALTXORRAK IKUSGAI 
WWW.AZKOITIA.EUS ATARIAN

Udalak “Gipuzkoako azoken sa-
rea” egitasmoan hartuko du 

parte. Landaola elkartearen, Eusko 
Jaurlaritzaren Elika Fundazioaren, 
Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta 
udalerrien arteko lankidetza oina-
rri hartuta, azoken dinamizazioa du 
helburu. Eragile ezberdinen partai-
detzatik abiatuta, azokaren beharrak 

UDALERRIETAKO 
AZOKAK BULTZATZEKO 
“GIPUZKOAKO AZOKEN 
SAREA” EGITASMOAN 
HARTUKO DU PARTE 
AZKOITIAK

eta indarguneak identifikatu nahi 
dira, etorkizunean espero daitezkeen 
egoerak aurreikusi eta merkatua egu-
neratzeko eta balioan jartzeko zer 
nahiko genukeen aztertuz. 

Horretarako, sektoreko eta gizar-
teko eragileek proiektuaz jabetzeko 
partaidetza prozesu bat irekiko da 
beharrezko informazioa elkarlanean 

eta osagarritasunetik eratuz. Fun-
tsezko eragileena hurbiltzeaz gain, 
alegia, online partaidetza bideratze-
ko aukerak eskainiko dira. Espazioa 
eta erabilerak aztertuko dira. Besteak 
beste, eraikinaren lekua, egitura, ins-
talazioak, fluxuak edota irisgarrita-
suna, horrekin guztiarekin gogoeta 
sakon bat landuz. 

5Otsaila  2021



«ZEIN DA ONARTU BERRI DIREN 2021EKO UDAL 
AURREKONTUEN INGURUAN DUZUEN IRITZIA?» 

EAJ-PNV EH BILDU

Iritziak
Alderdi politikoak

Ditugun zerbitzu eta 
bizi-kalitateari eusteko 

eta herritarrekin hartu-
tako konpromisoak bete 
ahal izateko pentsatutako 
aurrekontuak dira. Covid-
-19ak ekarritako galerei eta 
diru-sarreren jaitsierari nola 
aurre egin aztertzea egokitu 
zaigu, astinaldi honi nola 
buelta eman, alegia. 

Murrizketak saihestu eta 
ahal den neurrian proiektu 
nagusiak sakrifikatu gabe, 
2019-2023 legealdi plana-
rekin aurrera jarraitzeko, 
mailegu bat eskatu dugu eta 
bigarren bat eskatuko dugu. 
Zuhurtziaz jokatu dugu. 
Esan ohi dugun bezala, 
baliabiderik gabe ez dago 
proiekturik. Floreagako 
irisgarritasuna hobetzeak 
edota igerilekua handitzeak 
ahalegin ekonomiko handia 
eskatzen du. Eta ez dira egi-
tasmo bakarrak. San Martin 
auzoko, San Jose egoitzako 
eta hilerriko irisgarritasuna 
nola hobetu ere aztertu-
ko dugu. Aurrekontuetan 
txertatutako proiektuak 
dira, halaber, baserritara 
Interneteko konexioa era-
matea, espaloiak eta bideak 
asfaltatzea, LED argiak ipin-
tzen joatea edota kalistenia, 
parkour eta skate parkea 
eraikitzea, besteak beste. 

Beste alderdien proposa-
menekin bat egin dugu eta 
aurrera eramango dira baita 
parke bio-osasungarria, lan-
da eremuetan taxi zerbitzua, 
Gizarte Zerbitzuetatik ema-
ten diren diru-laguntzen 
azterketa, kultur elkarte eta 
eragileen artean galdeketa, 
memoria historikoaren lan-
keta, ingurumen lanetarako 
partidan igoera, e.a. 

Adostasun zabala lortu 
dugu 2021eko aurrekon-
tuetan, akordiora iristeko 
lan egin dugulako prozesu 
osoan zehar. Alderdi guztiak 
aurrekontuekin identifika-
tuta sentitzea zen helburua 
eta %100ean ezinezkoa izan 
arren, kontsentsua sendoa 
da. 

Prentsan azaldu genuen 
moduan, udal gobernua-

rekin akordioa lortu genuen 
guk eskatutako diru partida 
guztiak onartu ez zizkiguten 
arren. 

 Ibai eta erreken garbiketa, 
auzoetarako taxi zerbitzua, 
memoria historikoa eta osta-
laritzarentzat diru laguntza 
partidak onartu zizkiguten 
arren, guretzat oso garrantzi-
tsuak ziren bi puntu aurre-
kontuan sartu gabe geratu zi-
ren eta hori izan zen bozketan 
abstenitzearen arrazoia. 

 Batetik, aurreko urteetan 
egin izan dugun moduan, 
berdintasun teknikariaren 
lanaldia %100era igotzeko 
eskatu genuen. Izan ere, 
berdintasunaren alorrean 
oraindik egiteko asko dagoela 
uste dugu Azkoitian, baina 
%70era soilik igo dute. 

 Bestetik, martxoan gera-
kina likidatu arte egiterik ez 
zegoen arren, udal gober-
nuari konpromisoa eskatu 
genion martxoan gerakina 
likidatu ondoren gerakine-
tik 600.000ko partida bat 
jar zezan Azkoitiko Arau 
Subsidiarioen berrikuspen 
integrala egin ahal izateko. 
Izan ere, gaur egun 2007ko 
arau subsidiarioak ditugu eta 
zaharkituta daude. Baina hori 
ere ez ziguten onartu. 

