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Dominarekin omendu du 
Urola Ikastola, bere ibilbide 
oparoagatik.  
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“Oso gustura gaude garai zail hauetan Azkoi-
tira poz piskat ekarri dugulako. 2009-2010eko 
denboraldiak hasiera gogorra izan du, gainera, 
presio eta tentsio ikaragarriak jasan behar 
izan ditugu, baina bukaera zoragarria izan da. 
Jokalari, teknikari, utilero, zuzendari, guraso, 
hoolligan eta Anaitasunako zale guztiekin 
batera bizi izan ditugun momentuak ahaz-
tezinak dira. Hiru taldek lortu dute igoera da-
torren denboraldirako eta beste talde bat txa-
peldunorde geratu da kopa finalean. Zorionak 
denei, merezi zenuten! Eta gure garaipenak 
azkoitiar guztientzat, Anaitasuna azkoitiarro-

na baita. Gozatu egun hauetako poza eta ospatu 
alaitasunez beterik.
Festa ondoren, berriro lanera itzultzea tokatzen 
da, entrenamenduetara, gustura, indar eta gogo 
gehiagorekin, hain maitea dugun Anaitasuna-
rentzat.
Gure aldetik, berriz, agintzen dizuegu nahiz 
eta ez jakin datorren denboraldiko emaitzak 
nolakoak izango diren, ahalegin guztia egingo 
dugula gauzak ahal diren ondoen eta zuzen joa-
teko. Eskerrik asko denoi. 

AUPA ANAI !”

Aurkibidea

Jabier Zubizarreta
Anaitasunako lehendakaria
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Azkoitiar guztien esku dago

@

Hasiera zaila, presio ikaragarria baina amaiera zoragarria

“Saskibaloia, beste edozein kirol jarduera be-
zala, bi alderditatik ikus daiteke. Batetik, maila 
jakin bateko errendimenduaren edo kirol lor-
penaren  alde egin behar da, eta bestetik, hel-
buru ezberdinen zerbitzura dagoen bitartekoa 
da, hala nola, gorputz hezkuntza, pertsonen 
formakuntza integrala edo osasunaren hobe-
kuntza, besteak beste. 
Neska-mutilek euren idoloen antzekoak izan 
nahi dute eta ahalegin guztia egiten dute one-
nak izatearren. Horregatik, saskibaloiaren 
munduan sartua dagoen edonork, hala nola, 
begirale, maisu, gorputz-hezkuntzako irakasle  
zein maila baxuenetako entrenatzaileak saski-
baloia gorputz formakuntzaren eta pertsonen 
formakuntza integralaren zerbitzura dagoen 
bitarteko gisa hartu behar du, eta beraz, erren-

dimendu ereduak eskaini ditzakeen abantailak 
motibaziorako, interesa sortzeko eta jarrera po-
sitiboak sustatzeko, alde batera utzi gabe, bere 
egunerokotasunean jarduera fisikoa osasune-
rantz bideratu behar du.
Planteamendu honetatik abiatuz, alegia, saski-
baloia formakuntza baliabidetzat hartuz, Iraurgi 
Saskibaloi taldean jakin badakigu gure pirami-
dea beheko taldeetan eta teknifikazio eskolako 
neska-mutiletan sostengatzen dela eta hori kon-
tutan hartuz egiten dugu gure lana.
Formakuntzaz gain, kirola lehiaketa da eta zen-
tzu horretan, amaitu berri den denboraldia gure 
historiako hoberena izan da. Kategoria igoerak, 
Gipuzkoa eta Euskadiko txapelketak, estatu 
mailako txapelketetan parte-hartzea… Iraurgi 
ISB modan dago”.

Iñaki Uria
ISBko lehendakaria

Saskibaloia, kirol jarduera gisa



Txalotzeko denboraldiak egin dituzte 
Anaitasunak eta Iraurgik, ahaztezinak. Klub 
bakoitzean hiru taldek lortu dute igoera 
eta hori beti lan onaren eta ahaleginaren 
emaitza izaten da. Ez zaie ospakizunetarako 
arrazoirik falta. Talde biak dira Azkoitiaren 
enbaxadore eta zerbait zor badiegu, herrian 
kirolarekiko grinari bizirik eta pil-pilean eus-
tea da. Ez dute edonolako erronka. Anaita-
sunak 9 talde ditu eta guztira 200 bat jokala-
ri; Iraurgik, berriz, 19 taldetan banatuta, 400 
bat lagun mugitzen ditu, teknifikazio eskola 
barne. Atzean, nola ez, musutruk lan egiten 
duen jende uholdea dago. Taldeei osasuntsu 
eusteko, ezinbestekoak direnak. Baina ospa-
kizunek ez dute gehiegi irauten. Denboraldia 
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Tanto el Anai como el Iraurgi están 
de enhorabuena. Han demostrado 
que tienen casta. Y mucha. Ambos 
clubs han acabado sus temporadas 
con históricas hazañas y un triple 

ascenso que no olvidarán. Los azkoi-
tiarras tenemos motivos para estar 
orgullosos, porque tanto en el cam-
po como en la cancha, los nuestros 
con el balón saben ser imbatibles. 

Zorionak!

