
Udalak Zerbitzu Karta
inplantatuko du,
kalitatearen aldeko
beste urrats bat emanez.

Udala 12

Lehendabiziko aldiz, haur
saharar batek uda
Azkoitian igarotzeko
aukera izan du.

Gizartea 8

Eskolan emandako
aldaketak dituzte hizpide
Mari Karmen Etxabek eta
Juan Inazio Sudupek.

Hezkuntza 10

Baserritarrak behar ditugu!

2 0 0 8 ko  u r r i a   0 8
agendaAzkoitiko

UDALA

Kexak eta iradokizunak 902 54 01 20
Herritarren arretarako bulegoa 943 080 080
Idazkaritza 943 85 71 75
Alkatetza 943 85 71 76
Kultura, Hezkuntza, Euskara eta Kirolak 943 85 71 70
Udaltzainak 943 85 71 71
Lanak eta Zerbitzuak 943 85 71 72
Kontuhartzailetza 943 85 71 73
Gizarte Ongizatea 943 85 71 74

ADMINISTRAZIOKO HAINBAT BULEGO

Ertzaintza 943 08 37 80
Bake Epaitegia 943 85 15 97
Iraurgi Lantzen 943 85 11 00
Ipar Urak 943 85 07 59
Postetxea 943 85 33 93
Azkoitia Lantzen 943 85 71 51
KIUB (Kontsumo Bulegoa) 943 85 73 05

GIZARTE ONGIZATEA

Gizarte ongizate saila 943 85 71 74
Eguneko zentroa 943 85 13 23
Jubilatuen etxea 943 85 21 68
San Jose egoitza 943 85 13 23

KIROLAK

Zubi Aurre Kiroldegia 943 85 25 44
Gurea udal pilotalekua 943 85 36 39
Txerloia futbol zelaia 943 85 20 61
Tenisa 669 62 18 02
Txiki Golfa 943 85 10 06

HEZKUNTZA

Floreagako San Jose Ikastetxea 943 85 30 43
Xabier Munibe Ikastola 943 85 06 46
Urola Ikastola BHI / 
Urola Lanbide Heziketa 943 85 21 74 / 85 22 65
H.H.I. 943 85 03 99
Bizkargi Musika Eskola 943 85 10 70

KULTURA ETA GAZTERIA

Aizkibel Liburutegia 943 85 08 98
Baztartxo Antzokia 943 85 19 86
Kultur Etxea 943 85 71 70
Torre Zuri (Erakusketa aretoa) 943 85 71 70
Gazte Informazio Bulegoa 943 02 60 27
KZ Gunea 943 85 01 46
San Martin Ondaregunea 943 85 71 70
Abarketatxo Ludoteka 943 08 38 00

OSASUNA

Osasun etxea 943 85 00 20
943 85 00 70

Osasun etxea
(Aurretik txanda hartzeko) 943 85 20 08

Gurutze Gorria 943 85 32 97
DYA 943 46 46 22
SOS-DEIAK 112

HONDAKINAK

Garbigunea 696 676 456
Mankomunitatea 943 85 73 19
Tamaina handiko trasteak jasotzeko zerbitzua 943 45 98 74
Udaletxeko Ingurumen teknikaria 943 85 71 72
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2008ko URRIA

3an
Baztartxo antzokian, gaueko 10etan ZINE
FORUM: “El aliento”

4an
ORGANO ERROMANTIKOAREN IX.
ZIKLOA: Azkoitiko parrokian 17:00etan
Gerardo Rifon organo jolearen kontzer-
tua Beasaingo Loinatz Abesbatzaren la-
guntzarekin, Xabier Sarasolaren zuzenda-
ritzapean.

5ean
ANAITASUNA MENDI BAZKUNAk an-
tolatuta, umeentzako ibilaldia. 

8an
Kutxak antolatuta, 17:00etan  Baztartxo
antzokian filma. “7 MESAS DE BILLAR
FRANCÉS”.

10ean
VIII. BIDAI TERTULIAK: Kultur Etxean,
"Afrikako Mali herrialdea"ri buruzko hitzal-
dia. 

11n
ORGANO ERROMANTIKOAREN
IX. ZIKLOA: Azkoitiko parrokian
17:00etan Alize Mendizabal eta Oña-
tiko Ganbara Abesbatzaren kontzer-
tua.
Trenbidearen Zumardian, goizeko
10etatik aurrera BIZIKLETA FESTA:
Benito Ros munduko txapeldunaren
erakusketa eta zirkuitu finkoa de-
nentzat.

17an
Baztartoxo antzokia, gaueko 10etan
ZINE FORUM: “Budá explotó por
vergüenza”

18an
Organo Erromantikoaren IX. Zikloa:
Azkoitiko parrokian 17:00etan Jür-
gen Von Mock alemaniarraren orga-
no kontzertua.
Herriko enparantzan, gaueko 11etan,
Rock kontzertua.

19an
Musika Bandaren kalejira eta kontzer-
tua Baztartxon. 
Anaitasuna Mendi Bazkunak antola-
tuta, helduentzako ibilaldia: TOLO-
ÑO. 

25ean
Organo Erromantikoaren IX. Zikloa:
Azkoitiko parrokian 17:00etan Koro
Sáenz organo jolea, Xabier Eguzkitze
bertsolaria eta txistuarekin Jose Igna-
cio Ansorena.
Baztartxo Antzokian, arratsaldeko
6etan EUSKAL KANTU TXAPELKE-
TA.

26an
AZKOITIKO VII. PERRETXIKO
ERAKUSKETA. 

31n
Baztartxo antzokian, gaueko 10etan,
ZINE FORUM: “Honeydripper”.
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lógicamente. O sea que, como decía
Bruce Lee en aquella frase sacada de
una entrevista suya y que se popularizó
recientemente gracias a un anuncio de
automóviles, respiré hondo, me relajé,
y me transforme en una diminuta gota
de agua, dejando que las letras fluyeran
de mí de manera absolutamente hones-
ta y espontánea.

Es evidente que Azkoitia se halla ex-
perimentando cambios constantemente,
y más aún desde los últimos años. Ésto
no sólo lo dice
el forastero que
escribe estas lí-
neas, sino tam-
bién las gentes
del lugar. Desde
los últimos cin-
cuenta años, es-
ta pequeña e
histórica localidad a orillas del Urola,
primero con la inmigración estatal in-
terna, y luego con la de origen extranje-
ro, se halla inmersa en un proceso de
continuo crecimiento y cambio demo-
gráfico, social y cultural, que fluye cons-
tantemente. Como el agua.

Y es que como bien apunta Zygmund
Bauman en “Vida líquida”, las personas
que viven en nuestras sociedades de
hoy en día, y las situaciones en las que

se ven inmersas no son estancas, y rígi-
das. Más bien, son volubles, cambian-
tes, cuya forma se adapta a la del reci-
piente en el que se alojan, es decir, a
las circunstancias en las que se ven in-
mersas pero, éso sí, manteniendo en úl-
tima instancia la cohesión básica de su
sustancia, su estado de la materia, su
esencia. Y precisamente de eso se trata,
de crear y mantener la cohesión social,
a través de una convivencia intercultu-
ral que entre unos y otros, todos los que

somos en Azkoitia (instituciones, aso-
ciaciones, vecinos, etc…), garantice es-
pacios comunes y propios, para evitar
que una engulla a la otra, o peor aún,
que ésta se evapore y desparezca. Este
pequeño río, que ha nacido con el
Diagnóstico sobre la situación de la in-
migración en Azkoitia, recorrerá un
cauce llamado Plan Local de Inmigra-
ción de Azkoitia. La Azkoitia de hoy. Y
la de mañana.