AZKOITIA BAI

Ezin esango dugu iritzi 
txarra daukagunik, azken 

urteetan ez bezala gure alde-
ko bozka eman dugunean. Ha-
siera hasieratik hartu genion 
kutsu ona, batik bat pasa den 
bi urteetako aurrekontuetan, 
behin eta berriz eskatzen ari 
ginen bi proiektuak bultza-
tzeko konpromisoa ikusi eta 
gero, Igerilekuena eta batez 
ere Floreagako igogailuena. 
Bi proiektu hauei bultzakada 
sendoa emateko intentzio 
garbia ikusi genuenean, gure 
taldean ez zen kontrako 
jarrerarik izan. Hortik aurrera 
gure baiezko bozka bidera-
tuko luketen negoziaketetan 
murgildu ginen eta diru 
kopuru garrantzitsurik lortu 
ez arren, gure ekarpenen au-
rrean, jarrera ona ikusi genien 
udal gobernukoei (dagoeneko 
kultura sortzaileei, udaletxe-
tik laguntza egokia emateko 
beharrezkoa deritzogun 
aurre-inkesta, bideratu dugu, 
urteko lehen batzordean). 
Ingurumenean, behar gehiena 
dutenentzat, euskarari, … 
beti bezala, egin dizkiogu 
gure ekarpenak eta 2021 urte 
honetan, beste partida denei 
bezala, egingo diogu jarraipen 
zorrotza. 

Beraz, udal gobernuak agertu 
digun borondatea benetakoa 
izango delakoan, aurrekontu 
hauen aurreiritzia, azken 
urteetakoekin aldenduz, ona 
dela esan beharko dugu.
Dena den, gure aldeko botoa-
ren nondik norakoak, hobeto 
aztertu nahiko bazenitu, 
hemen uzten dizuet lotura 
2020-12-30 Udal bilkura

PSE-EE

Azkoitiak 2021erako au-
rrekontua, Covid-19ren 

osasun, gizarte eta ekono-
mia-krisi hirukoitzari aurre 
egiteko jarri du, eta gure 
udalerria berreskuratzeko 
oinarriak jarri ditu, politika 
publikoen bidez. 2021eko 
aurrekontuak Udal Gober-
nua osatzen dugun alderdiok  
prestatu ditugu, eta Azkoitiko 
PSE-EEk ere ekarpenak egin 
ditu kontu horietan, adibidez, 
parke bio osasungarria erai-
kitzeko proiektua, farmazien 
egutegia eta sendagaien zer-
bitzua sustatzeaz gain, mikro 
matxismoak identifikatzeko 
gida bat egitea, gizarte-zer-
bitzuen gida bat egitea eta 
irisgarritasuna aztertzea. Une 
honetan azpimarratu behar 
da koronabirusaren aurkako 
txerto-dosiak “laster” iritsiko 
direla udalerrira. Etorkizunari 
itxaropenez begiratzen diogu, 
baina  erne jarraitu behar 
dugu ze oraindik  hilabete ba-
tzuk geratzen baitira birusari 
aurre egiteko.

Azkoitia encara el 2021 con 
un presupuesto cuyo objetivo 
es combatir la triple crisis 
sanitaria, social y económi-
ca por la Covid-19, así como 
poner los pilares, con políticas 
públicas, para la recuperación 
de nuestro municipio. Los pre-
supuestos del 2021 han sido 
elaborados conjuntamente por 
los partidos que formamos el 
Gobierno Municipal, y desde 
el PSE-EE de Azkoitia también 
hemos realizado aportaciones 
a estas cuentas. Por ejemplo, el 
proyecto para la construcción 
de un Parque biosaludable, el 
calendario de farmacias, el 
servicio de medicamentos, la 
elaboración de una guía para 
identificar los micromachis-
mos, la elaboración de una 
guía de servicios sociales y el 
estudio de accesibilidad. Des-
tacar en estos momentos que 
las dosis de vacunas contra el 
coronavirus llegarán “pron-
to” al municipio. Miramos el 
futuro con esperanza, pero 
tenemos que seguir atentos 
porque todavía quedan unos 
meses para combatirlo.
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«Ditugun proiektuei gogoz 
heldu eta aurrera ateratzea 
da gure erronka»

Codo con codo con el alcalde Javier Zubizarreta, 
es la concejala de Hacienda y economista Ana 
Azkoitia quien lidera el proceso de elaboración 
del presupuesto municipal. Ello significa redactar 
el primer borrador, dialogar con todos los par-
tidos e intentar alcanzar el máximo consenso. 
El presupuesto general para el año 2021 ha sido 
aprobado con los votos a favor de EAJ/PNV, PSE-
EE, Azkoitia Bai y la abstención de EH Bildu. Ana 
Azkoitia agradeció en el último pleno del recién 
despedido año la predisposición al diálogo y al 
acuerdo. “Buscaba que todos los partidos sin-

tieran como suyos los presupuestos y creo que 
entre todos, lo hemos logrado. En los tiempos 
que corren, hay que huir del enconamiento parti-
dista y remar unidos. Puede sonar a utopía pero 
nos une un principio: construir una Azkoitia mejor 
para hacer mejor la vida de las personas. Para 
eso estamos y tenemos que demostrarlo, porque 
la sociedad actual se caracteriza por la descon-
fianza y la desafección por la política. Tenemos 
que confiar más los unos en los otros para sacar 
este pueblo adelante con éxito”.