AMESTUTAKO DENBORALDIA

Gora, gora eta gora!

ASCENDIDOS TRES 
EQUIPOS EN AMBOS 
CLUBS

ISB

Lan Mobel ISB – LEB Plata
Lizuan.com ISB – Primera Nacional
Zurt Taberna ISB- Segunda Divi-
sión femenina

Anaitasuna

Equipo preferente – División de 
Honor regional
Juvenil de Honor – Liga Vasca
Primera cadete – Cadete de Honor 
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amaituta, taldeetako ordezkariak datorren 
urtera begira daude buru-belarri sartu eta 
bide berari eutsi ahal izateko. 

Anaitasunako lehendakari Jabier Zubiza-
rretaren ustez, kluba osasuntsu dago. “Hel-
buru asko lortu ditugu. Hemendik aurrera, 
erronka izango da goiko mailari eustea, ea 
denboraldia nola hasten dugun. Euskal Liga-
ra igotzeak ere sekulako jauzia suposatzen 
du, herri handiak dira parte hartzen dutenak 
baina, tira, eutsiko diogulakoan nago. Kade-
te mailan gauzak zailagoak dira, 11 lagun 
gutxiagorekin geratzen baikara. Edonola 
ere, guk erakutsi egin behar diegu gazteei. 
Garaipenak gero etortzen dira”. Momentu 
honetan aztertzen ari dira datorren denbo-

AMESTUTAKO DENBORALDIA

Gora, gora eta gora!
raldian mutilen erregional mailako beste tal-
de bat atera edo ez. “Agian nesken talde bat 
kendu beharko dugu ez garelako hiru talde 
osatzera iritsiko. Erabakirik ez dugu oraindik 
hartu, ikusiko dugu”. Iazko uztailean hartu 
zuen egungo zuzendaritzak kargua eta ordu-
tik jendearengana hurbiltzen ahalegindu da. 
“Jendearekin harremanak sendotu nahi izan 
ditugu, kalera gerturatu garela esango nuke”, 
dio Zubizarretak. 

Futbol zelaian eta kantxan garaipenak iri-
tsi arren, ikuspuntu ekonomikotik hauek ez 
dira garairik errazenak. Igoerek aurrekontua 
areagotzea eskatzen dute. Iraurgik, esate-
rako, 180.000 euro inguruko aurrekontua 
du eta hortik ia %90 Lan Mobel ISB taldeak 

jaten du. “Aurten -dio Iñaki Uria lehendaka-
riak- 250.000 euro inguru beharko ditu Lan 
Mobelek, eta hori handikeriarik eta aparte-
ko fitxaketarik egin gabe”. Zentzu horretan, 
Uriak konpromisoa eskatzen die erakundeei, 
“zeren badirudi dena Erreala dela”. 

Edonola ere, klubak oso argi du zein izan 
behar duen bere filosofia. “Nahiz eta Lan 
Mobel ISB talde erreferentea izan eta gai-
nontzekoak hortik elikatu, zeren umeei gus-
tatzen zaie jokalari onak ikustea, atzetik 
datozen gazteek kirola egitea da gure kezka 
nagusia”, saskibaloiarekiko grinari pil-pilean 
eustea, hain zuzen. “Hala ere, noski, pozik 
gaude oso. Uste dut ez dela estatu osoan 
horrelako lorpenik egon”. 
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Urrezko Domina jaso 
du Urola Ikastolak 

Azkoitiko Udalak 2004tik herriaren alde lan egin duten pertsona edo 
elkarteak omentzen ditu, Urrezko Domina emanez. Aurten, Urola Ikastola 

Azkoitia-Azpeitia BHI osatzen duten ikasle, irakasle, guraso eta zuzendariak 
omendu dira, duela 50 urtetik, Eskola Profesionalak ateak zabaldu 
zituenetik, egindako lanagatik eta jorratutako ibilbide oparoagatik. 
Urtero legez, omenduek piztu zuten San Juan sua, Asier Aranbarri 

alkatearekin batera. Gau berezia, nolanahi ere!

“Iraganak erakutsi egin behar 
digu eta erakusten digu, baina 
garrantzitsua etorkizuna da. 
Horrek arduratu behar gaitu. 
Domina jabe zintzoak zarete 

eta domina hau indar berritze bat da, har ezazue 
hordago gisa, heldu gogotik, zuengan sinesten du-
gu eta. Hezkuntza da askatasunaren oinarria eta 
heziketak etxetik hasi behar badu ere, zuen esku 
uzten ditugu gure seme-alabak. Jarraitu, beraz, gure 
gazteak baloreetan hezitzen, elkarren arteko erres-
petuan, eta herri baten parte garen heinean”.