Azkoititik kanpo bizi diren herritarrek Kontzejupetik udal aldizkaria hilero euren etxeetan jaso nahi badute edo, Azkoitian bizi arren, norbaiti ez ba-

zaio iristen, jar dadila harremanetan Udaleko Kultura Sailarekin:

Telefonoa: 943 85 71 70 Helbide elektronikoa: kultu@azkoitia.net

Aurkibidea

Cuando el pasado lunes me llamaron
para tantear mi predisposición para es-
cribir el editorial del nuevo número de
Kontzejupetik, como es habitual en mí,
no dudé en responderle inmediatamen-
te: “No problem!”. Pero nada más col-
gar, comenzaron a asaltarme las dudas.
El tema era libre, aunque lógicamente
tenía que ver con el trabajo que me co-
rresponde desempeñar en el propio
Ayuntamiento como técnico de inmi-
gración. Después de todo lo que se ha
dicho y escrito sobre este tema, ¿qué
podía aportar yo en medio de ese océa-
no de ideas? Mi particular gota de agua,

Azkoit iko
istor io kontatzai lea

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da

eta bere liburuetan dioen moduan,

bere altxorrik ederrenaren berri ema-

ten du beti, Azkoitiaren berri, alegia.

Be water, my friend!

Aitor Oyarzabal Zabalegui
Immigrazioko Teknikaria

EditorialaPako-Pako

3

Nekazaritza 

• Baserritik jaten dutenak gero eta gutxiago 4-7

• Urriak 12, Elosuko Feria 7

Gizartea

• SOS padres de verano. Un techo para Sidati. 8-9

Hezkuntza

• Atzoko eta gaurko eskolak 10-11

• Uda ingelesa ikasten 11

Udala

• Azkoitiarrengandik gero eta hurbilago 12-13

• www.azkoitia.net 13

Kirolak

• ANAITASUNA Azkoitiaren enbaxadore 14

Laburrak 15

Azkoitiko kontuak laburrean

“Herrixen” txartelarekin,
abantailak eskura

“Herrixen Azkoitiko Dendaixek” merkatari elkarteak  erosketa

txartela atera du. Erabiltzaileek hainbat abantaila izango dituzte.

Besteak beste, deskontuak egingo zaizkie, opariak lortzeko pun-

tuak banatu, zozketetan parte hartzeko aukera eman, e.a. Gai-

nera, erosketak hiru hilabeteren epean ordain daitezke eta beze-

roak nahi duen bankuan helbideratuko zaizkio ordainketak. Txar-

tela doan da eta elkarteko edozein saltokitan edo Nafarroako

Rural Kutxaren Azkoitiko bulegoan eska daiteke. Anima zaitez,

merezi du-eta!

Azkoitiar guztien esku dago

@
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Duela hiru urte erositako kamioi kosko-
rrarekin bukatu ziren Arrizabalaren in-
bertsio gogoak. Beste hainbeste falta
zaizkio erretiratzeko eta bitartean dau-
kanari eustea besterik ez du nahi. Bere
ustez, kaletarrek dute baserritarraren
giltza. “Jendea erosketak egitera super-
merkatuetara joaten bada, guk ez dugu
zereginik. Oso denbora gutxiko etorki-
zuna du honek”. Gainbehera ez da egun
batetik besterakoa izan. Alabaina,
Ipintzako baserritarraren arabera, azken
hiru urte hauetan aurreko hamabitan
baino beherakada bortitzagoa jasan du
sektoreak. Kexu da azokara jende gutxi
hurbiltzen delako. “Tabernara berriren
bat sartzen bada, txikiteroek berehala

ezagutzen dute. Guk berdin. Ohikoa ez den baten bat ikusi or-
duko konturatzen gara”. Azokako postua betetzeak, ordea, ordu
askotako izerdia eskatzen du. “Baserritarrak ezin du bizi zortzi
ordu lan eginda. Nik 15-16 ematen ditut eta ez naiz ezer so-
bratzen ari gero!”. 
Duela 13 urte erabaki zuen Joxek baserriko lanari fundamentuz
eustea. Ordura arte, tailerrean jarduten zen. Gurasoak pattaldu
zirenean, haiek ere nahi baserria pil-pilean mantentzea, eta ha-
la, berotegi berria ipini eta etxean geratzea erabaki zuen. Gaur
egun dituen berotegiek 5.000m2 hartzen dituzte. Barazkiak,
landareak eta loreak lantzen ditu nagusiki. Urtean 40.000
letxuga hazi sartzen ditu eta izan ditu 6.000 tomate landatzen
zituen urteak ere. Baratzeak mimo askotxo eskatzen du. Siesta-
rako astia har daiteke baina astea ezin lanegunetan eta jaiegu-
netan banatu. Egunero-egunero zaindu behar. “Nik oporrik ez
dut ezagutzen. Behin joan nintzen Holandara 12 egunerako.
Duela 25-30en bat urte. Tarteka, hala ere, egunen bat har dai-
teke. Zaragozan edo Bordelen egiten diren tresneria azoketara
beti joaten naiz. Esna egon behar da”.

Nekazaritza
4

Nekazaritza
5

Baserriaren aldeko apustua gero eta jende gutxiagok egiten du. Gazteak erakartzea
da erronketako bat. Baina egoera ez da samurra. Badira lortzen dutenak. Astebu-
ruetan ezinezkoa zaie jai egitea, euren lanegunak 24 ordutik gora dituela esan be-
har, eta sekulakoak jota ere, lanak ematen dizkie soldata bat ateratzeak. Ezin
esan, ordea, baserritarrak zerura begira egon direnik urte hauetan. Berrikuntza
kontzeptua industria munduarekin lotzen den arren, baserritarrek argi eta garbi
erakutsi dute berritzaileak direla. Inbertsioei ez diete muzin egin, eta jatorrizko
izendapenak lortzeko beharrezkoak diren bideak urratu dituzte, baldintza guztiak
beteaz. Emaitzak bistakoak dira. Beraiei esker, oraindik eskura ditzakegu supermer-
katu handietako tomate borobil eta perfektu horiek ez bezalako barazkiak. Eta ma-
haian ezezik, paisaiari begirada bat botatzea ere nahikoa da, esateko: behar ditugu!.
Nola eutsi bestela hain garbi gure zelai eta basoei?

Baserritik jaten dutenak,
gero eta gutxiago

Gipuzkoako landa garapen el-
karteetako ordezkariak Alema-
nian izan berri dira. Baviera in-
guruak bisitatu dituzte. Haien
artean, Urkome, Urola Kostako
elkartearen gerentea, Iurre Pe-
ñagarikano. Hango esperientzia
ikusita, argi du erronketako bat
herritarren sentsibilizazioa jo-
rratzea dela. “Han argi dute.
Badakite paisaia dela erakarga-
rritasun handienetarikoa eta
natur ibilbideak oso landuta di-
tuzte. Eta  badakite bertako
produktuak nola saldu ere. Ja-
tetxeetan, esaterako, bertako
produktuak direnak espezifika-
tuta daude. Guk oraindik jauzi
hori ez dugu egin”. Han ere, us-
tiakuntzak ez direla handiak

dio, ertainak baizik. “Gure
erronketako  bat da landa ere-
muak betetzen dituen funtzioen
aitorpena. Baserritarrak beti
negarrez ari direnaren ustea du-
gu. Egiten dutenak duen ga-
rrantziaz ohartu beharra dauka-
gu. Ez balituzte eremu horiek
mantenduko eta zainduko, zer
gertatuko litzateke? Horrek izu-
garrizko kostua du. Europan,
kasu batzuetan, lurjabeei or-
daindu egiten zaie lursail bati
garbi eusteagatik”.
EAEko landa garapen elkarteak
2007-2013 kudeaketa plana ari
dira gauzatzen. Plan horren
baitan aurreikusten den beste
helburuetako bat da aztertzea
baserri mundura nola erakarri

