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Herri bat 
gorputzez eta arimaz 
eraiki behar da

Arima gure kulturak, hizkuntzak, identita-
teak osatzen dute. Gure betiko baloreek. 
Esfortzuaren aldeko borondateak, ekintzaile 
izaerak, apaltasunak, munduari begiratzeko 
gure modu propioak. 

“

“



Azkoititik kanpo bizi diren herritarrek Kontzejupetik udal aldizkaria hilero euren etxeetan jaso nahi badute edo, Azkoitian bizi arren, norbaiti 
ez bazaio iristen, jar dadila harremanetan Udaleko Kultura Sailarekin:

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

Azkoitiar guztien esku dago

@
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Asier Aranbarri
Azkoitiko Alkatea

“Zortzi urte igaro dira Azkoitiko alkatetza hartu 
nuenetik. Hilabete gutxi barru alkate makila beste 
baten eskuetan  izango da. Ez makila bakarrik. 
Kaxoietan aurkituko ditu erdi-bidean utziko ditu-
gun proiektuak ere. Gu, ni eta nire gobernu taldea, 
honaino iritsi gara.
Herri bat modu askotara eraiki daiteke, baina 
ezinbestekoa da zentzuzko eta aurrez hausnartu-
tako irizpideei heltzea, noraezean ibili gabe. Herri 
baten gorputza ez ezik, arima ere zaindu behar da. 
Zerbitzuak, ekipamenduak eta eraikinak dira he-
rriari kanpoko itxura ematen diotenak. Aurrekon-
tuen arabera, udal bat eskuzabalagoa edo zorro-
tzagoa egiten dutenak. Alabaina, arimari osasuntsu 
eusteko hormigoia ez da nahikoa. Arima gure kul-
turak, hizkuntzak, identitateak osatzen dute. Gure 
betiko baloreek.  Esfortzuaren aldeko borondateak, 
ekintzaile izaerak, apaltasunak, munduari begira-
tzeko gure modu propioak. 
Elkarbizitzarako guneak eraikitzea, krisi egoera 
honetan lan iturriak zabaltzea eta gure identita-
tearekin mimo handiz jokatzea izan dira gure aha-
leginak. Ez da egia gauzak ondo edo gaizki egitea 
berdin kostatzen dela. Ondo egiteak lan handiagoa 
ematen du. Eta erlojuari begiratu gabe saiatu gara 
azken urte hauetan egin beharrekoa ahalik eta 
hobetoen egiten. Zertarako? 
Azkoitia prest egon dadin etorkizunari aurre egi-
teko, gaur egungo munduan aurrez aurre ditugun 
erronkei heldu eta garaile ateratzeko; Azkoitia bi-
zitzeko eta lanerako punta-puntako herria izateko. 
Azken batean, Azkoitiarrok pozik bizitzeko. 

Gure kudeaketa edo herria eraikitzeko modua zu-
haitz baten irudiarekin alderatu ohi dut. Zuhaitz 
batek sustraiak, enborra eta adarrak ditu. 
Sustraiek gure nortasuna, iraganarekiko lotura, izan 
garenaren eta garenaren kontzientzia, ordezkatzen 
dute. Enborra da herriaren egitura erakusten digu-
na. Gorputza, alegia. Instalazioak, bitartekoak, eki-
pamenduak, jendea... azken batean herri ekimena. 
Elkarbizitzaren garapena   ahalbidetzen duena. Eta 
azkenik, hostoak dira kanpoarekiko lotura islatzen 
dutenak. Urtaro bakoitzarekin biziberritzen dire-
nak, birsortzeko ahalmena dutenak.
Hurrengo orrialdeetan azken legealdian egin dugu-
naren berri ematen zaizue. Nire blogean esaten du-
dan moduan, ondo esanak edo egindakoak gogoan 
hartu eta gaizki esanak  barkatu. Eta bide batez, eta 
ez badut orain artean egin, eskerrik asko azkoitiar 
guztioi, zuen pazientziagatik, zuen haserreak ba-
retzen asmatu duzuelako, beharbada beste alkate 
bat desio izan arren, errespetuz hartu nauzuelako 
eta esku-artean izan ditugun proiektuak aurrera 
eramaten lagundu diguzuelako. Eta nola ez, es-
kerrik asko alde bateko eta besteko zinegotzioi. 
Nireoi, nire ondoan egoteagatik une gozoetan eta 
garratzagoetan. Besteoi, zuen lanak gauzak hobe-
to egitera eraman gaituelako. Azkenik, etxekooi, 
sarritan ez naizelako iritsi behar ninduzuenean eta 
isilik geratu zaretelako. Guztioi, aukera hau eman 
diguzuelako”. 

Izan ondo !