Asier ArAnbArri 
Azkoitiko alkatea



2004
Aita Madinabeitia eta Urrategi 
Akademiaren sortzaile Pedro Etxa-
be eta Juan Luis Careche.

2005
On Telesforo Garmendia, On Joa-
kin Larrañaga eta On Ignacio Ra-
mirez. Maitez elkartea.

2006
Juan Manuel Elorza, Julen Sagarza-
zu, Iraurgi Abesbatzaren sortzai-
leak eta Errege kabalgataren anto-
latzaileak.
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“25 urte pasa dira jubi-
latu nintzenetik. Oso 

oroitzapen onak ditut. Eskola dena izan da 
niretzat. Izugarri bete nau. Huraxe izan da 
nire bizimodua. Jubilatu ostean ere, senarrai 
aritzen nintzaion “orain, oporretan egongo 
dira eta orain halakotan arituko dira…”. Ezin 
ahaztu. Une gogorrak ere pasa genituen. Edo-
noiz jartzen zizkiguten lehergailuak, askotan, 
ikasleak berak, azterketarik ez egitearren”.

“Garaiko eta gaur egun-
go gizarteari erantzute-

ko sortu zen bailarako eta lurraldeko hezkuntza 
mailako erreferentzia bihurtu den Urola Ikasto-
la Azkoitia-Azpeitia BHI. 
Orain dela 50 urte aitzindari izan bazen Azkoi-
tiko Eskola Profesionala, gaur egun ere aban-
goardian dirau saritzen ari garen proiektu 
hau. Gure hezkuntza proiektu hau gizartearen 
esanetara eta gizartearen zerbitzura dago. 
Hori da partaide guztion asmoa. Baina, baka-
rrik ezinik, guztion laguntza behar dugu”.

MAri PAulA 
MenguAl 
Eskola 
profesionaleko 
zuzendari ohia

Alberto 
izAgirre 
Urola Ikastola 
Azkoitia-Azpeitia 
BHIko zuzendaria 

“Eskolaren helburuak 
izan dira bailarako gaz-

teak prestatzea inguruko enpresetarako, uni-
bertsitateko bideak irekitzea eta pertsona gisa, 
hezitzea. Lan bikaina egin du eta egiten ari da. 
Enpresa berriak sortzen eta bizi-maila hobetzen 
lagundu du. Beraz, domina honek balio dezala 
indarberritzeko eta aurrera jarraitzeko”.

gerMAn 
zAbAletA
Lehenengo
promozioko ikaslea

[ Aurreko edizioetako omenduak [

“Huts-hutsetik hasi ginen. Dena egiteke ze-
goen eta egin egin zen. Ez geneukan ezer, 
gogoa soilik. Belarra, lokatza eta hezetasuna. 
Ez zegoen besterik, eta gu, bi makila jarri eta 
futbolean lokatza artean. Orduan, ikasteko 
sekulako gogoa genuen. Aurrera egin behar 
genuela ere geuk esaten genion geure buruari, 
ez gurasoek”. 

Jose rAMon 
eliAs
Lehenengo 
promozioko ikaslea

2007
Caritas eta Odol Emaile Elkartea.

2008
Jose Manuel Alberdi “Burruntzali” 
eta Antonio Oteiza.

2009
Mari Karmen Zubiaurre, Izaskun Al-
berdi, Maria Jesus Zubizarreta eta 
Gema Larrañaga andereñoak.

URREZKO INTSIGNIAK



Con el fin de aplicar políticas de 
igualdad en todos los departamentos y 
áreas municipales, el Ayuntamiento, fiel 
a su compromiso a adoptar una postura 
pública sobre el principio de igualdad 
de mujeres y hombres, ha realizado 

un diagnóstico que sirva de base para 
elaborar un Plan para la Igualdad. Han 

colaborado, entre otros, las asociaciones 
deportivas y culturales, representantes 

políticos, los centros escolares, 
responsables de la Información Juvenil y 
del área medioambiental o la Dirección 
de Atención a las Víctimas de Violencia 

de Género del Gobierno Vasco. Asimismo 
se han entrevistado y mantenido 

reuniones con técnicos y de inmigración, 
juventud, euskera o servicios sociales, así 
como con responsables de Elkargunea, 

Iraurgi Lantzen o la asociación encargada 
de las actividades del Matadero.

Osasuna
 Ginekologia zerbitzuan itxaron zerrenda 
luzeak daude.
 Emakumeen aurkako biktimen arretarako 
protokoloa egin beharko litzateke.
 Herritarrak sentsibilizatu genero indarke-
riaren aurrean. 
 Kontutan hartzekoa da gizarte larrialdiko 
diru-laguntzen %66,36 emakumeentzat 
izan dela. 

Kultura eta euskera
 Udal liburutegiak berdintasun gaiak jo-
rratzen dituzten liburu, eleberri, e.a. zabal 
ditzake.
 Kultur elkarteetan emakumeen parte-
hartzea handiagoa izan arren, ardura han-
diagoa dute gizonek.
 Elkarte gastronomikoetan bazkide diren 
emakumeen eta gizonen arteko ezberdin-
tasuna oso handia da.
 Familiaren eta lanaren uztarketa erraz-
teko zerbitzuak martxan jartzea aztertu 
beharko litzateke.
 Berdintasunarekin eta errespetuarekin lo-
tutako baloreen transmisioa sustatzen du-
ten ekintzak antolatu behar dira. 