Ana Azkoitia, Ogasun zinegotzia 
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Ana Azkoitia eta Javier 
Zubizarreta, alkatearen 

bulegoan lanean. 

Tamalez ez gaude ohituak ikustera 
ordezkari politikoak elkarri eske-
rrak ematen. Nola joan dira elka-
rrizketak?

Naturaltasunez, esango nuke. Zi-
rriborroaren gainean bakoitzak bere 
proposamenak egin ditu eta saiatu 
gara ekarpenei bere tokia ematen. 

Azkenean, aurrekontuak egitea, 
hotz hotzean esanda, matematika 
hutsa da. Proiektu bati jartzen dio-
zuna beste bati kentzen diozu. Ez 
gara konturatzen dugun bizi mailak 
zenbaterainoko kostua duen. Udal, 
kultur edota kirol azpiegituren man-
tenimendu hutsa dirutza da, dugun 
aktibitatearen mantenimendu soila 
dirutza da. Ongizate maila altua dugu 
zorionez. Eta horrekin guztiarekin 
batera, herritik jaso ditugun eskaerei 
erantzutea da gure erronka eta ho-
rietan, proiektu handietan, bat gatoz 
denok. 

Alderdien ekarpenak garrantzi-
tsuak izan dira eta aurtengo lan 
agenda markatuko dute, esku artean 
ditugun proiektu handietan urratsak 
ematen joatearekin batera. 
Zer azpimarratuko zenuke onartu 
berri diren aurrekontuetaz?

Nik kontinuistak direla esango 
nuke. Zergatik? Ez dagoelako nobe-
dade harrigarririk. Udal honek he-
rritarrekin hartutako konpromisoak 
aurretik datoz eta proiektu horiek 
aurrera ateratzeko modua bilatzea da 
gure ardura eta egitekoa.

Inbertsioak gauzatzeko baliabideak 
behar dira, nahitaez. Horregatik jo 
dugu maileguetara. Ikusita Covid 
19ak zer nolako ondorioak ekarri diz-
kigun, besteak beste, foru funtsaren 

murrizketa, ez zaigu beste aukerarik 
geratu. Zuhurtziaz jokatu dugu eta 
argi esan behar da Udalak ez duela 
arazorik mailegu horiek amortiza-
tzeko. 2020an eskatu dugun mailegua 
2021ean eskatuko dugunari batuta, 
3.000.000 euro gehiago izango ditugu 
Floreagako hurrengo faseei aurre egi-
teko eta igerilekuen handitze proiek-
tuarekin aurrera jarraitu ahal izate-
ko, besteak beste. 
Herriak eskatutakoak biak ala 
biak.

Hala da. Irisgarritasuna herrita-
rren eskubidea da. Errealistak izan 
behar dugu eta oso zaila da herri-
ko txoko guztiak irisgarriak izatea 
%100ean baina gure herriak egunetik 
egunera irisgarriagoa izan behar du. 

Floreagan lehenengo igogailua eraiki-
tzen aurki hasiko gara. Ez ditu arazo 
guztiak konponduko,  hasiera izango 
da. 

Igerilekuei dagokienez, jakitun gara 
ez dituela herri osoak erabiltzen. Edo-
nola ere, handitzeko beharra dagoela 
ukaezina da. Proiektu potoloa da eta 
ez dugu egun batetik bestera ikusiko 
baina proiektu hau ezin da Floreaga-
koa bezala faseka burutu. Finantza-
zioa da gakoa. Borondatea badugu. 
Baina edozein proiektutan, makinak 
ezer altxatzen hasi aurreko lana lu-
zea, astuna eta ikusezina izaten da. 
Herriko irisgarritasunera buelta-
tuz, aurrekontuetan hainbat azter-
lan sartu dituzue. 

Bai. Hilerriko, San Martin auzoko 
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eta San Jose Egoitzako irisgarritasuna 
hobetzeko irtenbideak aztertu nahi 
ditugu. Lehenengo zer egin daitekeen 
jakin behar dugu eta konpromiso hori 
hartu dugu. 
San Jose Egoitzaren kasuan, zein da 
asmoa?

Guztiok nahiko genuke San Jose 
Egoitza herrigunean izatea. Ezin 
dugu, ordea, geure burua engainatu 
eta ezta herritarrei gezurrik esan ere, 
promes faltsuekin. 

Momentuz, ez dugu posible ikusten 
San Jose Egoitza bere osotasunean he-
rrira gerturatzea. Javier Zubizarreta 
alkateari behin baino gehiagotan en-
tzun diot esaten: Norbaitek hori nola 
lortu baldin badaki, esan dezala. 

Beste gauza bat da tarteko solu-

zioak bilatzea, apartamentu tutela-
tuak edota Eguneko Zentroa jaistea. 
Hor egin daiteke zerbait edo asko, eta 
ez daukagu alde batera utzita. Egoi-
tzari dagokionez, Udalaren asmoa 
da igogailua ipintzea Julio Urkixotik 
erraz heltzeko eta 2019-2023 Legealdi 
Planean txertatuta daukagun jardu-
keta da. 