Izaera
Identidad

Dena prest, etorkizunari aurre hartzeko

Convivencia
Elkarbizitza

Innovación
Berrikuntza

azkoitia

“

Gure kudeaketa zuhaitz batek irudikatzen 
du. Sustraiek gure nortasuna ordezkatzen 
dute. Enborra da herriaren egitura erakusten 
diguna. Eta hostoak urtaro bakoitzarekin 
biziberritzen dira, birsortzeko ahalmena dute.

“

“

Eskerrik asko azkoitiar guztioi, zuen pazientziagatik, 
zuen haserreak baretzen asmatu duzuelako, beharbada 
beste alkate bat desio izan arren, errespetuz hartu nau-
zuelako eta esku-artean izan ditugun proiektuak aurrera 
eramaten lagundu diguzuelako.  

“



azkoitia4

> Euskara, gure nortasunaren muina
Gure aldarrikapenetako bat izaten jarraitzen du euskararen  
normalkuntzak, uste dugulako gure hizkuntza dela gure kul-
tura eta identitatearen muina. Horregatik, hainbat proiektu 
abiatu ditugu. Besteak beste, enpresa mundua euskalduntze-
ko, etorkinen integrazioa sustatzeko, euskaldun zahar eta be-
rrien arteko zubiak eraikitzeko, e.a. Egitasmo berrien artean, 
AEKrekin elkarlanean, Mintzalaguna proiektua jarri dugu 
martxan eta gidabaimena euskaraz ateratzeko aukera ere 
ahalbidetu dugu. 

Izaera
 ¿Qué hemos hecho?

• Poner en marcha proyectos para avanzar en  
  la normalización del euskera.
• Rehabilitar el Casco Histórico.

• Reformar San Martín y la Plaza del Mercado.
• Poner el valor patrimonio histórico y cultural 
 por medio del Palacio Intsausti, Frontones  
 Jorge Oteiza, Fundación Antonio Oteiza...

Identidad

Legealdi balantzea 2007-2011
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Izaera
> Alde Zaharra, etengabe eraberrituz
Azkoitiko Alde Zaharra herriaren bihotza da. Inbertsio esangura-
tsuak egin dira alde hori txukun mantentze aldera. Horren adibide 
dira Merkatu Plazan eta San Martinen egindako obrak. Termita-
izurria behin betiko galdu dadin ere, tratamendu bat eman da 
kaltetutako gune guztietan, denetan aldi berean esku-hartu ezean, 
ezinezkoa delako termitak desagerraraztea. Gainera, erraztasun 
ekonomiko handiak eman ahal izan zaizkie bizilagunei. 

> Ondare historikoa balioan jarriz
“Ilustraziotik berrikuntzara” lelopean gauzatu dugu gure udal 
kudeaketa, etorkizunari ez ezik, iraganari begiratzeak ere as-
ko erakusten duelako. Halere, iragana, baliokoa den heinean, 
eguneratzen ahalegindu gara, iritzia mamituta jasotzen dugun 
egun hauetan, pentsatzeko eta hausnartzeko ahalmenari bere 
tokia emateko asmoz. Aurrekoak baditugu. XVIII. mendean, 
Peñaflorida konteak, Altuna Portuk edo Narrosek Azkoitia Eu-
ropako puntako pentsalarien artean kokatu zuten, euren ahotsa 
entzunarariz. Azkoitiarrak, euskaldunak, europarrak. Europan 
euren presentzia nabarmendu zuten. Orain guri dagokigu haien      
lorratza jarraitzea XXI.mendeko erronketara egokituz. Horre-
tarako gune bat Intsausti Jauregia da, Euskalerriko Adiskideen 
Elkartearen egoitza. Bertan kokatu da, halaber, XVIII mendeko 
Xabier Maria de Munibe Institutua ere. 
Gaur egun, pil-pilean dauden gaien eztabaida-gune izan behar du 
Intsausti Jauregiak, iragana, orainaldia eta etorkizuna uztartuz. 

“Hay que poner en valor la capacidad de pensamiento y 
reflexión, sin esperar a que los medios nos ofrezcan una 

opinión mascada”

Pintor Iriarte kalea
Termitak desagertzeko tratamendua 700 

etxebizitzatanSan Martin, itxura berrituta

Merkatu Plazaren berritzea

Fatxadak konpontzeko diru-laguntzak

Legealdi balantzea 2007-2011
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Izaera
> Kultura ondarea
Jorge Oteiza Pilotalekuak
Jorge Oteiza pilotalekuek Azkoitia berriaren argazkietako bat eskaintzen 
digute, ikono berri bat. Pilotalekuen I eta II. faseak gauzatuta daude 
eta III.aren nondik-norakoak zehaztuta geratu dira, hurrengo udal 
gobernuek proiektua bere osotasunean exekutatuta ikusi nahi badute. 
Legealdi honetan erreboteko pilotalekua inauguratu dugu. Pilota da 
azkoitiarron nortasunaren osagaietako bat eta Pilotartea da horri eran-
tzuten dion ekimena Azkoitian. 