Arloka banatuta, hauek dira diagnostikoak azpimarratu dituen gabeziak edo hobetu beharrekoak:
Zer hobetu, diagnostikoaren arabera

Berdintasuna
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Realizado el diagnóstico de igualdad entre hombres y mujeres, como paso previo 
a la elaboración del plan

Azkoitiko Udalak oraindik gizon eta emaku-
meen artean ematen diren ezberdintasunak 
gainditu nahian, beharrak eta indarguneak 
identifikatu eta etorkizunean egingo den pla-
naren oinarri bihurtuko den diagnostikoa 
burutu du. Udalaz gain, kultura, euskara, ki-
rola, gazteria, hezkuntza, lana edota hirigintza 
alorrak aztertu dira. Herriko errealitatearen 
erradiografia bat egiteko hartu dute parte, bes-
teak beste, udal teknikariek, udaltzain buruak, 
Iraurgi Lantzeneko arduradunak edota Elkar-
guneko koordinatzaileak. Halaber, galdetegiak 
egin dira Eguneko Zentroan, Musika Eskolan, 
Liburutegian, ikastetxeetan, e.a. 

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako 
legeak eginkizun jakin batzuk esleitzen di-
zkio herri administrazioari, hala nola, plan-
gintzaren diseinua eta jarraipena eta ekintza 

positiborako neurriak martxan jartzea. Az-
terketa 2009an egina da eta orduko datuetan 
oinarritzen dira ateratako ondorioak. 

Azkoitiko Udala 2006an sartu zen Berdinsa-
rean eta ordutik urrats ezberdinak eman ditu. 
Adibidez, Gizarte Ongizatean, emakumearen 
sailerako aurrekontu propioa dute, eta beste 
zeregin batzuekin batera, berdintasun gaietaz 
arduratzen den teknikari bat ere badu. Hala 
ere, diagnostikoak hobetu beharreko espa-
rruak azaleratu ditu. Arlo gehienek jasotzen 
duten informazioa sistematikoki sexuaren 
arabera banatu beharko litzateke, sentsibili-
zazioa landu, oposaketetako gai-zerrendetan 
berdintasunaren gaiari buruzko ikasgaiak sar-
tu, elkarteei eskainitako diru-laguntzetan ber-
dintasun klausulak jarri edota hizkuntzaren 
erabilera ez sexista egin. 

Kirola
 Emakumeen parte-hartzea baxua da kirol 
federatuetan.
 Kiroldegiak eskaintzen dituen ikastaro ge-
hienetan gehienbat emakumeek hartzen 
dute parte. Kiroldegiko pista eta gimna-
sioa, ordea, gizonezkoek erabiltzen dituzte 
nagusiki.
 Segregazio horizontala ikusten da Eskola 
Kirolean. 

Gazteria
 Topalekuan mutilen presentzia handiagoa 
da.
 Bereizketa dago antolatzen diren ekintzetan. 

Hezkuntza
 Herriko ikastetxeetan lanbide orientazio ez 
sexistarako programak sustatu behar dira.
 Parekidetasuna landu behar da ikastetxee-
tan.
 Hezkuntzaren eta irudien erabilera ez sexis-
ta landu.
 Irakasleei zuzendutako hezkidetzari buruzko 
prestakuntza saioak jorratu.
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Realizado el diagnóstico de igualdad entre hombres y mujeres, como paso previo 
a la elaboración del plan

Diagnostikotik abiatuta 
proposatzen diren aldaketa 
eta hobekuntzak:

Dokumentuetan hizkuntza ez sexista era-
biltzea.

Udaleko hainbat esparrutan emaku-
meen eta gizonen parte hartzea lortzea, 
hala nola, kirol federatuan, kulturan, 
e.a.

Ardura banaketarekin eta berdinta-
sunarekin zerikusia duten ikastaroak 
antolatzea.

Genero indarkeriaren biktima izan di-
ren emakumeen harrera hobetzea.

Emakumeentzat eta gizonentzat, genero 
perspektibadun osasun egitasmo integra-
lak sustatzea.

Azkoitian lan egiten duten taldeekin 
eta erakundeekin lan egitea, euren egi-
tasmoetan genero ikuspegia txertatze-
ko eta berdintasun baloreak sustatzeko. 

Las mujeres, mejor formadas
El diagnóstico encargado por el Ayunta-
miento de Azkoitia refleja que los puestos 
de baja cualificación están desempeñados 
principalmente por hombres, mientras que 
las mujeres cubren empleos más especiali-
zados. Una de las consecuencias es que se 
incorporan al mercado laboral más tarde 
que los hombres. 

Otra de las observaciones que se recogen 
en el estudio es que el incremento del paro 
ha hecho que los hombres comiencen a 
ocupar puestos históricamente feminiza-
dos. En cualquier caso, las mujeres siguen 
siendo contratadas mayoritariamente para 
desempeñar trabajos temporales a tiempo 
parcial (el 52% de las contrataciones) y en 
el caso de contratos a tiempo completo, las 
personas beneficiarias suelen ser mayorita-
riamente hombres. 

En cifras:
 Entre el personal del Ayuntamiento, 
en el caso de los hombres únicamente 
el 4,34% ocupan puestos administrati-
vos frente al 95,65% que ocupan pues-
tos técnicos. En el caso de las mujeres, 
un 62,06% cubre puestos técnicos y un 
37,93%, administrativos.