Kontutan hartu behar da herriaren 
fisionomia aldatzen doala eta iritsi-
ko da Intsaustiko eremua urbanizatu 
eta etxebizitzak altxako diren eguna, 
herrigunea luzatuz. San Jose Egoitza 
herrigunetik oso hurbil geratuko da 
Intsaustiko eremuari, herriko sarrera 
denari, bizitza ematen zaionean. Hor 
ere lanean ari gara. 
Inbertsioetarako 975.100 euroko 
partida jarri da. Irisgarritasun 
proiektuetara eta zertara gehiago 
bideratuko da?

Espaloiak berritzeko eta bideak as-
faltatzeko 250.000 euro jarri ditugu. 
Skate, kalistenia eta parkour parkea 
ere Covid 19a zela eta, alde batera utzi 
genuen eta 2021eko aurrekontuetan 
berreskuratu egin dugu. Horrekin ba-
tera, alderdi sozialistaren eskaerari 
erantzunez, parke bio-osasungarria 
egiteko partida ere jarri dugu. Base-
rri-bideak konpontzera eta Internet 
sarea landa eremuetara eramatera 

“Económicamente hablando 
nos costará dar la vuelta a 
esta situación. Socialmente, la 
sensación es que esto va para 
largo y se nos están agotando 
la paciencia y el conformismo 
inicial. Estamos hartos pero 
no podemos tirar la toalla. 
El 2020 ha sido un año de 
pérdidas en todos los sentidos. 
Queremos dejarlo atrás y sacar 
adelante los proyectos que 
tenemos entre manos”. 

AZKOITIA CONTA-
RÁ CON UN PRE-
SUPUESTO CON-
SOLIDADO DE 

17.171.284 €

Ayuntamiento 

15.245.000 €
Zubiaurre lkargunea: 

896.000 €
Residencia San José:

68.300€
Azkoitia Lantzen: 

1.862.284€
Partida destinada a 
inversiones: 

975.100€

»
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ere bideratuko da diru-kopuru bat. 
Beste alderdiek egindako ekarpe-
netatik zer azpimarratuko zenuke?

Alderdi sozialistarekin adostu dugu 
hilerriko irisgarritasuna hobetzea, 
gizarte laguntzak berrikustea edota 
parke bio-osasungarria eraikitzea. 

EH Bildurekin adostutakoaren ara-
bera, ingurumen lanetarako partida 
altxa dugu eta landa eremuetan taxi 
zerbitzua jartzeko partida zehaztu 
dugu. Memoria historikoa lantzearen 
proposamenarekin eta ostalaritzari 
dirulaguntzak ematearekin ere bat 
egin dugu. 

Azkoitia Bai taldeak kultur elkar-
te eta eragileen artean parte hartze 
prozesu bat garatzea eskatu zuen eta 
horrela egingo dugu. Gizarte Zerbi-
tzuetatik ematen diren dirulagun-
tzen azterketa ere mahaigaineratu 
zuen eta ea dena lehenbailehen mar-
txan jartzen dugun.
Covid 19aren eragina datozen ur-
teetan ere antzemango dela uste 
duzu?

Bai, bai. Ekonomikoki estuak izan-
go dira eta kostako zaigu buelta ema-
tea. Sozialki, sentsazioa da luze doala 
hau guztia eta hasierako pazientzia 
edo konformismo hura agortzen ari 
da. Erreta gaude, baina ezin dugu etsi 
orain. Galeren urtea izan da 2020, 

atzean utzi eta ditugun proiektuei 
gogoz heldu eta aurrera atera behar 
ditugu.
Zein dela esango zenuke herrita-
rren arazo nagusia?

Urteetan aurrera egin ahala ikus-
ten joaten gara bizkar gainean dara-
magun motxilak gero eta pisu han-
diagoa hartzen duela. Familia giroa, 
eskola, koadrila, unibertsitatea, lan 
merkatua, jubilazioa, zahartzaroa… 
fase guztiek dituzte zailtasunak eta 
beti diodan bezala, herritarrei bizi-
tza hobetzeko eta errazteko ardura 
dugun zerbitzari publikoak gara. Co-
vid 19ak agerian utzi ditu gizarte gisa 
ditugun ahuldade eta beldurrak. En-
plegua, falta bada, beti da arazo itu-
rri beharrezkoa delako norberaren 
proiektu pertsonala garatzeko. Ho-
rregatik, ekonomiaren sustapenare-
kin zerikusia duen orori heldu behar 
diogu. Merkataritza eta ostalaritza, 
beste hainbat sektore bezala, kinka 
larrian daude. Sustapen ekonomiko-
rako 413.500 euro bideratuko ditugu. 

Herrira begira, uste dut, orokorrean 
oinarrizko beharrak aseta ditugula. 
Gizarte Zerbitzuek aparteko lana egi-
ten dute beharrean dagoenari lagun-
tzeko. Aurrekontuetan 1.254.455 euro 
bideratu dira Gizarte Zerbitzuetara, 
udal aurrekontu osoaren %8,22. 

Herriari lotutako arazoak bestela-
koak dira gehiengoarentzat, aparka-
leku falta esaterako. Eta horrek ere, 
beste denak bezala, bi alde ditu. Apar-
kalekuak behar ditugu edo mugikor-
tasun ohiturak aldatu behar ditugu? 
Gai guztiak dira konplexuak sakonta-
sunez aztertzen hasitakoan. 