Antonio Oteiza Fundazioa
Antonio Oteiza Fundazioa 2007an sortu zen Azkoitiarekin lotura 
estua duen izen bereko artistaren obra, pentsamendua eta filosofia 
ezagutzera emateko. Besteak beste, Pilota Eguna edo Ekintzailearen 
Saria antolatzen ditu Fundazioak. 2010ean, Batzar Nagusien eta Eus-
kal Jaien inguruko erakusketak ere ikusgai jarri ditu. Halaber, Edward 
Rosseten “El Capitán Olano” (Edhasa) liburuaren argitalpena bultzatu 
du, Olano nabigatzaile azkoitiarraren  XVI. mendeko balentriak eza-
gutarazteko, historian merezi duen tokia emanez.

Legealdi balantzea 2007-2011
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> Zer diote herritarrek?

Mari Jose 
arregi

“Ezin dugu ahaztu Azkoitia eta XVIII. mendea lotuta 
daudela erabat. Intsausti Jauregiak izan behar du 
Azkoitiaren ezaugarri garrantzitsu bat eta apustu 
hori da Intsausti eta Ilustrazioa XXI.mendean. Eta 
nola ez, martxan jarri dugun Xabier Maria de Munibe 
Institutua izango da aitzindaria XVIII.mendeko iker-
tzaileentzako eta horko mezua ere herriari zabaldu 
behar zaio. Intsausti eta Institutua berritu egin behar 

Jose Mari
Urkia

“Azkoitiko Alde Zaharrean gauza asko egin da, etxe 
zaharrak konpondu, berriak eraiki eta lan horiek 
denak utzi izan balira, zaila izango zen zonalde guzti 
horri ondo eustea. Horretan lagundu du Udalak. Ter-
mitek, adibidez, lan hanadia egiten dute eta Udalak 
izurrite horiek desagerrarazteko dirua jarri du. Bizi-
lagun bakoitzak arduratu behar izan balu horretaz, 
zaila izango zen arazoa konpontzea. Baina nik alderik 

LUziano
JUaristi

“Musika eta hezkuntza banatu ezin diren bi kontzep-
tu dira, zeren musikaren bidez elementu asko lotzen 
dira. Batetik, musikaren elementu propioak, espresi-
ozkoak... herri kultura tradizionalean ikasleak urtean 
zehar parte-hartze zuzena izaten dute, herri-kulturan 
inplikatzen laguntzen zaie eta sentsibilizatzen joaten 
dira, bai ikuspuntu pertsonaletik eta bai kolektibo-

tik. Gure papera irakasle moduan garrantzitsua da eta 
interpretatzen dituzten musikak, dantzak, e.a. guretzat 
erreferente izan diren egileenak dira askotan. Argi dago 
irakaskuntzak zuzeneko inplikazioa daukala ikasle horie-
kin.  Irakaskuntzak kultura identitatea gordetzerakoan ze-
rikusi zuzena eta handia du. Hizkuntza, musika, dantza eta 
izaera guzti horiek identitatea osatzen duten elementuak 
dira eta identitatea mundua irakurtzeko modu bat da”. 

dira eta mezu hori gure artean zabaldu. Ez dugu ahaztu 
behar XVIII.mendeko Ilustrazioa ez dela historia zaharra. 
Haiek egin zutena gaur ere egin behar da. Zer nahi du ho-
rrek esan? Haien pentsamenduak eta haien ikuspuntuak 
gaurkotu egin behar direla, haien baloreak ere kontutan 
hartu behar ditugula gaur”. 

handiena etxe berriekin ikusi dut. Gu gazteak ginela ez zen 
etxerik eraikitzen, ez zen berririk egiten. Harritu egiten 
nau pentsatzeak nola bizi ote zen hemengo jendea, nora 
ezkondu eta… gaur baino gutxiago beharko zuten! Sinestu 
ezinezkoa da ordutik egin dena! Hori aurrerapauso handia 
da. Baztarrikaldea, Kurutzeaga alde hori, hilerriaren azpiko 
alde hori… Azkoitiak egin duen aldea ikaragarria da.”

“Izaera mundua irakurtzeko modu bat da”

“Ilustratuen pentsamendua gaurkotu behar da eta haien mezua herriari zabaldu”

“Azkoitiak egin duen aldea ikaragarria da”

Legealdi balantzea 2007-2011
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Izaera
> Zer diote herritarrek?