 Entre las franjas de edad comprendidas 
entre 16 y 65 años hay un mayor porcen-
taje de hombres, en cambio, las mujeres 
superan en porcentaje a los hombres, 
sobre todo en edades avanzadas. 

 En el departamento de Bienestar Social, 
en el 2009 abrieron un total de 10 expe-
dientes por violencia de género. 7 de 
ellas sufrieron, además maltrato físico. 

loreA AizPuru
Ongizate saileko teknikaria

“Azkoitiko herriak eta Udalak 
lanean jarraitu behar dute, us-
tezko berdintasunaren atzean 
benetako gabeziak daudelako. 
Horretarako, herriak eta Udalak 
eskaintzen dituzten indargu-
neak aprobetxatu eta gabeziak 
gainditu behar ditugu”.
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Impulsar  la venta de 
productos autócto-
nos y de calidad, di-
namizar la Plaza del 
mercado y ampliar el 
horario para posibi-
litar la asistencia a 
más azkoitiarras y visitantes. Esos 
son algunos de los objetivos de la 
iniciativa de abrir el mercado los 
viernes por la tarde, que echó a 
andar el pasado mes de mayo. Así, 
gracias a esta medida, este espa-
cio está abierto al público todos 
los viernes de 17:30 a 20:00 horas. 
Por lo general, los baserritarras, los 
clientes y los comerciantes de la zo-

na, aunque se mues-
tran cautelosos, rese-
ñan que ha sido una 
decisión acertada, ya 
que podría ayudar a 
aumentar las ventas 
en esta época de cri-

sis. La mayoría piensa que habrá 
que esperar a que finalice el estío 
para que el nuevo horario acabe 
cuajando, pero están dispuestos a 
esperar. Además, con la ampliación 
del horario, más azkoitiarras ten-
drán la oportunidad de comprar y 
conocer de cerca el amplio surtido 
de alimentos que se oferta en el 
mercado. 

MAite gArAte
Baserritarra

“Ideia ona iruditzen 
zait ostiral arratsal-
detan azoka zabal-
tzea. Egia esan une 

honetan genero gutxi daukagu, baina laster 
hasiko da tomatea eta hainbat barazkiren 
denboraldia. Horrekin salmentetan igoera 
bat emango denaren esperantza dut. Azken 
hilabeteotan asko jaitsi da negozioa, oso 
jende gutxi etortzen da azokara eroske-
tak egitera; lehen, berriz, gune hau jendez 
gainezka egoten zen, inguruko herrietako 
baserritarrak sarriago etortzen ziren beren 
produktuak saltzera. Itxaropenari eutsi be-
harko diogu, ea egoera hobetzen den”. 

Un horario flexible para un mercado de calidad
Egungo krisiak Azkoitiko azoka plazan izan du eraginik. Bertako dendari eta baserritarrek pairatu dituzte bere ondorioak. Egoera horri 

aurre egiteko xedez, Udalak joan den maiatzetik ostiral arratsaldetan euren postuak zabalik mantentzeko gonbidapena luzatu zien ber-
tan postuak dituztenei. Orokorrean gustura agertu dira ordutegiaren zabaltzearekin. Orain salmentak igotzea besterik ez da falta. 

“El mercado está 
abierto todos los 

viernes de 17:30 a 
las 20:00 horas”



“Oraingoz ez dugu irekitzen arratsaldean. 
Entzun dugunez, azken asteotan nahiko 
jende gerturatu da. Emaitza onak ematen 
badira, orduan irekiko dugu arratsaldean, 
bitartean, ez. Nabarmena izan da aurten eman den jaitsiera, 
arrainaren kasuan asko nabaritu dugu. Pena bat da, azokan 
baino produktu hoberik ez dute-eta inon aurkituko. Gaur 
egungo bizitza erritmoa medio, jendeak ez du astirik hartzen 
azokara bisita bat egiteko”. 

“Merkatua ostiral arratsaldetan ere 
irekita dago azkotiar gehiagok bertako 

produktuak eskuratu ahal izateko”

“Ideia ona da, baina oraindik ez dakigu zen-
baiterainoko arrakasta izango duen. Udan 
askoz gutxiago saltzen dugu, eguraldia eta 
oporrak direla eta herritarrak kanpora joan 
ohi dira. Ekimen honen balorazio aproposa 

egiteko momentu egokiena datorren udazkena izango da, or-
duan ikusiko dugu emaitza. Ideia martxan jarri zenetik ez dugu 
gehiegizko erantzunik jaso. Jendeak barazki gutxi erosten ditu, 
baserriko ogia asko saltzen da, baina bestelakoak gutxi. Azkoitia-
rrak azokara etortzera animatuko nituzke, bertako produktuak 
probatzeko”.

MAri KArMen sorAzu
Arrain-saltzailea

Merkataritza
11

Un horario flexible para un mercado de calidad
MAite lArrAñAgA etA 
Ander orruesAgAsti 
Harakinak

“Primerako ideia iruditzen zait. Nire alabak 
Zumaian egiten du lan eta ezinezkoa zaio 
goizetan azokara etortzea. Arratsaldean ire-
kiz gero, berriz, bertara gerturatzeko aukera 
du. Goizez lan egiten dutenentzat da onu-
ragarria”.