“La situación del comercio 
y la hostelería, al igual 
que para otros sectores, 
es grave. Por ello, 
tenemos que agarrarnos 
a todo lo que contribuya 
a dinamizar la economía 
y a fomentar el empleo. 
El Ayuntamiento ha 
destinado 413.500 euros a 
promoción económica”.

“Nuestro reto es dar 
respuesta a las peticiones 
y necesidades de este 
pueblo y en los grandes 
proyectos, todos los 
representantes políticos 
estamos de acuerdo”. 

2021eko udal aurrekontuak onartu 
ziren udal osaren ezohiko bilkura. 

“Elaborar los 
presupuestos es un puro 
ejercicio matemático. 
Creo que no somos 
conscientes del coste que 
tiene la calidad de vida 
que hemos alcanzado. 
Solo el mantenimiento 
de las infraestructuras 
municipales, culturales 
y deportivas , así como 
la actividad en sí, es 
un dineral. Por suerte, 
tenemos un nivel de vida 
alto y tiene un precio”. 
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Maite Etxezarreta Iraurgi Berritzenen Enplegu eta  
Orientazio zentroko teknikaria

dio. “Aztertzen ari gara zergatia. Egia 
da jende askok zabalik duela Aldi Bate-
rako Enplegu Erregulazio Espedientea 
eta beraz, egoera horretan daudenak ez 
dira lan bila ari momentu honetan. Izan 
daiteke baita ere kalera irteteko beldu-
rragatik edo desmotibazioagatik”, dio 
Orientazio Zerbitzuko teknikari Maite 
Etxezarretak. 

Azkoitian eta Urola Bailaran oro har 
industrian dago lana batik bat. “Covid-
-19rik gabeko testuinguru normal batean, 
lan eskaintzak iristen dira mekanizazioa 
lanetarako, soldadura edota manteni-
mendu postuetarako, bulego teknikoeta-
rako... eta geroz eta gehiago, adin nagusi-
ko pertsonen zaintzarako”. Etxezarretak 
dioenez, bi dira bete beharreko baldin-
tzak: prestakuntza eta jarrera. “Lanbide 
Heziketako erdi edo goi mailako ikaske-
tarik gabe zaila da industria esparruko 
enpresetan sartzea. Badago jendea DBH 
egin eta lanean hasi zena. Lanik gabe ge-
ratuz gero, profil horretako jendeak zaila 
dauka lan merkatuan sartzeko”. 

Lanbide Heziketak eskaintzen dituen 
irteerak oso onak dira Etxezarretaren 

irudiko. “Erronka da emakumezkoak ani-
matzea Lanbide Heziketara. Joaten dira, 
baina orokorrean administrazio edo 
zaintza ikasketak burutzen dituzte, eta 
oraindik gutxi dira mekanizazioa edo 
mekatronika ikasten dutenak. Hor bo-
rrokan gabiltza”. 

Profil kualifikatu edo teknikoez gain, 
badira betiko ogibideak direnak eta 
jarraipena kolokan izan dezaketenak: 
iturginak, elektrikariak, pintoreak... “Gai 
hau lantzen hasi gara. Asmoa dauka-
gu enpresekin elkartzeko ea ze behar 
dituzten epe ertainean, hau ere beste 
aukera bat izan daiteke pertsona batzuk 
lan munduratzeko. 

Orientazio eta Enplegu Zentroan ber-
taratzen direnekin prozesu bat hasten 
dute. “Lehenengo azaltzen diegu zer 
garen eta zer egiten dugun. Eurekin hitz 
egiten dugu ze egoeratan dauden eta 
zer nahi duten jakiteko, aztertzen ditu-
gu asmoak eta beharrak eta zer hobetu 
dezaketen helburua lortzeko. Horren 
harira, ekintza plan bat edo ibilbide bat 
antolatzen diegu. Batzuetan puntuala 
izaten da, besteetan luzeagoa”. 

Enplegua bilatu, lanez aldatu, forma-
zioa jaso edo ibilbide profesionala nola 
bideratu ez dakitenei laguntza eta ahol-
kularitza eskaintzea da Iraurgi Berritze-
nen Enplegu eta Orientazio Zerbitzuaren 
egitekoa. Lan eskaintzak dituzten bai-
larako enpresekin zuzeneko harremana 
dute eta hautagaiak eta enpresak harre-
manetan jarri eta enplegua sustatzea da 
helburua. Aurrez aurreko arreta emateaz 
gain, 2016an www.urolanprest.eus ataria 
jarri zen martxan bailarako lan eskain-
tzak jasotzeko. Webgunea indarra har-
tzen joan da eta 2020an, Covid-19aren 
eraginez ezhoiko urtea izan arren, 161 lan 
eskaintza argitaratu dira. Horietatik 47 
zuzenean kudeatu ditu zentroak. 

Gaur egun, zentroak 2.047 lagun ditu 
erregistratuta bere datu basean. Horie-
tatik aktibo daudenak une honetan 1.139 
dira. Batzuk langabezian daude eta beste 
batzuk enplegua izan arren, lanez aldatu 
nahi dute edo formazioa jaso. Edonola 
ere, mugimendua apur bat jaitsi egin dela 

El Centro de Empleo y Orientación, centro 
colaborador de Lanbide, tiene una base 

de datos de 2.047 personas de la comarca 
inscritas, aunque en estos momentos son 

1.139 quienes están en activo. Este grupo lo 
integran personas desempleadas y también 

aquellas que aunque tengan un empleo 
desean cambiar de trabajo o buscan forma-

ción. Aunque se podría considerar que la 
irrupción de la Covi-19 llevaría a más gente 

a buscar un empleo, el número de personas 
que acude al centro se ha visto levemente 

reducido. “Mucha gente está en ERTE y por 
ello, en este momento no está buscando un 
trabajo. También puede deberse al miedo a 
salir a la calle o sencillamente, a la desmo-

tivación. Lo estamos analizando”, explica 
la técnica del centro Maite Etxezarreta. Re-
conoce, además, que mucha gente no sabe 
que existe un Centro de Empleo y Orienta-

ción y “que estamos para ayudar”.