“Azkoitia herri euskalduna izaten jarraitzea 
nahi dut eta ikuspegi hori eman nahi dut 
herritar bezala, nahikoa kezka sortu dizkida-
lako azken urteetan. Nire ustez, Azkoitiak be-
rrikuntza handiak izan ditu eta horrek haus-
narketa batera eraman 
nau. Harrotasunez diot 
azkoitiar petoa nai-
zela eta aitortzen dut 
aurrerapauso handiak 
eman direla Azkoitian, 

batez ere, industria mailako azpiegituretan, 
aisialdirako aukeretan, kirol zerbitzuetan, 
bai haur, gazte eta helduentzat, eta kultura 
eskaintzan ere bai. Noski, herria hazi egin da, 
kanpotar asko etorri zaizkigu eta uste dut 
kopuru esanguratsu batean bihurtu direla 
kanpotarrak. Eta oraindik ere etortzen ja-
rraituko dute. Baina ni kezkatzen nauena da: 
Azkoitia euskara aldetik, euskaldun egiten 
gaituena al da? Nik ezetz esango nuke. Bertakoak ere erabilpenean 
nahikoa jaitsi gara eta uste dut euskararen presentzia eguneroko 
bizitzan ez dela behar adinakoa, Azkoitian bertan euskara jakin-
erabili gabe ere, bizi daitekeelako. Eta euskara hutsean bizi nahi 
dugun euskaldunok ez dugulako aukerarik. Azkoitian euskara 
sustatzeko gunerik ba al daukagu? Gune dinamiko, herritar, parte 
hartzaile, aktibo, politikatik aparteko ideologia duenik? Uste dut 

gertuko herrietan badaudela nolabaiteko euskal kultur-jardueren 
erreferenteak. Azkoitian, etorkizunean Udalak eta herritarrok ba-
bestuta beharko lukeen bilgune bat behar dugula uste dut. Poten-
tzial handia dago, elkarte kultural dezente ditugu, eta gure herria 
euskaldun izaten jarraitzeko badauzkagu aukerak. Eta zorionez, 

azken urte eta erdi honetan Azkoitian 
sortu da talde bat nahikoa lan egin duena 
eta ale berezi batean jakinarazi genien hori 
herritarrei. Talde honek euskara maitatuz 
eta bere egoeraz kezkatuz, euskaraz bizi-
tzeko hautu kontziente bat egin du. Ez da 
lehenengo apustua. Orain dela hiru bat 
urte, proiektu bat aurkeztu zen udaletxean 
eta ez zen aurrera joan. Baina uste dut 
oraingo honetan baietz. Kide berriekin 
osatu da. Herritarrei parte hartzeko auke-
ra emanez, eskaintza berezi batekin dator. 
Etorkizunari begira aprobetxatu beharko 
genuke eta orain arte Udalarekin izan di-
tugun harremanak ere hobetu behar ditu 

talde honek. Nola egingo du hori guztia?
Azkoitian egin behar da ikerketa soziolinguistiko bat, normalkun-
tza bideak jorratu behar dira Euskal Herri mailan. Azkoitiak herri 
euskalduna izaten jarraitu behar du eta horretarako transmisioa 
ziurtatu behar da, zeren euskaldunak izan gara, gara eta izango 
gara. Etorkizuneko Azkoitian izan gaitezen euskaldun eraginkor 
eta eraikitzaileak, eskaini diezaiogun bilgune honi partaidetza eta 
bultzada. Hori da nire ametsa edo gogoa”. 

isabeL
JaUregi

“Azkoitiak herri euskalduna izaten jarraitu behar du”

Azkoitian euskara sustatzeko gune-
rik ba al daukagu? Gune dinamiko, 
herritar, parte hartzaile, aktibo, po-
litikatik aparteko ideologia duenik? 

Uste dut gertuko herrietan badaudela 
nolabaiteko euskal kultur-jardueren 

erreferenteak. Azkoitian, etorkizunean 
Udalak eta herritarrok babestuta 

beharko lukeen bilgune bat behar du-
gula uste dut. Potentzial handia dago, 
kultur elkarte dezente ditugu, eta gure 

herria euskaldun izaten jarraitzeko 
badauzkagu aukerak.

Legealdi balantzea 2007-2011
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> Elkarbizitzarako gune berriak
Hirigintzak eragin zuzena du herri baten soziologian. Udal 
gobernu honen ahalegin nagusietako bat izan da herrian 
elkarbizitzarako gune berriak sortzea, herritarren arteko 
harremanak errazteko, gizarte kohesionatu bat eratuz. 
Elkargunea bezalako ekipamenduak, parkeek eta berdegu-
neek, kaleak oinezkoentzat jartzeak eta antzerako proiektu 
eta ekimenek nahi horri erantzuten diote. 

Elkarbizitza
 ¿Qué hemos hecho?

•  Nuevo equipamiento socio-cultural y deportivo  
  Elkargunea.
• Piscinas descubiertas de Ugarte-Igaran.
• Peatonalización del Casco Histórico.
• Campo de Fútbol de San Juan.

• Parques, zonas verdes y bidegorris.
• Conexión entre Danobat y Altamira.
• Promoción del comercio local.
• Unidad psicogeriátrica en San José.
• Dispositivo anti-incendios en viviendas para 
   personas mayores.