MilA olAno  Bezeroa

“Antes solía venir por las mañanas, pero 
ahora también los viernes por la tarde, para 
echar un vistazo. Los productos del merca-
do son los mejores que puedes encontrar. 
Cuando voy a Valladolid llevo todo tipo de 
verduras y hortalizas para mis familiares, ya 

que allí no hay material de esta calidad”.

MAriA Jesús Mendo  Clienta

“Kontua da aukerak zabaltzea bezeroei. Os-
tiral arratsaldetan zenbat eta postu gehiago 
egon, ba hobe. Larunbatetan ezin dutenek 
ere aukera dute horrela. Hala ere, gauza 
berria da eta ohiturak aldatzea kosta egiten 
zaio jendeari”.

belen sorAluze

“Ni oso gustura nago ostiraletako esperien-
tziarekin. Orain arte oso ondo  funtzionatu 
du. Beste kontu bat da zer gertatuko den 
hemendik aurrera eguraldi ona egiten due-
nean. Espero dut jendea igerilekutik bueltan 
hona etortzea. Zorte apur batekin...  Gainera, 

konturatu gara beste jende mota bat dabilela. Ez dira betiko beze-
roak. Jende gazteagoa da ostiraletan etortzen dena eta arratsal-
deetan postua jartzeak bezero berriak erakartzen ditu”. 

lurdes olAizolA

“Herriko eta inguruko produktuak 
balioan jartzea eta azoka 

dinamizatzea dira ekimenaren 
helburuetako batzuk”“Aukera egokia da nire ustez, baino denbora 

eman behar zaio nolako harrera duen ikuste-
ko. Gazte gutxi etorri ohi da hona, eta pena 
bat da, letxuga freskoa, tomatea, porruak 
eta sasoiko produktuak eskuratu ditzakete 
eta. Agian orain ostiral arratsaldean irekiz 

gehiago etorriko dira, goizetan zailagoa baitute lana dela eta. Krisi 
garaia dela asko igertzen da. Baserritar asko ostiral arratsaldean 
etortzen diren arren, beste asko, ez badoa ondo, ez dira etorriko. 
Guztion artean eman behar diogu bultzada azokari”.  

MilA gorostegi  Dendaria
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7. urtea da Azkoitian Eskolako Agenda 21eko programa lantzen dela. Denbora horretan ikastetxeak ingurume-
naren kalitatearen eta iraunkortasunaren alde buru-belarri aritu dira lanean. Ingurunea ezagutzeko interesa eta 
bidegabea dena aldatzeko konpromisoa erakutsi dute Floreaga San Jose ikastetxeko eta Xabier Munibe ikasto-
lako gaztetxoek. Ildo horretan, eta iaz lez, biodibertsitatearen gaia landu dute, baina oraingoan beste ikuspuntu 
batetik aztertu dute esparru hori: elikaduraren eta osasunaren inguruan egin dute lan amaitu berri den ikastur-
tean zehar. Guztira 870 haur eta gazte. Ez da kopuru makala. Hori gutxi balitz, landutako ekintza guztiak Asier 
Aranbarri alkateari azaldu zizkioten, beraien ekintza planean kontutan har ditzaten. 

Azkotiko gazteak elikaduraren eta osasunaren 
inguruan, arduratsu

Udal entzunaldian aurkeztu zuten txoste-
nean ikasleek honako proposamenak egin 
zizkieten agintariei, besteak beste:
- Ingurumen gaien inguruan herritarren 
artean informazioa zabaltzen jarraitzea: 
Txip21 argitaratu eta Udaleko web orrian 
ingurumen saila berreskuratzea.

- Intxaustiko parkean zuhaitzen izenak 
jartzea.

- Igerilekuko berdegunea urte osoan 
zabalik izatea, proiektuan agindu zen 
moduan.

- Oñeder-en egoera eta etorkizunari 
buruzko informazioa zabaltzea.

Agintariak, gazteen hitzak aintzat hartuz

- Hitzaldiak egitea elikadurari eta osa-
sunari buruz, herri mailan.

- Zaborrontziak herriko kale guztie-
tan ipintzea, zaintzea eta berritzea, ez 
bakarrik kale nagusietan.

- San Juango futbol zelaia partidurik ez 
denean irekita egotea herritarrentzat.

- Uraren kuotarekin bidezko eraba-
kiak hartzea: gastatzen duenak ordain 
dezala.

- Konpostatzeko ohitura gehiago za-
baltzea.
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Azkotiko gazteak elikaduraren eta osasunaren 
inguruan, arduratsu

Azkoitiko ikasleek aurten egin duten lana txa-
lotzekoa da. Biodibertsitatearen inguruan ge-
hiago sakondu dute eta elikadura eta osasuna-
ren garrantziaz jabetzeko ekintza ugari antola-
tu dituzte ikasturtean. Haur Hezkuntzako, Le-
hen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako 
ikasleek egindako lanak etorkizunean bere 
fruituak emango ditu. Hona hemen ikasturte 
honetan egindakoaren laburpen txiki bat. Zo-
rionak parte hartu duzuen guztiei!

Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza:
-  Barazkien uzta sasoiak aztertu dituzte.
-  Hazien tailerra egin dute.- Eguneroko elikagaiak non eta nola 

ekoizten diren aztertu dute.- Bertso lehiaketa antolatu dute.- Ba al dakizu zer jaten dugun? Ingu-
rukoen elikadura ohiturak ezagutu dituz-
te galdeketa baten bidez.- Ihauterietako desfilean “fruta eta baraz-

kiak” gaia aukeratu zuten. 

Ikasleen lana, biodibertsitatearen giltza
Bigarren Hezkuntza:- Galdetegiak prestatu dituzte ikasle, 

irakasle eta gurasoentzat. Ikasleek oso 
fruta gutxi jaten dutela, gosariari ga-
rrantzi txikia ematen diotela eta eros-
keta gehienak supermerkatu handietan 
egiten direla ohartu ziren.

- Jaten dituzten barazki eta jakiei buruz 
gauza asko ikasi dute: barazkien ja-
torria, uzta sasoiak, gaur egungo ba-
serrien bilakaera, bertako produktuak 
kontsumitzearen garrantzia…

- Taldeka gazta tarta ekologikoak egin 
dituzte, bertako produktuak erabiltzen 
saiatuz.

- Elikaduraren inguruko kontsumo tai-
lerretan parte hartu dute

- Ekologiari buruzko antzerki bat ere 
ikusi dute.

- Elikaduraren Eguna ospatu zuten 
UNICEF-eko manifestua ezagutaraziz 
eta hainbat bideo ikusiz.

Guztiok biodibertsitatearen alde-
ko apustua egin behar dugulako… 
Hona hemen elikaduraren eta 
osasunaren inguruan bost aholku 
gure etxeetan kontutan hartzeko.
 
1.- Kontsumitu itzazu garaiko 
eta bertako produktu freskoak. 
Modu honetan, zure osasunari 
mesede egiteaz gain, ingurume-
na zaintzea laguntzen duzu.

2.- Kasu egiozu zure dietari eta 
gogoan izan: fruta eta barazkiak 
egunean zehar bost ale!

3.- Herriko biodibertsitatea ba-
besteko kontuan izan fauna eta 
landaredi exotikoa ez dela “as-
ke” utzi behar. Horien jatorriko 
ekosistemak kaltetzen baitira 
eta gure ingurunean inbaditzai-
leak gerta daitezke.

4.- Zure inguruko biodibertsita-
tearen aldeko jokabideak izan.

5.- Parte hartu ezazu honda-
kinen gaikako bilketan, kontu-
tan hartuz hondakinik egokiena 
sortzen ez dugun hura dela. Be-
raz, gutxi ontziratutako produk-
tuak erosi itzazu eta baztertu 
produktu toxikoak dituztenak. 

Zu ere 
etxetik parte 

hartzeko 
prest?
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[ El Ayuntamiento destina la mayor parte de los ingresos por multas a 
financiar clases de educación vial

[
Urola bailarako garapen agentziak 
“Mikroenpresak mugimenduan” 
proiektua aurkeztu berri du 3 eta 10 
langile artean dituzten zerbitzu edo 
industria enpresei zuzenduta. Es-

[ Iraurgi Lantzen, enpresa txikien ondoan

[
Han participado en total casi 
500 alumnos de Floreaga y 

Xabier Munibe.

El Ayuntamiento 
ha invertido 9.000 euros en 

las clases.

La Agencia de Desarrollo 
pone en marcha el proyecto 
“Microempresas en acción” 

dirigido a empresas que tienen 
entre 3 y 10 trabajadores.

Etxaniz autoeskolak eta Udalak bat egin 
dute herriko ikastetxeetako ikasleen ar-
tean bide heziketa sustatzeko orduan. 
Alde bien arteko akordioari esker, Flore-
agako 228 ikaslek eta Xabier Munibeko 
beste 241ek bide heziketaren inguruko 
saio teoriko eta praktikoak jasotzeko 
aukera izan dute. Bide seinaleak aztertu, 
segurtasun uhalaren garrantziaz jabe-
tu eta trafiko guneetan hartu beharre-
ko segurtasun neurriak ezagutu dituzte. 
Etxaniz Autoeskolako arduradun Uxoa 
Aizpururen iritziz, “oso esperientzia posi-
tiboa izan da, eta aurrera begira ere, ateak 
zabalik ditugu Udalaren aldetik, beraz, 
badirudi jarraipena izango duela”. 

“Oso esperientzia po-
sitiboa izan da eta 

aurrera begira ere ateak zabalik ditugu 
Udalaren aldetik”.

uxoA AizPuru
Etxaniz 
Autoeskola

kualdeko 16 mikroenpresak hartu dute 
parte eta ekintza plan bat zehaztu du-
te. Besteak beste, 2010erako aurreiku-
sita dute merkataritzako trebetasunak 
eta gaitasunak lantzeko tailerrak egitea 

eta mikroenpresei dagozkien finan-
tziazio bide desberdinei eta laguntza 
publikoei buruzko jardunaldi informa-
tiboak antolatzea, besteak beste. 



Jose Mari Urkia izenda-
tu dute Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartearen 

zuzendari. Orain arte, Gipuzkoako arduradu-
na zen Urkia.