gazteak. “Nekazaritza jarduera –dio Peña-
garikanok– behera doa baina gazte batzuk
ari dira sartzen. Badago mugimendu positi-
boa ere, nahiz eta oraindik joera negatiboa
izan”. Bere ustez, sartu direnak “benetan
sinesten dutelako sartu dira eta hori balo-
ratzekoa da”. Lehen maiorazkoa geratzen
zen etxean, orain gelditzen direnak boka-
zioagatik hartzen dute erabaki hori. “Le-
hengora ez gara itzuliko. Kontua da nola
egin oreka bat mantentzeko. Denok nahi
dugu asteburua jai, bestela galdetu taber-
nariei”. 
Dibertsifikazioari erreparatzen badiogu ere,
herren gabiltzala esan behar. “Dibertsifika-
zioaren adibide garbia da kostaldeko he-
rrietan gertatu dena. Ganadua kendu ikui-
luetatik eta mahastiondoak jarri dituzte
askok. Kostan urte gutxitan paisaia zeharo
aldatu da”. Aldi berean, nekazaritza turis-
moa areagotu egin da, ez hainbeste barru-
kaldeko herrietan ordea. Gure bailaran ga-
nadua gehiago ikusten da oraindik. 
Edonola ere, bidegabea litzateke esatea gu-
re baserritarrak besoak gurutzatuta egon
direla. Berritzaileak izan dira. Eskuratu
ahal izan duten tresneria etxeratu dute, ez
die inbertsioei muzin egin eta egungo mer-
katura moldatzen saiatu dira. “Noski. Be-
rrikuntza lehen sektorean eman da eta
ematen ari da. Bide horretatik jarraitu be-
har da. Orain, jatorrizko izendapenek-eta
lagundu egin dute baina badago zer egin
oraindik”. Ekoizpen ekologikoarekin beste
bide berri bat ireki dela dio Urkomeko or-
dezkariak. “Gero bakoitzari dagokio berta-
koa dena estimatzea”.  Bere ustez, geldi
dagoena desagertu egiten da. “Enpresaburu
baten pentsakera berarekin jokatu behar
da”. 
Autokritikari ere tokitxo bat egin behar
zaio gauzak hobetzeko. Ordutegiak ego-
kitzea, esaterako, garrantzitsua da. “Badau-
de esperientziak. Toki batzuetan hiruzpa-
lau ekoizleren artean dendak jarri dituzte”. 

Gure helburuetako bat
da landa eremuak

betetzen dituen funtzioen
aitorpena. Baserritarrak

beti negarrez ari
direnaren ustea dugu.
Egiten dutenak duen

garrantziaz ohartu
beharra daukagu. Ez

balituzte eremu horiek
mantenduko eta

zainduko, zer gertatuko
litzateke? Horrek

izugarrizko kostua du.
Europan, kasu batzuetan,
lurjabeei ordaindu egiten

zaie lursail bati garbi
eusteagatik

“No sé lo que son las
vacaciones. Una vez
estuve en Holanda,
hace 25 ó 30 años.
Pero sí me permito
coger un día de vez en
cuando, por ejemplo,
para visitar las ferias de
maquinaria que tienen
lugar en Zaragoza o en
Burdeos. Hay que
mantenerse despierto.”

“

“

Iurre Peñagarikano

URKOME
Urola Kostako
Landa Garapeneko
Elkartea

IPINTZA baserria

Joxe Arrizabalaga

“Baserritarraren
giltza kaleta-
rrek dute”

Aitzgaiñe mendian harrapatu dugu Joxe Mari
Uzin. Kurutzia baserriaren inguruan zituzten
negutegiak, baina zonalde hartan etxeak
eraiki behar dituztela eta, lursailak saldu, eta
tomateak landatzeko toki berri bat bilatu be-
harrean aurkitu zen. Aitzgaiñen topatu zuen.
Urik ba ote zegoen begiratu, eguzkiari errepa-
ratu, milaka tona lur behetik igo eta azkene-
an, 3.000 m2 prestatu ditu ereintzarako. Aur-
ki beste 1.000 m2 egokitzekotan da. Metroko
hamar bat kilo jasotzen ditu. Oso gutxi dira
gaur egun, Uzindarrek bezala, teknika hi-
droponikoari muzin egin eta tomateak lurra-
rekin ateratzen dituztenak. Esku bateko be-
hatzak gehiegi lirateke kontatzen hasita. Eta
emaitza nabaria da. Tomate horiek baino

gauza gozoagorik… Kurutzia Baserria jatorriz-
ko izendapenarekin merkaturatzen dituzte. Ez
dute zerikusirik dendetan aurki daitezkeen to-

mate perfektuekin. Itxura ona dute, baina zaporea da benetan balio
duena. Meritua ez dagokio Jose Mari aitari bakarrik. Beti ondoan iza-
ten du semea, hura ere Jose Mari. Baita emaztea ere. Elkarri agindu
beharrik ez dute izaten. Bakoitzak ondo daki zein den bere ardura. Ba-
dute eskarmentua. “Ni –dio aitak– 28 urtera arte etxean aritu nintzen
lanean. Orduan paper-fabrikan hasi nintzen eta 8 urte eman nituen
han. Momentu jakin batean jendea sobratzen hasi zen eta lankideei
esan nien norbaitek alde egin behar bazuen, ni izango nintzela. Ordu-
rako buruan banebilkien negutegien kontu hau”. Baratza beti ezagutu
du etxean. 11 anai-arreba izaki, txikitan eskolara joan aurretik eskor-
gan barazkiak hartu eta plazara eraman behar izaten zituzten. Semeak
bide beretik jo du. “Sei hilabete iraun zuen lantegian eta kito. Etxean
geratzea erabaki zuen”. Bezeroek eskuetatik kentzen dizkiete tomate
eta piperrak. “Kakute” izenarekin bataiatu du pipermin mota bat. Pi-
permorroak, “txorixeroak” eta Gernikakoak deitzen zaienak ere badi-
tu. Hori bai, “24 ordu sartu behar direnean, sartu egin behar. Saiatuz
gero, badago”. 

KURUTZIA baserria

Joxe Mari Uzin

“Umetan eskola-
ra joan aurretik,
eskorgan baraz-
kiak hartu eta
plazara erama-
ten genituen”

Son pocos los productores
que optan por rechazar el
sistema hidropónico. Todo
lo que Uzin lleva al
mercado sale de la tierra.
Transportó toneladas y
toneladas de tierra a
Aitzgain para que sus
productos tengan todo el
sabor y el valor que la
tierra ofrece.
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Nola doa aurtengo feriaren antolaketa?
Betidanik auzotarrek egin izan dugu lan.
80 bat lagun ibiltzen gara aparkalekuak
antolatzen, bazkaria prestatzen, pilotale-
kuko barran… lan handia da
eta okerrena da normalean
eguraldi txarra egiten duela.
Iaz, esaterako, egunean bertan
eguraldi ona egin zuen baina
ez aurreko egunetan eta ho-
rrek asko atzeratzen du jendea. 
Zenbat ganaduzale etorriko
dira?
Hamar bat ganadutegi etxe
ekarriko ditugu. Feria bat an-
tolatzekotan, ganadua ekarri
behar da, bestela plaza hutsik
geratzen da. Baina bi Udaleta-
tik diru-lagutza txikia jasotzen
dugu eta nahikoa lan izaten
dugu antolatzeko garaian. De-
na den, auzoko ganaduzaleek
asko samurtzen digute arazoa eta beraiei
eskerrak eman beharrean aurkitzen gara.
Beraiek gabe ezingo genuke feria aurrera
eraman. 

Zein da zuen aurrekontua?
15.000 euro. Azkoitiko eta Bergarako
Udaletatik 6.200 euro jasotzen ditugu.
Gainontzekoa barratik, postuetatik edota

aparkalekuetatik hartzen dugu.
Baina egia esan lotsagarria da
aparkalekuengatik ordaindu
beharra izatea. Jendeari esan-
go genioke eragozpenak bar-
katzeko baina feriak aurrera
jarraitzeko denon laguntza be-
har duela eta benetan eskert-
zen diogula auzoaren alde egi-
ten duten ahalegina. 
“Tratuko feria” dela diozu.
Bai, bakarrenetarikoa izango
da. Diru asko mugitzen da, tra-
tu asko egiten baita. 
Feria ezezik, festa egun bat
ere bada. Trikitilariak, bazka-
ria…
Bai, aurten eguerdian bertso-

lariak izango dira eta arratsaldez idi pro-
bak eta ahari jokoa. Pilotalekuan, koope-
ratiba zaharrean, apaiz-etxean, eta “Ixaun”
jatetxean, berriz, bazkariak emango dira. 

Nekazaritza
6

Nekazaritza
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Jornada micológica

El domingo 26 de octubre tendrá
lugar la VII. Muestra Micológica, una
ocasión estupenda para conocer mejor
el mundo de los perretxikos y de de-
gustar diferentes tipos de seta. 