• Transporte público entre los barrios y el 
 núcleo urbano.
• Mejora de accesibilidad.
• Proceso de participación en materia de inmigración.

Convivencia

Legealdi balantzea 2007-2011



azkoitia10

Elkarbizitza
> Elkarbizitzarako gune berriak
Elkargunea, Zubi-Aurre
Elkargunea, aisia, kirola  eta kultura uztartzen dituen neurrian, 
hainbat zerbitzuren kokaleku bihurtu da. Bertara lekualdatu dira 
Ludoteka, KzGunea edota Helduen Hezkuntza Iraunkorra (EPA). 
Ekitaldi publikoak ere ohiko bihurtu dira Elkargunean, esaterako, 
prentsaurrekoak edo liburu aurkezpenak. Halaber, elkarteen bilerak, 
outlet azoka, Gipuzkoako xake txapelketa, azoka interkulturala, 
ikasgelak egokitzeko azterketa garaian, Gabonetako parkea, Forum 
Azkoitiaren Familia eta Lanaren arteko Kontziliazio Jardunaldieta-
rako eta beste hamaika ekimenetarako erabili da gunea. 
Halaber, kirola praktikatzeko aukeraz gain, ikastaro eskaintza gero 
eta zabalagoa da. Adibidez, sukaldaritza ikastaroak eskaintzen dira 
Bruno Oteiza chef entzutetsuaren zuzendaritzapean. 
Elkarguneak 1.600 bazkide zituen ateak zabaldutakoan. Gaur egun, 
3.000 inguru ditu. Eguneroko erabiltzaile kopurua hirukoiztu egin 
da. Gainera, bazkide igoerari esker, azkoitiar bakoitzak lehen baino 
gutxiago ordaintzen du kirol instalazioen eta igerilekuen kudeake-
tagatik. 

> San Juango belar artifizialezko futbol zelaia 
Errealaren eta Anaitasunaren arteko futbol partidarekin inauguratu 
zen San Juango belar artifizialezko futbol zelaia, Anaitasuna Futbol 
Klubak bere 75. urteurrena ospatu eta handik hilabete gutxitara. 

Elkargunea, Ugarte-Igaran
Kanpoko igerilekuak ireki zirenetik, azkoitiarrentzat udak beste era ba-
tekoak dira. 

Legealdi balantzea 2007-2011
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> Haur-parkeak
Inbertsio esanguratsuak burutu dira Azkoitian parke berriak eraiki-
tzen edota lehengoak berritzen, elkarbizitzarako gune garrantzitsuak 
direlako. Floreagan, Jausoron, Gaztan-enean… 

Alde Zaharreko kaleak oinezkoentzat jarri dira, horrek dituen abantai-
lengatik. Batetik, gune berriak berreskuratu nahi izan dira oinezkoentzat 
eta bestetik, trafikoaren antolamendu egokiago bat bideratu doako TAO 
sistema jarriz. Aldaketa hauek bizilagunen eta dendarien iritziak aintzat 
hartuta gauzatu dira hasieratik bukaerara eta orokorrean balorazioa 
positiboa da. 
Halaber, hainbat kaletan aparkaleku gehiago sortu dira norabide baka-
rrekoak bihurtuz eta aparkalekuak baterian jarriz, segurtasun handiagoa 
bermatze aldera. Horren adibide dira Julio Urkixo, Ibai-Ondo, Anaita-
suna Plaza, Trenbidearen Zumardia, Jandonianiz eta Klara Donea. Guz-
tira, 180 bat aparkaleku berri sortu dira. 

> Bidegorriak
Iraunkortasunaren bidean, bidegorriek aukera paregabea eskaintzen 
dute autoa alde batera utzi eta txirrinduari heltzeko edo oinez ibiltzeko. 

> Danobaten eta Altamiraren arteko lotura
Aurki hasiko dira Danobat eta Altamira lotuko dituen bidearen obrak. 
Jausoro, Danobat eta Txalon-Erreka auzoek sartu-irtenetarako beste 
aukera bat izango dute bidea martxan jartzen denean, Julio Urkixo eta 
Ibai-Ondo kaleetako trafikoa arinduz. Proiektua faseka gauzatuko da.  