“ORAINDIK JENDE ASKOK EZ DAKI ENPLEGU 
ETA ORIENTAZIO ZENTROA DAGOELA ETA 
LAGUNTZEKO GAUDELA”
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HURKOAREN 
HAUSKOR 
PROGRAMAREN 
BIDEZ ADINEKO 
17 LAGUNEK JASO 
DUTE LAGUNTZA 
2020 URTEAN

Hurkoa tiene una sede física en 
Azkoitia desde 2017 para ayudar a 
personas en situación de fragilidad 
a través del programa Hauskor. En 
2020 ha atendido a 17 personas, la 
mayoría de ellas, mujeres de entre 
76 y 85 años de edad que viven 
solas y que tienen limitaciones en 
su autonomía. 

En coordinación con los Servicios 
Sociales municipales, a través 
del programa Hauskor, se anali-
za y realiza una valoración de la 
situación y necesidades que tiene 
la persona mayor, con el objeti-
vo de fomentar la seguridad y el 
desarrollo personal, ofreciendo 
acompañamiento en aquellas 
dificultades o limitaciones. Concre-
tamente, facilitando el acceso a los 
recursos del entorno; apoyando 
en la realización de los trámites 
vinculados a los recursos sociales, 
económicos y de salud; orientando 
en los hábitos de la vida cotidiana; 
facilitando el vínculo con la red so-
cial y comunitaria. Misión: no dejar 
que la soledad y la falta de ayuda 
derrote a nadie en este pueblo. 

2020an Hurkoak artatu 
dituen lagunetatik, 4 
gizonezkoak dira eta 13 
emakumezkoak. Adinaren 
arabera, gehienak, 12 gizon-
emakume, 76 eta 85 urte 
artekoak dira. Hiruk, 71 
eta 75 urte artean dituzte, 
bat 64 eta 70 adin tartean 
kokatzen da eta beste bat 91 
urtetik gorakoen artean.

Maialen Artetxe trabaja es trabajado-
ra social en la oficina que la Fundación 
Hurkoa tiene en Azkoitia. Hablamos con 
ella del trabajo que desempeña y de la 
relación que mantiene con las personas 
mayores a las que atiende desde la Fun-
dación. 

2020an, bakarrik bizi diren 17 lagun 
artatu dituzue. Zer da gehien esker-
tzen dutena?

Gehien eskertzen dutena, gertutasu-
netik sortzen den lotura oinarri beza-
la hartuta, egiten diren etxeko bisita, 
akonpainamendu eta telefono deien 
bidez eskaintzen zaien babesa eta kon-
fiantzazko harremana da. 
Zertan laguntzen diezue Hauskor 
programan parte hartzen duten 
adinekoei?

Hauskor programak duen helburu 

“LO QUE MÁS AGRADECEN 
LAS PERSONAS MAYORES ES 
EL AMPARO Y LA CONFIANZA 
QUE LES DAMOS”

MAIALEN ARTEXE, Hurkoaren Azkoitiko bulegoko gizarte langilea

nagusia hauskortasun egoeran dau-
den adinekoei, akonpainamendua eta 
babes soziala eskainiz, komunitatera 
eta gizarte baliabide desberdinetara 
hurbiltzen laguntzea da. 

Pertsona bakoitzaren egoera aztertu 
eta balorazio bat egin ondoren, bere 
beharrak aztertu eta adinekoak adie-
razten digun erritmoan, baimentzen 
gaituen eremuetaraino hurbilduz, bere 
segurtasuna eta garapen pertsonala 
sustatzen dugu nabarmentzen dizkigun 
zailtasunen aurrean akonpainamendua 
eskainiz.
Adibidez?

Isolatuta gelditzeko arriskuaren au-
rrean bizitza soziala eta komunitarioko 
jardueretan parte hartzeko laguntza 
ematen diegu; gestio bat egiterako or-
duan ulertzeko zailtasunak edo egin 

Fundación Hurkoa 
Una aliada para combatir la soledad  y la falta de una red familiar o social
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behar denaren aurrean izan dezakeen 
ezjakitasunari erantzun bat ematen 
saiatuz; gizarte baliabideak, osasun 
baliabideak edota baliabide ekonomi-
koak izapidetzeko laguntza eskainiz, 
medikuarekin hitzordu bat hartzen edo 
hitzorduak aldatzen, Lanbiden edo Udal 
Gizarte Zerbitzuetan izapideak egiten 
edota bere zaintza pertsonalaren anto-
laketan lagunduz; jasotzen duen etxez 
etxeko laguntza zerbitzuarekiko jarrai-
pena eginez, edota laguntzarik ez balu 
eta laguntza behar duela ikusiko balitz, 
bere oinarrizko beharrak asetzeko ba-
liabideak bideratuz.
Artatu dituzuen pertsonak bakarrik 
bizi dira. Badute babes familiarrik?