Azkoitia acogerá la VII. Muestra Mi-
cológica el próximo 26 de octubre, tras
el éxito de las ediciones pasadas. Co-
laborarán las sociedades gastronómi-
cas San Martin, Umore Ona y Eguzkibe-
gi junto el departamento de micología
de la Sociedad Aranzadi. 

Los expertos informarán de las ca-
racterísticas de las variedades recogi-
das para la exposi-
ción. Asimismo, los
azkoitiarras podrán
degustar sabrosos
pintxos de setas
acompañados de vi-
no o txakoli. Y para los más pequeños
se organizarán juegos. 

El Ayuntamiento destina
374.000 euros a la mejo-
ra de las zonas rurales 

El Ayuntamiento de Azkoitia invertirá
este año 374.032 euros en mejorar las
condiciones de las zonas rurales. Dicha
partida va destinada a la limpieza de
caminos, a la señalización de caseríos
o a la colocación de buzones, entre
otras intervenciones. Hasta la fecha se
han ejecutado labores por valor de
216.966 euros y lo correspondiente a
otros 227.333 euros está ya adjudica-
do. 

El año pasado, la inversión ascendió
a más de 467.000 euros. 

Urriaren 12an, ELOSUKO FERIA

Ainhoa Beristain,

Elosuko auzoalkatea

Urte batzuetan galduta
egon zen feria, berriro

antolatzeari ekin zitzaion
arte. Ordutik aurtengoa

30.ena izango da.

“

Azkoititik autobusak
ibiliko dira joan-etorrian.

Lehenengoa goizeko
9:00etan aterako da
Eroski txiki aurretik.
Azkena, 20:00etan

Elosutik.

“
“

Euskal Herrian kontsumitzen den
okelaren %30a ekoizten da. Beraz,
gainontzeko haragi guztia kanpotik
ekartzen da”, dio Joseba Lizarral-
dek. Bere ustez, oraindik jendeak
“prezioari lehenago begiratzen dio,
kalitateari baino”. Eta kanpotik
sartzen dena merkeagoa da oroko-
rrean. “Ez dakit nola egiten duten
baina bai”. Hemen okelaren pre-
zioak ez du gora egin. Bai bizimo-
duak. Bai gainontzeko produk-
tuek. Gainera, salneurria alde ba-
tera utziz, “bizimodu aldaketa egon
da. Gaur egun, jendeak lehen bai-
no askoz entsalada eta pasta gehia-
go jaten du. Okela, berriz, ez da le-
hen bezala jaten”. 

Lizarraldek 90 behi eta 100 txekor inguru ditu. Lanik ez zaio
falta. Ordu asko ematen ditu beharrean. Bere esanetan, “ba-
serriak funtzionatu badu, etxekoek lagundu izan dutelako
da”. Izan ere, dioen moduan, “animaliak bizirik dirauen bitar-
tean, lotura handia eskatzen du”. Horrek jendea baserrietatik
aldentzera darama. Elosun bertan, “lehen hogei bat baserri
egongo ziren ganadua zutenak. Gaur, berriz, lau geratzen ga-
ra”. 
Bada beste aldaketa nabarmen bat. Egun, dena kontrolpean
egiten dute. Ikuskapenak egiten zaizkie. Eta hori ondo dago
Lizarralderen irudiko. Kontuak kontu, bultzada bat behar du-
te bai baserritarrek eta bai bertako produktuek.

ARITZ-EDERRAGA baserria

Joseba Lizarralde

“Baserriak
funtzionatu du
etxekoek asko
laguntzen dute-
lako”

Haziak erosi, ernamuindu eta landarea ate-
ratzen du Antonio Garatek, gero baserritarrei
edo baratzak dituen jendeari saltzeko. Orain
bakarrik dago lan hori egiteko, baina familia
betidanik ibili zaio landaretan. Azokaz azoka
ibiltzen da. Kantitate handia ekoizten du,
“saltzen dudana baino handiagoa”, dio. Ikus-
ten duen arazoa da bere bezeroak helduak di-
rela. “Gazterik ez da ikusten, eta gazterik ez
bada ikusten, ez dago etorkizunik”. Kontua ez
da prezioak jaistea ere. “Erdira bajatuta ere, ez
litzateke salduko. Jendea denetarik dagoen

tokietara joaten da erostera. Erosotasuna nahi
du kalitatearen gainetik. Gainera, gaur ez da sukaldean lanik egiten eta
azoketako jeneroak sukaldeko lana eskatzen du”.
Bizimodu aldaketak zuzenean eragin die baserritarrei. “Gaurko gizarte-
an diruagatik bakarrik egiten du lan jendeak, lehen berriz jateko egiten
zen”. Orduan ere baserritik bizitzea ez zen erraza “baina baserrian jate-
ko zerbait izaten zen eta kalean, berriz, gosea”. 
Garateren ustez, “baserrietan bizitzeko modua jarri behar da, azpiegi-
turak eraiki, erosotasuna bilatu, zeren tristea da ikustea baserriak
husten ari direla. Horrek, gainera, ondorioak dakartza. Kanpotarrek
okupatzen dituzte utzitako etxe horiek, mendiak ez dira zaintzen… Era-
bateko utzikeriara garamatza”.  
Ez du uste egoerari buelta emango zaionik. “Iritsiko da baserritarrari di-
ru-laguntzak eman beharko zaizkion eguna, ez ganadua edo negutegiak
edukitzeagatik laguntzak, ez, ez, baserritarrari zuzeneko laguntza”. Ho-
rren aurrean, Antonio Garatek beste proiektu bati heldu dio. Nekaza-
ritza-etxea irekiko du. “Erabaki zaila da inbertsio handia egitekotan.
Baina nire egoeran ez hainbeste. Etxea prestatuta daukat”.

AGERRE baserria

Antonio Garate

“Gaurko gizartean
diruagatik baka-
rrik egiten da
lan, lehen jateko
egiten zen”

Aurten idi probak eta ahari jokoa

antolatu ditugu arratsalderako“
Elosu auzoa Azkoitia eta Bergarako udalerrien zati
da. Urriaren 12an, urteroko feria egingo da. Hango
auzoalkatearekin, Ainhoa Beristainekin, aritu gara.

“

Urriaren 26an,
Perretxiko Eguna

ospatuko da
Azkoitian

“

“Han cambiado
nuestros hábitos. Ahora
la gente consume
mucha más pasta y
come más ensaladas
que antes en
detrimento de la carne.”

“Hoy no se ve gente
jóven en el mercado y
sin el empuje de los
jóvenes esto se va
apagando”

kontzejupetik 8  7/10/08  10:23  Página 8



Un techo para Sidati

Gizartea
8

De un día para otro Edurne y Bittor se encontraron con que tenían
a su cargo a Sidati. Serían sus “padres” durante los meses de
verano. Una muy bonita experiencia. Y al mismo tiempo, dura.
“Nosotros no tenemos hijos y al principio, se hace más duro porque
son niños con una cultura diferente y aunque Sidati había venido
los cuatro veranos anteriores, hay que adaptarse. Pero ha sido pre-
cioso aprender de él y él de nosotros”. Dicen que les ha venido de
perlas. “Nunca habíamos estado tanto tiempo en la playa”. 
Ha sido un verano que les ha dado para mucho. A Sidati le chifla-
ron los fuegos artificiales en San Fermines, las luces de las barra-
cas durante la Semana Grande donostiarra, los cabezudos en fies-
tas de Azkoitia, ir a pescar y a la playa, o correr en el cross de Za-
rautz donde quedó segundo “¡y con chancletas!”. Edurne y Bittor
han aprendido con Sidati a valorar las pequeñas cosas. Y es que a