Laburrak
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Jose Mari Urkia, 
Adiskideen 

Elkarteko zuzendari

Euskalerriaren Adiskideen 
Elkarteak kultur ondarea berres-
kuratzearen aldeko apustua egin 
du, Intsausti Jauregian orain ar-
te ikusgai ez zeuden margolanak 
eta altzariak jarriz. Besteak bes-
te, solairu nobleko gela nagusian 
bi margolan zintzilikatu dira. 
Bata, Domingo de Lizundiaren 
margolan bat eta bestea, Euge-
nio Azcuek Parisen 1856an mar-
gotutako “Irurac-bat” obra. Pe-
ñaflorida kondearen busto bat 
ere berreskuratu da. Halaber, 
Uzelayren margolan bat zahar-
berritzeko asmoa dute elkartea-
ren arduradunek eta baita XVIII. 
gizaldiko marrazki bat ere. 

Euskalerriaren Adiskideen Elkartea, ondare artistikoa berreskuratze bidean

El de Azkoitia es uno de los centros afectados por la reorganización de Osakidetza y su decisión de 
cerrar los sábados a la mañana 11 de los 33 ambulatorios que hasta ahora abrían en Gipuzkoa. 

Osakidetza ha puesto en marcha un número de teléfono de atención que es 
el 943 46 11 11. Si el usuario considera que necesita atención personal 

podrá acudir al servicio de urgencias de Azpeitia o de Zumárraga.

Osakidetzak asteburuetako zerbitzua be-
rrantolatzeko hartutako erabakiak Azkoi-
tiari bete-betean eragiten dio. Joan den 
ekainaren 19tik, larunbat goizetan ez da 
anbulategia irekitzen, Gipuzkoan zabal-
tzen ziren 33 zentrotatik 11 ez zabaltzea 
erabaki baitu Eusko Jaurlaritzako Osasun 
sailak. Udalak larunbatetan anbulategia 
ixtearen aurkako mozio bat onartu du.
Edonola ere, hemendik aurrera jarraipen 
zuzena egiteko asmoa du neurriak
zenbateraino eragin dezakeen ikusteko 
eta ahal den neurrian funtzionamendu
egoki bat bermatzeko.
Asteburuan osasun-arazoren bat duten 
azkoitiarrek Azpeitiko edo Zumarragako 
larrialdi zerbitzuetara jo beharko dute. 
Hala ere, bada beste aukera bat. Telefono 
bidezko arreta eskainiko da, 943 46 11 11 
zenbakira deituz. Arreta pertsonala behar 
izanez gero, berriz, aipatutako zentroetan 
eskainiko da.
EAEn larunbat goizez zabaltzen ziren 
anbulategien %40 itxiko dira hemendik 
aurrera.

Udalak larunbatetan anbulategia ixtearen aurkako mozioa onartu du[ ]

[ ]

Recientemente se ha celebrado el II Seminario de 
Historia de la Compañía de Jesús en el siglo XVIII. En la 
imagen, los participantes.



A z k o i t i k o

UZTAILA

2 Baztartxo antzokian, 22:00etan, Oihulari 
klown antzerki taldearen ”eZINEMAn” ikus-
kizuna. 

- Gurea Udal Pilotalekuan, gaueko 22:00etan, 
Haitiren alde, Azkoitia-Azpeitia herri arteko 
pilota txapelketako taldeak.

3 Elkargunean, goizeko 10:00etatik 13:00era, 
Haitiren alde, Saski-baloi festa. 

- Herriko Enparantzan, gaueko 23:00etan, 
“Mojinos Escozios” taldearen kontzertua.

agenda
9 URRATEGI AUZOKO JAIAK. 

 - 22:00etan, Mus txapelketa azkarra.

10 Urrategiko Amabirjinaren  eguna. Musika 
bandaren kalejira.

- Izarre Jandaloko zelaian, Orionen eskutik, 
Galeper tiraketa.

11 Urrategi auzoko jaiak.

 - 08:00etan, Meza.

 - 09:30ean, Meza.

 - 11:00etan, Meza Nagusia.

 - 12:30ean, Herri Kirolak: Goenatxo II eta 
Elosukorta. 

 - 13:00ean, Bertsolariak: Larrañaga eta 
Egoitz Alkorta. 

 - 13:30ean, Zabale eta Larrañaga trikitila-
rien saioa.

 - 16:30ean, Gorriti eta bere abereak. 

 - 16:30ean, Ume jolasak: Puzgarriak eta 
tailerrak. 

 - 18:00etan, Zaldi proba, Alzagorretako 

iTelefono interesgarr iak

 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
Gipuzkoako Urak 943 85 08 83
 902 30 22 22
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
Xabier Munibe Ikastola 943 08 07 37
Urola Ikastola BHI /  
Urola Lanbide Heziketa 943 85 21 74
 943 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 08 02 95
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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”Makario” Olarrearen ”Koioteren” kontra. 

 - Ondoren, Zabale eta Larrañaga trikitila-
riekin erromeria. 

18 Urrategiko zelaietan, Euskal arrazako 
txakurren erakustaldia.

25 Santiago eguna. Musika bandaren kalejira 
eta San Jose egoitzan emanaldia.

30 San Inazio bezpera. Musika Bandaren 
kalejira. 