Batzuk ez daukate familiarik edo gi-
zarte sarerik; beste batzuk familia izan 
arren, hauek kanpoan bizi dira edo ez 
dago harremanik eta horrexegatik ez 
dute babesik jasotzen edo oso laguntza 
ahula da. Honen eragile nagusieneta-
koa, gizartea jasaten ari den aldaketa 
izan daiteke, geroz eta bizitzeko modu 
indibidualistagoa nabarmentzen ari 
delako. Askotan gertatzen da baita ere, 
adinekoek karga bat izan daitekeela 
pentsatu eta ez molestatzearren, be-
raiek erabakitzen dute laguntzarik ez 
eskatzea eta horrek isolamendu egoe-
ran ipintzen ditu, nabarmen.
Boluntariorik baduzue? Zein da 
haien ardura?

Boluntarioen ekarpena garrantzitsua 
da, Hauskor programak eskaintzen 
duen babes horren parte direlako ba-

raiek ere. Askotan eguneroko bizitza so-
ziala bideratzen laguntzen dute. Bolun-
tarioei esker, harreman esanguratsuak 
sortzen dira beraien artean eta testuin-
guru horretan adineko pertsonak bere 
egunerokoak, kezkak eta sentimenduak 
partekatzeko aukera izaten du. 
Nola iristen zarete bakarrik bizi 
diren edota bakarrik bizi ez arren, 
zuen laguntza behar duten pertso-
nengana?

Batik bat Udal Gizarte Zerbitzuetatik 
iristen dira kasuak, gehienetan per-
tsona hori ezaguna da beraientzat eta 
beste bide batetik iristen bada ere, beti 
partekatzen dugu egoera Gizarte Zer-
bitzuekin. Pertsona ezagutu ondoren 
egiten dugu balorazioa eta adinekoa-
rentzako egokitutako plana, beti ere, 
Udal Gizarte Zerbitzuekin batera. 
Zein da gainerako eragileekin -ban-
ketxeekin, farmaziekin... - duzuen 
lankidetza?

Hasi ginenetik, nahiz eta zeharka 
komunitatearekin lanketa bat egin 
dugun, aurrera begira indartu nahi 
dugun helburuetako bat da. Komuni-
tateko agente ezberdinen “begirada 
soziala” indartu nahi dugu. 

Garrantzitsua iruditzen zaigu komu-
nitateko eragileekin lan egitea,  adine-
ko pertsonen hauskortasun egoerari 
buruz sentsibilizatu eta sare bat sortzea 
(komertzioa, farmaziak, banketxeak, 
herriko elkarteak…) hauskortasun 
egoerak antzeman eta laguntza eskain-
tzeko. Begirada sozial hau oinarrizkoa 

da mendekotasun eta isolamendu 
arriskuko egoerak prebenitzeko. 
Covid-19ak nola eragin du zuen la-
nean?

Gure lanean konfiantzazko erlazioa 
eraikitzea garrantzitsua da eta hori ez 
da erraza gertutasunik gabe, aurrez 
aurrekorik gabe.  Itxialdian, telefo-
noaren beste aldetik lan eginez lortu 
genuen beldurra eta ziurgabetasun 
emozioak gainditu eta babes eta ziur-
tasun hori adinekoei ematea. 

Egun, itxialdia amaitu da eta gure 
aldetik, neurriak hartuta, aurrez au-
rreko lanean ari gara, bisitak egiten 
ditugu, baina kutsatzeko arriskua da-
goenez, gizarte arloko ekintzak eten 
egin dira elkartzeko mugak daude… 
horrek guztiak isolamendu eta bakar-
dade sentimendua areagotzen ditu eta 
honek gure egunerokoa zaildu egiten 
du. 
Behar duenak eta nahi duenak la-
guntza badu beraz...

Bai halaxe da, hauskortasun egoe-
ran dagoen adinekoentzako eta nahi 
duenarentzako laguntza eskaintzen 
dugu gure programaren bidez, baina 
batzuetan zaila izaten da laguntza 
behar dela onartzea.  Ez da erraza ino-
rentzat hori onartzea. Azken finean, 
autonomia galtzen ari zarela eta zure 
garapen pertsonalean mugak dituzula 
onartzea da.

 Ildo horretan lan egin behar dugu 
pertsonaren erritmoa eta autonomia 
maila errespetatuz.  

Azkoitiko Udalak eragile sozialekiko duen konpromisoa berretsi du eta 
lankidetza hitzarmenak sinatu ditu azken asteetan Gurutze Gorria, Marea 
Urdina eta ElkarEkin elkarteekin. Irudietan, Gizarte Zerbitzuen zinegotzi 
Janire Igoa eta elkarteetako arduradunak irudietan. 

UDALAK HITZARMENAK  
BERRITU DITU GURUTZE GORRIA,  
MAREA URDINA ETA ELKAREKIN 

ELKARTEEKIN
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La Policía Municipal ha tramitado 
46 sanciones por incumplir las 

normas de prevención de la Covid-19. 
La mayoría se han impuesto por no 
llevar mascarilla o no respetar el to-
que de queda. En cuanto a la hoste-
lería, hay denuncias en trámite por 
tener más mesas de las permitidas en 
la terraza o por no respetar el horario 
de cierre. Por su parte, la Ertzaintza 
ha interpuesto desde marzo 88 de-

UDALTZAINGOAK 
ETA ERTZAINTZAK 

134 ISUN JARRI 
DITUZTE COVID 

19ARI AURRE 
EGITEKO NEURRIAK 
EZ BETETZEAGATIK

nuncias en Azkoitia por infringir la 
normativa sanitaria. 