él todo le llamaba la atención. “El día que vino le compramos un
balón y no lo soltó ni para dormir. Valoraba un montón las cosas,
como el coche de juguete de mi sobrino. No lo quería porque no te-
nía antena. Sin embargo, Sidati flipaba con él”. 
“Se hacen enseguida a todo”, dicen. Incluso colaboraba en casa.
“Recogía la mesa, hacía su cama, iba a por pan… “hi, ogixe!” le de-
cía al  panadero”. 
Si alguien está pensando en acoger a un saharaui, que no se preo-
cupe por la comida. “No tienen ningún problema. Comen de todo,
menos el cerdo porque son musulmanes, aunque Sidati el primer
día ya nos pidió un bocadillo de chorizo para merendar, aunque lue-
go no se atrevió a llevar ni un poquito en la maleta”. 
En sus 12 años –cumplió 13 en Azkoitia y tuvo su fiesta de cumple-
años– no ha conocido más vida que la de los campamentos de Tin-
duf. Sus padres tienen una casa en Guelta, son de Guelta, pero Si-
dati no conoce su casa. No puede ir a su casa, ni dormir en su ca-
ma. 
Bittor y Edurne están convencidos. “Animamos a todo el mundo a
acoger un niño saharaui. Aprecias más todas las pequeñas cosas
que tenemos. Yo antes tiraba la ropa que no usaba. Ahora pienso
llevarla a Sahara. Nunca imaginaba que tendrían tantas carencias”. 
Ahora Sidati está en Libia. Le han concedido una plaza para estu-
diar, aunque eso suponga no ver a su familia en diez meses. No se
sabe si el año que viene podrá volver. Se ha llevado un montón de
recuerdos y ha dejado muchos más. En la maleta, su “primer car-
né”: el bono del polideportivo de Azkoitia. 
Ahora, a Bittor y Edurne no les queda más que agarrarse al teléfono
para oir la voz de Sidati. Si van a Tinduf, Sidati les ha prometido
que no les faltará comida y aunque ellos duermen en el suelo, sus
“padres de verano” tendrán colchón. 

Aurten Saharautz elkar-
teak marka guztiak hautsi
ditu…
Hasiera batean 31 ume zi-
ren etortzekoak. Baina ez
dakit zer nahasketa egon
zen eta  Fronte Polisarioak
gehiago bidali zituen. 34
etorri dira. Pentsa, Donos-
tiako Udalak 40 umeren
gastuak ordaintzen ditu urtero eta familiak
bilatu ezinik ibiltzen dira. Gure lan eremua,
biztanleriari dagokionez, urriagoa da eta ha-
la ere Donostiako kopuruak hortxe-hortxe
darabilzkigu. 
Nola egiten da etorriko diren umeen sail-
kaketa?
Fronte Polisarioaren esku geratzen da hau-
taketa. Berak jartzen ditu irizpideak. Han
denak dira pobreak baina lehentasuna ema-
ten zaie umezurtzei eta gurasoak gaixorik
dituztenei. Kontutan hartu behar da hango
bizi-esperantza laburragoa dela.
5etik 12 urtera arte etor daitezke eta nor-
malki jendeak zikloak amaitu egiten ditu.
Esperientzia positiboak izaten dira. Abentu-
ratxo bat da. Eta ikusteak hain beharrezkoa
zaien laguntza eskaintzen ari zarela, ematen
du halako barruko poz bat, harrotasun bat. 
Tindufen dauden saharauien egoera aldatu
da zerbaitetan?
Informatizazio maila hobetu da baina berta-
ko familien egoerak okerrera egin du. 30
urte baino gehiago daramatzate munduko
deserturik gogorrenetako batean. Udan 55
gradutik gora egiten ditu eta ume haiek
handik ateratzea oso garrantzitsua da. Ber-
tan ez dute nahi ezer eraiki, nahi izan balu-
te egingo zuten baina behin-behinekoz dau-
dela han diote. Ez dakit hori errealitateari
atxikitzen zaion baina hori uste dute eta
toldo zahar batzuen azpian daude. Ez dute
argindarrik, ez urik… guk eguzki plakak eta

bidali izan dizkiegu baina… Umeak harri-
tuta geratzen dira iturriari eman eta ur txo-
rrota ikusten dutenean, edo etengailuari
eman eta argia pizten dela ikusita. 130.000
lagun egoera dramatikoan daude. 
Politikoki ez da urratsik eman.
Marokoko gobernuak 31 eskutik du.
Urratsen bat eman dezakeena Espainiako
gobernua da eta ez du interesik, hain justu,
interes ekonomikoak dituelako Marokokin
eta egoera iraingarriak gertatzen dira. Adi-
bidez, Sahararrek badute itsasoa, eta abe-
ratsa gainera. Baina Marokok okupatuta
dauka eta Espainiak Marokorekin duen
hitzarmena tarteko, euskal arrantzaleak sa-
hararren itsasoan arrantzan ari dira. Saha-
rarrek jaten duten arrain apurra, atun late-
takoa da eta gu beraien arrain freskoa jaten
ari gara. Haiek hala jarraituko dute eta
itotzen ari dira. Jendea hiltzen ari da. Badi-
ra 28-30 urteko gazteak beraien lurra eza-
gutu gabe hil direnak. 
Gainera Nazio Batuetako Errefuxia-
tuentzako Goi Ordezkaritzak (Acnur)
laguntzak murriztu ditu, ala?
Duela bi urte janari kopuruak murriztu egin
zituen,  bai. Hemendik bidaltzen zaien la-
guntza ezinbestekoa zaie. Gogorra da esatea
baina gure erretiratu batzuk direla ematen
du. Eta ez dute lanik. Basamortuan zer egin
behar dute? Batzuk mintzategiak jarri dituz-
te, beste batzuk mugikorrak saltzen aritzen
dira… baina ez dago lanik.

Tras una mañana de trabajo, Edurne Amenabar volvía a
casa en su coche mientras  escuchaba la radio. En Radio
Euskadi hacían un llamamiento urgente. El Frente Polisa-
rio había enviado a Euskadi más niños de los acordados.
No había familias suficientes para acogerlos. Paró el co-
che y anotó un número de teléfono. El de la Asociación
Saharautz. Bittor Romero, su pareja, tenía la comida pre-
parada. No llegaron a los postres. A las 14:00 marcaron el
número y a las 15:15 h. estaban recogiendo a Sidati. Ellos
y la madre de Edurne, a quien su hija convenció para que
acogiera a otro niño saharaui. Así llegó el pasado mes de
junio Sidati Yudu, de 12 años, a Azkoitia. 

Xabier Euzkitze
bere emazte Txu-
sekin Zarautzera
bizitzera joan eta
hurrengo udan,
saharauien errea-
litatea ikusita,
etxean neskatila
bat hartzea eraba-
ki zuten, Udalek
eramaten zuten “Oporrak Bakean” pro-
grama tarteko. Hala ezagutu zuten Jade-
ya. Urtetik urtera, ordea, gero eta indar
gutxiago zuen egitasmoak eta modu kez-
kagarrian behera zihoan saharauiarren
presentzia. Bultzada bat behar zuela eta,
elkartea osatu eta udan haurrak ekartze-
aren ardura euren esku hartu zuten. Ha-
la sortu zen 2004an Saharautz elkartea.
Egindako lanari esker, azken uda hone-
tan 34 haur etorri dira Urola Kostara.
Saharautz lanean hasi aurreko urtean, 9
umek izan zuten aukera hori. 
Gastuak Urola Kostako Udal Elkarteak
ordaintzen ditu. Kostako herrietatik
kanpo, berriz, Saharautz elkarteak to-
kian tokiko Udalarekin hitzarmen bat
sinatzen du eta Udala arduratzen da or-
dainketaz. Azkoitia, kasu. 

9

“Hain beharrezkoa duten
laguntza eskaintzeak ematen du ha-
lako barruko poz bat”

Saharautz elkarteko burua

SOS PADRES DE VERANO
Gizartea

Xabier  Euzk i tze

Jadeya eta Smeya ahizpak Euzkitzeren etxera etorri izan dira. Argazkian,
Smeya bere ama eta senideekin.
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Hezkuntza
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Hezkuntza
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Mari Karmen Etxabe, Berastegikoa jaiotzez, 1967an etorri zen Azkoitira.
Jubilatu artean, ikastolan irakasle lanetan aritu zen. Hartan dabil Juan
Inazio Sudupe ere, Floreaga ikastetxean. 31 urte dira irakaskuntza mun-
duan sartu zela. Atzoko eta gaurko eskolaz, lehengo eta oraingo gazteez
aritu da bikotea.