“El urbanismo incide directamente en la sociología de una sociedad. 
En un mundo cada vez más individualista y más globalizado, hacen 

falta espacios de convivencia para facilitar las relaciones entre 
personas que viven en un mismo entorno”

> Alde Zaharra, oinezkoentzat kaleak berreskuratuz

Legealdi balantzea 2007-2011
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Elkarbizitza
> Merkatariei laguntza
Herriko bizitzan zeresan handia dute dendari eta ostalariek. Haiek 
dira, hein batean, mugimendua eragiten dutenak. Horregatik, he-
rriko merkataritza babesteko konpromisoa du Udalak. Testuinguru 
horretan hainbat erabaki hartu da. Esaterako, Herrixen merkataritza 
elkarteari teknikari bat kontratatzeko laguntza ematea, azokak egite-
ko azpiegitura lagatzea, zozketak antolatzen laguntzea… 
Berriki jarri da martxan www.azkoitikoazoka.com web gunea eta 
hori zabaltzeko ere bere laguntza eskaini du Udalak. 
Helburua da kaleak txukun eta erakargarri mantentzea, aparkaleku 
arazoak saihestuz edo oztopo arkitektonikoak desagerraraziz, beze-
roek erosotasun guztiak izan ditzaten dendetara hurbiltzeko. 

> Ekipamenduak eta zerbitzuak 
Pertsona nagusientzat edo ezintasunen bat dutenentzat hainbat zer-
bitzu jarri dira martxan. Izan ere, biztanleriaren zahartzeak erronka 
berrien aurrean kokatzen gaitu. 

Psikogeriatria unitatea San Jose egoitzan
Desoreka kognitibo larriak dituztenei zuzenduta, psikogeriatria uni-
tatea jarri da martxan, autonomia mentala dutenen eta ez dutenen 
arteko bereizketa ahalbidetuz. San Jose egoitza publikoak lau ba-
liabide biltzen ditu: Eguneko Zentroa, babestutako apartamentuak, 
egoitza eta psikogeriatria unitatea. 

Suteen aurkako neurriak
Bakarrik bizi diren eta 80 urtetik gorako aiton-amonen etxeak az-
tertu dira bertako instalazioen egoera ikusteko eta sute arriskuak 
saihesteko. 100 ke-detektagailutik gora ipini dira azken bi urteotan.

Garraio publikoa auzoetatik herrigunera
San Jose egoitzarekin elkarlanean, Udalak garraio publikoa ja-
rriko du martxan otsail amaierako. Floreagan, Altzibarren, Txa-
lon-Errekan eta San Martinen egingo ditu geldialdiak erdigunera 
iritsi nahi dutenentzat. Pertsona nagusiei edo ezintasunen bat 
dutenei zuzendua dago zerbitzua eta eskaera Udaleko Gizarte 
Zerbitzuetan egin behar da. 

Irisgarritasuna hobetuz 
Irisgarritasuna hobetzeko eman den urratsetako bat da San 
Martin auzora igotzeko Madinabeitia plazan jarritako igogailua. 

Legealdi balantzea 2007-2011
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> Elkarbizitzarako oinarri berriak 
Partaidetza prozesuak etorkinen inguruko diagnosia lantzeko
Etorkinen integrazioa prozesu konplexua da. Hala ere, hainbat 
ekimen gauzatu dira elkarbizitza errazteko. Esaterako, Azkoitiko 
errealitatearen inguruko diagnosia lantzeko, partaidetza prozesu bat 
eman da aurrera etorkinen elkarteekin elkarlanean. 
Udalaren irizpidea argia da. Etorkinek eskubideak eta betebeharrak 
dituzte. Eta betebehar horien artean daude emakumea errespeta-
tzea, gure hizkuntzaren aldeko jarrera mantentzea, e.a. Azkoitiak 
herri irekia izan behar du, tolerantea, baina bertako arauak errespe-
tarazten dituena, integrazio prozesuak errazteko. 

> Zer diote herritarrek?

LUis serdio
erendira díaz

Miren
eLorza

“Azkoitia ha de ser un pueblo tolerante con los inmigrantes, abierto. Pero todas aquellas personas que vienen de otro país han de 
respetar nuestras normas de convivencia. Tienen derechos, pero también obligaciones. Y una de ellas es el respeto a la mujer”. 

“Gazteen hezitzaile gisa, Ludoteka Elkarguneara 
ekartzeak arrakasta handia izan du bai ume eta bai 
gurasoen aldetik, herrira gerturatu dugulako eta 
eskolaz kanpoko baliabideak eskaintzen direnez, 
bertako beste baliabide bat gehiago delako orain. 
Lehen San Martinen geunden eta horrek bazuen 
bere alde txarra, herritik eta ikastetxeetatik nahiko 
urrun geratzen zelako. Herrira hurbildu denetik                        
bazkidetza laukoiztu egin da eta ikusten da jendea-
ren sartu-irteena handiagoa dela. Partaidetza ere 

bultzatu egin da. Lehen beharbada 15 edo 20 umerekin 
egoten ginen eta interesgarria zen, lan ona egiten zen, bai-
na hezitzaile bezala, gaur egungo sartu-irtena ikustea posi-
tiboa da oso. Halaber, Gazteria ere Elkarguneara  jai-tsiko 
da eta bertan kontzentratuko da dena, eta horrekin ere 
badugu itxaropena. Batetik, gazteek Elkargunea asko era-
biltzen dutelako eta bertako beste elementu bat bihurtzen 
delako eta bestetik, denok toki berean egoteak bateratu-
tako lan hezitzaile hobea egiteko aukera ematen duelako”.