La Policía Municipal únicamente 
tramita las sanciones asociadas a las 
terrazas. 

El resto de denuncias se remiten a 
la Dirección de Salud Pública y Adic-
ciones del Gobierno Vasco, órgano 
encargado de la resolución de los pro-
cedimientos administrativos sancio-
nadores. 

Udaltzaingoaren lana zifratan laburbilduta

Sanciones de tráfico

2020an ia 800 isun jarri ditu Udal-
tzaingoak arrazoi ezberdinengatik. 
Isun arinak: 690
Larriak: 86
Oso larriak: 5
Asegurua edo IAT-a ez izateagatik 
Trafiko Zuzendaritzara bideratuta-
koak: 18

Animales abandonados o perdidos

Udaltzaingoak 2020an 39 txakur 
jaso ditu. Horietatik 30 txakur 
jabeak berreskuratu ahal izan ditu. 
Udalak txakurtegi batekin hitzarme-
na du eta jaberik aurkitzen ez bada, 
txakurtegira eramaten dira. 
Txakurrez gain, hildako 3 katu ere 
jaso dira. 

Licencias de arma

Suzko armen 2 lizentzia eman ditu 
Udaltzaingoak. 

Objetos perdidos

Galdutako eta Udaltzaingoan entre-
gatutako objektuen artean denetarik 
dago: Giltza sortak, mugikorrak, 
dokumentazioa, karterak, arropa, 
bitxiak, e.a. 96 artikulu, guztira. 

Licencia de tenencia y registro mu-
nicipal de animales potencialmente 
peligrosos

Arriskutsuak izan daitezkeen anima-
liak edukitzeko 4 lizentzia eman 
dira 2020an. 

Bicicletas abandonadas

Kalean botata utzitako 8 bizikleta 
jaso behar izan ditu Udaltzaingoak. 

14 Kontzejupetik

Udaltzaingoa
Segurtasuna
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Expedientes por dejar objetos volu-
minosos junto a los contenedores

Bolumen handiko hondakinen bil-
keta etxez etxe egiten du Emausek. 
Horretarako hitzordua hartu behar 
da 656 789 574 telefonora deituz edo 
bestela, Elkargunera eraman. 
Hala ere, arazoa dago bolumen handi-
ko hondakinen bilketan, sarri botata 
uzten direlako edukiontzien ondoan. 

La Covid-19 y las normas sanita-
rias han cambiado nuestros hábitos y 
también el escenario en el que traba-
ja la Policía Municipal, pero más allá 
de la irrupción del coronavirus y sus 
consecuencias, los agentes se encar-
gan de multitud de tareas para garan-
tizar el orden y ayudar a las vecinas y 
vecinos. La siguiente lista puede ayu-
dar a hacerse una idea de cómo es su 
día a día.

Elkarbizitza unitate motaren arabera, 
laguntza jaso dute:

Carga de batería de los coches

Bateria gabe geratutako 140 ibilgai-
luri kargatu die bateria Udaltzaingoak 
2020an. 

• Pertsona bakarrak osatutako unitateak: 33
• Unitate monomarentalak: 20
• Unitate monoparentalak: 2
• Adin txikikoak kargura dituztenak: 63, unitate monomarentalak 

eta monoparentalak barne. 
• Pentsiodunak: 15. Talde honetan sartzen dira pentsiodunak izate-

ko adina duten bi pertsonako familiak ere. Kasu hauetan, gizonak 
pentsioa jasotzen du baina emakumeak ez du pentsio propioa 
jasotzeko eskubiderik eta pentsio bakar hori ez dute nahikoa gas-
tuei aurre egiteko. 

UDALAK 168.087,02 
EURO BANATU DITU 
GIZARTE LARRIALDIETAKO 
LAGUNTZETAN 2020AN
Guztira 120 etxetara iritsi da laguntza. 376 
lagunengana, hain zuzen. Gizarte Larrialdietako 
Laguntzak alokairua, hipoteka, ura, argia edota 
bestelako oinarrizko gastuak ordaintzeko ematen da. 

El Ayuntamiento de Azkoitia 
ha otorgado en 2020 un total 

de 168.087,02 euros en Ayudas de 
Emergencia Social. Han sido be-
neficiarias 120 unidades convi-
venciales y 376 personas. Las ins-
tituciones municipales, a través 
de los Servicios Sociales, son las 
encargadas de gestionar estas 
ayudas que provienen casi en su 
totalidad del Gobierno Vasco.

En el caso de Azkoitia el 32% 
de las ayudas otorgadas han 
sido para el pago del alquiler y el 
14,85% para la hipoteca. Un 32,79% 

se ha destinado para los gastos de 
mantenimiento y energéticos.

Con la ayuda del Gobierno Vas-
co y del Ayuntamiento se han 
podido atender todas las solicitu-
des que cumplían los requisitos, 
aunque el número de personas 
atendidas haya aumentado en un 
31,25% debido a la irrupción de la 
Covid-19.

Según explica la concejala de 
Servicios Sociales Janire Igoa, “se 
han tramitado 375 solicitudes en 
2020 y han sido denegadas 21 por-
que no cumplían los requisitos”. 
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