Gaurko eskolak ez du zerikusirik atzokoa-
rekin, ala?

M.K.E: Ez du zerikusirik, ez. Ni hona etorri
aurretik, bi urte Matxinbentan egin ni-
tuen. Han neska-mutilek batera ikasten zu-
ten eta ez ziren taldeka adinaren arabera-
eta banatzen. “Enciclopedia Álvarez”, liburu
bakarra geneukan. Harekin txikienei hiz-
kiak eta zenbakiak erakusten genizkien,
helduagoei, berriz, Gizarte, Historia, e.a.
Pentsa, liburu bakar bat denentzat. Baina
zer jende ona! Balore handiak zituzten eta
etxetik zekartzaten.

“Dublinen izan naiz.
Klaseetan eta hartu
nauen familiarekin
ingelesa erabiltzen
nuen. Arratsaldee-
tan, berriz, euskal-
dunak elkartzen gi-
nen eta euskaraz
aritzen ginen. Espe-
rientzia polita izan
da”.

“Baloreetan hezi” esaten da.
Baina baloreak aldatu egin di-
ra. 

J.I.S : Oinarrizko aldaketa fa-
milian gertatu da. Ama lanera
joaten da, aiton-amonak ez
dira etxean bizi, ume asko
zaintzaileekin ibiltzen dira… 

M.K.E: Hor kontra egingo di-
zut. Ama asko etxean umee-
kin egon arren, ez dituzte go-
zatzen. Lanera joateak ez luke
akatsik ekarri behar. 

J.I.S : Bai baina, gaur egun,
presio handiak ditu familiak
eta gurasoek denbora gutxi
dute seme-alabekin egoteko.
Denbora laburra dutenez,
kalitatezkoa izatea nahi du-
te denbora hori eta ez dira haserretuko… 

Baldintza ekonomikoak asko aldatu dira.
Familia batek etxea berea behar du izan.
Gure gurasoak apopilo ezkontzen ziren.
Zenbat diru behar da gaur? Eta horrek
umeak ekartzea ere baldintzatzen du.

Gastuei aurre egin behar zaie. Eta
ume bakarra ere ez da ona.

Anai-arreba artean konpar-
titzen ikasten da, txanda
gordetzen… Haurreskola-
koek esaten dute haurrek
ikasi behar duten lehe-

nengo gauza dela ez di-
rela bakarrak. 

M.K.E: Galdera bat
egingo dizut. Zer
aholkatuko zenu-
ke: haur bat hiru
urtera arte etxe-

an edukitzea edo 0 urtetik haurreskolara era-
matea?

J.I.S: Haurreskolak laguntzen du umearen
sozializazioan eta estimulazioa lantzea ere ga-
rrantzitsua da, baina lagungarri izan behar du
horrek. Familiak zain badezake, guk familia-

rekin egotea gomendatzen du-
gu. Azkoitian jendeak eskola-
rako jauzi hori 2 urte betetzen
dituenean ematen du. 

Esfortzuaren kultura falta
dela esaten da. Zer diozue?

J.I.S: Hori kulturan dago. Gi-
zarte digitalean bizi gara. 

M.K.E: Gizartearen isla dira
gure haur eta gazteak.

J.I.S: Daude ohituta beti bi-
garren aukera bat izatera.
PlayStationen beti dagoelako
bigarren aukera. Motorrarekin
danbateko bat hartuta ere,
berriro martxan jartzeko au-
kera dago. Bizitzan ez da ho-
rrelakorik gertatzen. Eta esko-
lan hori asko ari gara ikusten.

“Bigarren aukera” eskatzen dute.  “Nola ba?
Baina izan dituzu aukerak”, “ez baina, orain,
orain”. Baina ahalegin handia egiten dute-
nak ere badira, eta garrantzia ematen diote-
nak ikasteari, notari. 

M.K.E: Hori familiatik etor daiteke baina ez
beti. Eta lagunek ere eragina dute. Bakoitza
libre da nahi dituen lagunak egiteko eta as-
katasun hori oso garrantzitsua da. Orain,
batzuetan hanka sar daitekeela? Ba bai. 

J.I.S : Telebistaren eragina ere hor dago. 

M.K.E: Nik uste dut informazio baliabide
guztiak onak direla. Ikasle bat Interneten in-
formazioa bilatzen orduak aritzea baino hobe
al da prentsa arroxako programak edo futbo-
la ikusten aritzea ez dakit zenbat denbora? 

J.I.S : Erakutsi behar zaie eskura dituzten
tresnak ondo erabiltzen. Nik lan batzuetara-
ko interneta eskatzen diet. Txateatzen ere
ibiltzen dira. Informazioa baloratzen erakutsi

behar zaie, sinesgarritasunik duen ala ez ja-
kiten, zeren denetatik dago. 

M.K.E: Alde guztietatik, sekulako hobe-
kuntzak eman dira. Kirol instalazioak, Musi-
ka Eskola… lehen ez zegoen ezer. Ez dira
okerragoak izango datozen urteak. 

J.I.S : Erabat ados. “Oraingo
garaiak baina hobeak ziren
haiek” esan ohi da. Hori esan
zuen duela 2000 urte Plinio
Gazteak. Ikusten ez ditugun
balore asko daude. Esaten da
gaurko gaztea  egoista dela.
Egon, egon. Ez dira gu baino
okerragoak ezertan. 

M.K.E: Esango nuke ikaskete-
tan hain onak ez direnak, guk
“balio ez zutenen” barruan
sartzen genituen haiek direla justu, bizitzan
aurrera atera direnak, kaletik argi kaso egi-
ten dizutenak eta nolabait esker onekoak di-
renak. Ni berriro hasiko banintz orain, kon-
tu handia edukiko nuke “balio du” edo “ez
du balio” esaten. Guk errazegi erabili ditugu. 

J.I.S: Askotan esan ohi dugu irakasleok gero
tratu hoberena duzun haiek ez direla zertan
ikasle onenak izan. Zigortu duzuna edo nora
joanik ez zuelako zurekin orduak eman di-
tuena, hura da gero gehien eskertzen dizuna. 

Egia esan, orain talde txikiagoak dira eta
hori inportantea da oso. Lehen as-
koz beranduago antzematen ziren
hutsuneak, errefortzuak behar
dituztenak… 

M.K.E: Etorkinekin nola
konpontzen zarete?

J.I.S: Hizkuntza alde-
tik errefortzuak egi-
ten dira baina
sare publikoan
gutxi dira eta

kontzertatuan are eta gutxiago. Nire ustez,
Hezkuntzari gertatu zaio kolpetik uste baino
etorkin gehiagorekin aurkitu dela eta motz
geratu da baliabide aldetik. Diru gehiago be-
har da eta Jaurlaritzak baditu beste lehenta-
sun batzuk. 

Gelan etorkinak gutxi direne-
an erraz onartzen dira. Arazoa
izango da asko direnean. 

M.K.E: Arazoa kulturala da.
Ondo integratuko balira, ez
legoke arazorik. 

J.I.S: Etorkin pobreekin iza-
ten dira arazoak. Aberatsak
inbertsore-turista gisa ikus-
ten ditugu. Aberatsa ez da
etorkina. 

“Ingalaterran, Wor-
thingen, izan naiz.
Oso ondo pasa dut
baina eguraldi txarra
egin digu, ia egune-
ro haizea edo euria.
Jendea ezagutzeko
ere balio izan dit.
Etxean beste bi nes-
ka errusiar bizi ziren
eta lagunak egin ga-
ra, nahiz eta nahiko
isilak ziren”.

“Ingelesa ikastera
ateratzen naizen le-
henengo aldia izan
da eta Dublin auke-
ratu nuen. Apur
bat kosta zitzai-
dan gurasoak kon-
bentzitzea baina
merezi izan du.
Gainera, han eza-
gututako euskaldu-
nak hemen ere el-
kartuko gara. Aurki
afari bat egitekotan
gara”.

Uda ingelesa
ikasten

Si tuviera que volver a la
enseñanza tendría

muchísimo cuidado en decir
“éste vale” o “no vale”.

Nosotros lo hemos
hecho muy fácilmente.