“Nosotros somos cocineros, hemos emigrado 
al País Vasco y nos está resultando una ex-
periencia muy interesante porque venimos 
del distrito federal y esto supone un cam-
bio radical. Estar aquí tiene sus dificultades 
porque no es fácil integrarse en la sociedad 
vasca por su forma de pensar, sus gustos, sus 
tradiciones… Para nosotros se ha convertido 
en un gran reto personal y gracias a muchos 

azkoitiarras que nos han acogido de una manera muy 
familiar y que ha reconocido nuestro trabajo, pues hemos 
conseguido entrar en una cuadrilla y nos sentimos muy 
bien. Deseamos seguir aportando por medio de la gastro-
nomía que fue y es mi gran sueño. ¡Y qué mejor que estar 
aquí, en la capital del mundo de la gastronomía!”

“Gracias a muchas azkoitiarras que nos han acogido de manera 
muy familiar, nos  sentimos muy a gusto”

“Ludoteka eta Gazteria herrira hurbiltzea ona izan da”

Legealdi balantzea 2007-2011
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Elkarbizitza
> Zer diote herritarrek?

aMaia
zUbizarreta

Maite
teLLeria

ManUeL
doMíngUez

“Elkarguneak abantailak dauzkala? Pila bat,  ikusten 
da. Adin guztientzako daude eskaintzak. Etortzen 
dira txikiak, ertainak, gazteak, gu bezalakoak, gu 
baino adin handiagokoak… aukera asko daude. De-
netara ez dela iristen eta norbait egongo dela “hau 
ez dago” esaten duena, ba bai, den dena ezin da, 
baina ahalegina uste dut egina dagoela, badago 
gune bat eta badago jendea. Hemendik aurrera egin 

behar dena da gehiago esplotatu. Aurrerapauso bat eman 
da, ba orain beste bat. Jarraitu dezagun. Eta esan beharra 
dago erabiltzaileok oso gustura gaudela. Abantailetako bat 
da herrian dagoela Elkargunea. Lehen azkoitiarrok beste 
herrietara joan behar izaten genuen. Horrek suposatzen 
du kotxea hartzea, denbora galtzea… beste tokietan ere 
gustura geunden, baina herrian egotearekin zer esanik ez”.

“Elkargunea toki egokian dago. Lehen EPAra (Hel-
duen Hezkuntza Iraunkorra) joaten ginenok Florea-
gara igo behar izaten genuen eta gogorra egiten zen, 
neguan ilunpean… KzGunea ere Elkargunean dago 
eta nire lagunak etortzen dira ikastaroetara. Ni zain 
nago ea ikastaroren bat jartzen duten egokia. Lagun 

berriak egiten dituzu eta elkarbizitza aberastu egiten da. 
Jende berriarekin harremanak sortzen dira eta hori polita 
da. Lagun berri horiekin urtero-urtero ibilaldiak egiten di-
tugu eta aurten Parisera antolatu nahi dute eta antolatuko 
dute. Polita da”.

“Tras la caída del muro de Floreaga, se nos presentó 
un proyecto para hacer un pequeño parque  y un 
paseo que antes ya existía, pero que ha mejorado 
muchísimo. El parque ha quedado muy coquetón, 
está muy bien para que los niños puedan disfrutar 
y también para que los mayores tengan un punto 
de encuentro para que en cuanto el tiempo lo per-
mita, se reúnan ahí para charlar y… el paseo, que 

invito a la gente a que lo vea por las vistas que tiene, acorta 
mucho las distancias. Nos queda todo a tiro de piedra, la 
zona del frontón, el cine, el ambulatorio, la salida hacia 
Alcibar… Eso sí, Floreaga al ser un barrio alto, y como las 
personas nos vamos haciendo mayores, un proyecto que se 
comentó en su momento fue el de instalar unas escaleras 
mecánicas”. 

“Con el paseo de Floreaga, nos queda todo a tiro de piedra”

“Elkargunea bezalako guneek elkarbizitza aberastu egiten dute”

“Lehen azkoitiarrok beste herrietara joan behar izaten genuen”

Legealdi balantzea 2007-2011
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“San Juango futbol zelaia Anaitasunarentzat da per-
tsonentzat arnasa hartzea bezala, berdintsu. Legeal-
di honetan bete da eta ikusita bederatzi talde ditu-
gula eta zenbat neska-mutil ibiltzen diren futbolean 
astelehenetik igandera bitartean, aste guztia okupa-
tuta, ba 200 pasa gara denera, eta bai formakuntza 
emateko, bai futbolean jokatzen erakusteko, parti-