“

Aquellos tiempos eran
mejores. Lo dijo Plinio El

Joven hace 2000 años. Hay
muchos valores hoy en día
que no los vemos. Se dice

que los jóvenes son egoistas.
Cuidado. No son peores que

nosotros en nada.

“
“

Los chavales están
acostumbrados a tener una

segunda oportunidad. Porque
jugando a la PlayStation

siempre la tienen. Se pegan
con la moto y de nuevo

pueden ponerse en marcha.
En la vida real no

pasa eso.

“

Amaia
Arakistain

Ane
Plazaola

Leire
Gorrotxategi

ATZOKO ETA GAURKO eskolak

“
“
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Nola joan da Zerbitzu Karta lantzeko prozesu osoa?
Bilerak egin ditugu aztertzeko bulego honetan zer egiten
den eta zertan hobetu daitekeen egiten den hori. Ez da
egun batetik bestera martxan jarriko den edo ez den zer-
bait. Orain arteko gauza bera egiten jarraituko dugu baina
zerbitzua hobetze aldera, gauza batzuk aldatu ditugu.

Zer adibidez?
Esaterako, errausketarako baimen bat eskatu behar da eta
orain arte horretarako eman beharreko pausoak gehiago zi-

ren. Aurkitu dugu bide bat
prozesu hori laburtzeko. 

Horrez gain, erantzuteko
epeak zehaztu dituzue, ala?
Hori da. Asko informazio eske
etortzen dira eta zenbait gauza

beste sail batzuei dagozkie. Epeak finkatu ditugu. Norbait
etortzen bada plano bila ba hirigintzan eskatu beharko du-
gu eta ezarri dugu epe bat erantzuteko. 
Horrez gain, sistematizatu egin dugu oharren, kexen edo
iradokizunen bideratzea. Pertsona bat arduratuko da, briga-
darekin hitz egingo du, e.a. Orain arte, eman beharreko
pausuak ez zeuden zehaztuta eta hori garrantzitsua da. 

Eta nola bermatzen da hartutako konpromiso horiek
betetzea?
Lanean jarraituko dugu. Jarraipen bat egingo da ikusteko
ea benetan betetzen diren konpromiso horiek edo ez. 

Udala
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Zertan eta nola hobetu udal zerbitzuak?
Galdera horri erantzun nahiak eraman
du Udala Zerbitzu Karta lantzera. Sail
bakoitzak zer lan egiten duen ikusi,
benetan garrantzitsua dena edo herri-
tarrek gehien eskatzen duten hura
sailkatu, eta kalitatezko arreta es-
kaintzeko hartu beharreko konpromi-
soak finkatzean datza gakoa. 
Abiapuntua Herritarren Arreta Bule-
goan jarri da. Dagoeneko egina dute
Zerbitzu Karta eta bertako langileek ar-
dura eta betebehar jakin batzuk dituzte
herritarren aurrean. Baita orain arte
ere. Baina hemendik aurrera idatzita
egongo dira konpromiso horiek eta pu-
blikoak izango dira. Arreta Bulegoan
bertan edonoren eskura egongo dira.
Kalitatearen aldeko beste apustu bat da
eta kudeaketa modernoago eta garbia-
go bat ahalbidetuko du. 
Prozesu hau sail guztietan emango da. 

Udala

Se trata de formular una serie de
compromisos por escrito, que tie-
ne que asumir cada departamen-
to. La medida responde a una po-
lítica de mejora continua en los
servicios. La primera carta es pa-
ra la Oficina de Atención al Ciu-
dadano. 

Dinamikoa eta erabilgarria. Horiek dira webgune berriaren
oinarri nagusiak. Dinamikoa eguneratutako informazioa es-
kaini nahi delako eta erabilgarria hainbat tramite egiteko
aukera ematen duelako. Besteak beste, ur horniketa eta
zaborraren izen aldaketa edo baja, ordainagirien helbide-
ratze aldaketa, familia ugariaren agiria, ezkontza lizentzia
edo erroldatze ziurtagiria. 
Informazioari dagokionez, udal jardueraren, datu ekonomi-
koen edota iragarkien berri emango da eta ekonomiak, kul-
turak, elkarteek edo erakundeek ere beren txokoa dute.
Agenda ere eguneratuta aurkitu ahal izango da. 
Gainera, ahalegin berezia egin da webgunearen irisgarrita-
sunari dagokionez. Erabilterraza da, inork zailtasunik izan
ez dezan sartu eta nahi duen hura erraz topatzeko.   
Azken finean, Udala izaki herritarrek eskura duten erakun-
dea, bien arteko zubiak eraikitzean datza gakoa, hurbiltasu-
na bermatu eta kalitatezko zerbitzu bat eskaini ahal izateko
azkoitiarrei. 
Aurretik ere Udalak bazuen webgunea, baina denboraren
poderioz, zaharkitua geratu zen. Oraingoak abantaila asko
ditu aurreko bertsioarekin alderatuz. Informazio iturri eta
harremanetarako erraminta izango da. 

El Ayuntamiento ha presentado su nueva web,
que cuenta con importantes mejoras de cara a los
usuarios.

La puesta en marcha de la nueva web responde a
la necesidad de informar y comunicar, así como de
ofrecer la posibilidad de facilitar los trámites, aho-
rrando tiempo y esfuerzo.
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Contenido de la
Carta de Servicios de la Oficina de Atención al Ciudadano

¿Qué servicios prestamos? 
Facilitar información.

Obtener un certificado (empadrona-
mientos, nacimiento…).

Tramitar demandas de servicios (bodas,
mercado semanal, ferias, cremacio-

nes…).

Tramitación de quejas y
sugerencias.

Entrada de documentos.

¿A qué nos comprometemos?
A responder a una solicitud de informa-
ción en un plazo no superior a 48 horas.

A obtener el certificado en el momen-
to.

A resolverlas en el plazo máximo de un
mes.

A responder a las quejas en un plazo
inferior a 20 días.

Darles entrada siempre que cumplan
los requisitos necesarios. 

A atender amable y respetuosamente.

A respetar los derechos lingüisticos de
la ciudadanía.

A garantizar la confidencialidad de los
datos obtenidos.

A no hacer esperar más de diez minu-
tos.

Herritarrengandik gero eta hurbilago
El Ayuntamiento elaborará Cartas de Servicios para garan-
tizar una mejor atención a la ciudadanía

1

2

3

4

5

6

7

8

9

“Hemos siste-
matizado la tra-
mitación de que-
jas y sugeren-
cias”.

KEXAK BIDERATZEKO MODUA

SISTEMATIZATU DUGU

Amaia Etxaniz, M. Eugenia Iturbe eta Edurne
Elorza, Hiritarren Arreta Bulegoko teknikariak

“

“ www.azkoitia.net
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Igoz gero, berriz jaitsi egin behar!
Hirugarren mailan Bizkaia aldean-
eta, diru asko mugitzen da. Horre-
tarako dirua behar da”. 

Kontuak kontu, osasuntsu dabil
futbol taldea. Batik bat, kopuruari
erreparatuz. Gero eta gehiago dira
neskak. “%400 igo da neska kopu-
rua eta partiduak  ikustera ere as-
ko etortzen dira. Kontutan hartu
behar da 1. maila nazionalean
Anaitasunako neska taldeak lehe-
nago jokatu zuela Bilbok baino”.
Oraingoz hiru talde osatzen dituzte
baina aurki jubenilena eskatuko
dutelakoan daude. “Zentzu horre-
tan, San Juango futbol zelaia erai-
kitzea ondo etorriko zaigu”.

Zuzendaritza aldaketa

Hogei urte daramatza lanean mu-
sutruk egungo zuzendaritzak. Erre-
leboa hartzeko ordua iritsi delako-
an daude. “Ari gara batari eta bes-
teari harria botatzen baina inor ez
zaigu etortzen”, dio diruzainak. Ala-
baina ideia berriak eta jende gaz-
tea sartzea ondo legokeelakoan
daude. Horretarako norbaitek ani-
matu behar du, ordea. “Duela lau
urte –dio Iturbek– gauza bera esan
genuen. Luntx bat prestatu ere bai
eta inor ez zen agertu”. 

Momentuz, eurei dagokie 75. ur-
teurrenaren ospakizuna antolatzea. 

Laburrak
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Juan Inazio Sudupe salestarrak Benin-
go Porto Novo hirian eman du uda.
Han kaleko umeak jasotzen dituzten
Salestarren etxe batean aritu da lane-

an. Konponketa beharrean zegoen eta
Azkoitiko Udalak diru-laguntza eman
zuenez iaz, hango errealitatea hurbiletik
ikustera joan da, nola laguntzen jarraitu
ikusteko. Hango gaztetxoek idatzitako
esker oneko gutun bat eta margolan bat
ekarri dizkio Asier Aranbarri alkateari.
Idatzian azkoitiar guztiei eskerrak ema-
ten dizkiete. 

Salestarrek zuzentzen duten Porto
Novoko Foyer Don Bosco etxea kon-
pondu dute, Udalak emandako la-
guntzari esker. 

XV. gizaldira arte, bi udalerriak
mugarik gabe bizi ziren

A z k o i t i a r r e n  l a g u n t z a  j a s o  d u t e  B e n i n g o  k a l e k o  u m e e k  

Aitor Oyarzabal da Azkoitiko Udalaren
emigrazio teknikari berria. Abuztuan
ekin dio lanari. Azkoitiak Udal Mailako
Etorkinen Harrera sarean sartzea du hel-
buru eta horretarako hainbat urrats
eman behar ditu. Besteak beste, etorki-
nen inguruko diagnosi bat egin eta tek-
nikari bat kontratatu lanerako. Bi bete-
behar horiek eginak ditu. Aurki aurkez-
tuko du Udalak burututako emigrazio
plana. 

Udalak emigrazio
teknikaria kontratatu du

La Asociación Española de Normaliza-
ción y Certificación (Aenor) ha conce-
dido a la residencia San José de Azkoi-
tia el certificado de calidad regido por
la norma ISO 9001:2000. Para ello, han
tenido que implantar un sistema de ca-
lidad que ha permitido potenciar tanto
los medios como la gestión del centro. 

La residencia San José ha
obtenido el certificado de
calidad ISO 9001:2000

Duela 550 urtera
arte, Azpeitiaren
eta Azkoitiaren
arteko mugarik
ez zegoen.
1458an jarri zi-
tuzten muga-
rriak. Urte har-
tako irailaren
21ean sinatu zen

dokumentua Azpeitiko plazan eta
irailaren 29an Azkoitiko kontzeju-
ko dorrean.  Garai hartan Azpeitia
Salvatierra de Iraurgui izenarekin
ezagutzen zen eta Azkoitia, berriz,
Miranda de Iraurgui izenez.
1930ean, alde bateko mugak aldatu
egin zituzten sortutako eztabaida
tarteko eta orduan galdu genuen
azkoitiarrok Txalintxo. 

Azpeitiaren eta Azkoitia-
ren arteko mugarriak due-
la 550 urte jarri ziren

Aizpurutxo auzoko eliza parean pasabide edo zubi bat eraikiko
da, oinezkoak errepide ertzetik ibili ez daitezen, horrek daka-
rren arriskua saihestuz. 
Urola ibaiaren gainean ibiltokia egingo da eta baita bi espaloi
berri ere. Batak pasabidea eta auzoko eskolak lotuko ditu. Bes-
teak, berriz, pasabidea eta Zumarragatik datorren bidexka. La-
nen lehen fase honetarako, Udalak 240.000 euro bideratuko
ditu. 
Kontutan hartu behar da,  Gipuzkoako Foru Aldundiari dago-
kiola Azkoitia eta Zumarraga lotzen dituen errepidea zabaltzea
eta aurreikuspenen arabera, 2010ean berrituko dutela.  

A i z p u r u t x o n  h a s i  d i r a  p a s a g u n e a  e r a i k i t z e k o  l a n a k

Azkoitia ha celebrado entre el 15 y el 28
de septiembre la Quincena Verde con el
fin de sensibilizar a la población sobre la
urgente necesidad de cambiar nuestros
malos hábitos diarios. Entre otras accio-
nes, se han impartido clases de ecodri-
ving –un método de conducción más res-
petuoso con el medio ambiente, se han
instalado casetas fotovoltaicas y los alum-
nos de la Ikastola Xabier Munibe y de
Floreaga en colaboración con los jóvenes
de Gazte Informazio Bulegoa han partici-
pado en la limpieza del río. 

Quincena Verde: trabajan-
do por la sostenibilidad

Kirolak
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“Azkoitia”. Horixe irakurri ahal izango da preferente mailan jo-
katzen duten Anaitasuna Futbol Taldeko jokalarien jantzietan. He-
rriko enbaxadore bihurtuko dira eta kalterik ez, askok nahasten
omen baitituzte azpeitiarrekin. Izan ere, Oteiza Fundazioak 6.000
euroko diru-laguntza eman dio taldeari, futbolean ere sosek zere-
san handia baitute. Edonola ere, aurtengo denboraldian lehen tal-
dean aurpegi ezagunak arituko dira. Denak herritarrak dira, hiru
ezik. “Iaz –dio Joxe Iturbe lehendakariak– dezente kanpokoak zi-
ren eta okerrago ibili ginen; beraz, aurten etxekoen aldeko apus-
tua egin dugu. Herrian harrobia badago. Hirugarren mailara igo gi-
nen azken aldian ere, jokalariak azkoitiarrak ziren, herritarrak”. 

Aurtengo urtea, gainera, berezi samarra da. Futbol taldeak 75 urte
beteko ditu. Horregatik, “punta-puntan” ibili nahi dute. Lehia estua
izango da. “Tolosa hor dago 3. mailatik jaitsita, Donostiako Berio,
Aloña Mendi, Aretxabaleta ere iaz ondo ibili zen…”. Imanol Larra-
rrek garbi du: “Gurea preferenteetan aurre samarrean ibiltzea da.

Preferente mailako jokalariek “Azkoitia” izena eramango
dute euren elastiko eta praketan.
Oteiza Fundazioak 6.000 euroko diru-laguntza eman dio
taldeari.
Aurten 75. urteurrena ospatzen du klubak eta punta-pun-
tan ibiltzeko gogobiziz ekin die jokalariek denboraldi be-
rriari. 

AZKOITIAREN
ENBAXADORE

Anaitasuna,

“Orain arte, lehenengo taldeak behin eraman du
publizitatea. Duela bi urte. Orduan GSB enpre-
saren propaganda egin genuen. Gero han alda-
ketak gertatu ziren eta dena bertan behera gera-
tu zen. Askotan nahasten gaituzte, beti galdezka
ea Azpeitikoak edo Azkoitikoak garen. Hemen-
dik aurrera, argi geratuko da”.

“Justu-justu ibiltzen garenez, guk beti gehiago
nahi izaten dugu, baina eskertzekoa da emanda-
ko laguntasuna eta herriaren izena soinean era-
matea dobleko poza da guretzat”.

Imanol Larrar
Anaitasuna Futbol Taldeko
diruzaina

Joxe Iturbe

Anaitasuna Futbol Taldeko
lehendakaria

Zortea emango dietelako-
an edo, 75. urtemuga
aprobetxatuz, jantzietako
propaganda ezezik, galtzer-
diak ere aldatzea erabaki
dute. Aintzinean gorri
urdinak eramaten omen
zituzten eta berdinak
erabiltzea erabaki dute.
Beraz, marradun galtzer-
diekin aterako dira zelai-
ra. 

1934an sortu zen
Anaitasuna Kirol Kluba.
Aurretik beste bi futbol
klub egon ziren: Iza-
rraitz eta Iraurgi, hain
zuzen ere.  
Urte hauetan guztie-
tan, Anaitasuna Futbol
Taldeak 18 denboraldi-
tan jokatu du 3. mai-
lan. Azken igoera
2001ean lortu zuen
eta denboraldi bakarra
iraun zuen preferentera
jaitsi aurretik. 
Gaur egun, mutilek 7
talde osatzen dituzte.
Neskek, berriz, 3. Guz-
tira, 200 bat jokalari. 

75 urteko
ibilbidea
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