“Dendari bezala, azken urte hauetan jarri den doako 
TAO sistemak abantailak ekarri dizkigu. Baterian 
aparkalekuak jartzearekin ere, plaza gehiago lortu 
dira. Baina gure helburu nagusia Gamundin aparka-
lekua eraikitzea da, plaza gehiago lortu eta kaleak 
oinezkotze horri beste forma bat emateko. Aire 

“Igogailua ipintzea nik oso ondo ikusten dut, pentsa 
elizara joan ezin zuen jendea orain behera jaisten 
da. Oraindik gorago jartzea komeni dela? San Mar-
tinera? Nik izugarri estimatuko nuke. Gauza ona 
da hori.  Zahardadea zahardadea izaten da. Batzuk 
pentsio txikiarekin egongo dira iritsi ezinda, eta ga-
rrantzitsua da ikustea haien etxeetan nola dauden 
beroagailuak eta osterakoak… Floreagan dagoen 

dak jolasteko, denerako behar-beharrezko gauza bat da. 
Herri mailan egiten diren gauzek balorea dute erabiltzen 
diren heinean, eta asteko egun guztietan erabiltzen da 
futbol zelaia, horrek erakusten du zenbaterainoko beharra 
zegoen. Oso gustura gaude eta hori gabe ezingo genituzke 
gure helburuak bete”.

“Ni ama naizen aldetik, parke askotan ibiltzen naiz, 
geltoki atzean, Intsaustin... elementu kuriosoak dira, 
izan ere, daukazu beste guraso batzuekin harre-
manetan jartzeko aukera, dira elkarbizitzarako gu-
neak. Alde horretatik, elementu interesgarriak dira. 
Egia da sasoi jakin batean elkarbanatzen direla eta 
umeak heltzen doazen heinean, uzten joaten zarela 
gune horiek, baina azken batean, nahikoa lotura 

sendoak sortzen dira. Azkoitian estrategikoki kokatuta 
dezente parke ditugu herriko hainbat puntutan, eta baita 
horien inguruan gune berdeak ere. Aterako bagenu biztan-
leko zenbat m2 berdegune ditugun, uste dut nahikoa ratio 
handia aterako litzatekeela. Frantzian gune berde asko di-
tuzten herriei “villas florales” edo horrelako izendapen bat 
jartzen zaie, eta Azkoitiak seguru bi edo hiru izar aterako 
lituzkeela”.

libreko merkataritza deitzen dena da gure helburua, alegia, 
jendea kalean lasai ibiltzea, aparkatzeko arazorik gabe… 
azken batean, kirola, kultura eta aisiarentzat Elkarguneak 
suposatzen duena litzateke guretzat, dendariontzat, Ga-
mundiko aparkaleku hori”.

jendearengatik asko sentitzen dut nik. Aldapa handia dago 
eta jende bat dago belaunak edota aldakak izorratuta. 
Lehen kalea oso gustuko zuen jendea. Besterik ez bada 
ere, ilea moztera jaitsi nahiko luketenak. Norbait horretaz 
gogoratzea estimatuko nuke. Egoitza ondo dago, baina 
nor bere etxera iristeko modua ahalbidetzea estimatu 
beharrekoa da. Egia esan, gauza on asko egin da Azkoitiko 
herrian”. 

Jabier
zUbizarreta

aLazne
Larrañaga

JosU
LarraMendi

Jose
sUdUpe

“Igogailuari esker, lehen kalera joan ezin zuen jendea, orain jaitsi egiten da” 

“Dendarioi TAO sistemak abantailak ekarri dizkigu” 

“Azkoitiak estrategikoki kokatuta parke eta berdegune dezente ditu” 

“San Juan, Anaitasunarentzat, pertsonentzat arnasa hartzea bezain garrantzitsua da”

Legealdi balantzea 2007-2011



azkoitia16

Berrikuntza

Aberastasuna banatzeko, lehenengo sortu egin behar da. 
Legealdi honetan, 2009an, Industrialdeak programaren 25. 
urteurrena bete da. Azkoitia izan zen programa martxan 
jarri zuen lehenengoetariko herria. Gaur egun, Urola Erdiko 
Industrialdeak kudeatzen dituen sailetan 94 enpresa daude 
eta 1.100 langiletik gora enplegatzen dituzte. Katea ez da eten, 
beraz. Gaur egun, Azkoitia industria lur publiko gehien duen 
herrietako bat da. Helburua: lana. 

“En los polígonos que gestiona Urola Erdiko Industrialdea están ubicadas 94 
empresas, las cuales dan empleo a más de 1.100 personas. 
Para repartir riqueza, primero hay que crearla”.

 ¿Qué hemos hecho?

•  Industrialdeas de Oinartxo y Egino Berri con el  
  único fin de crear empleos y riqueza para el 
   municipio.
• Fundación Loiola Berrikuntza.

• Nuevo edificio para la ikastola Xabier Munibe.     
   Proyecto en marcha.
• Página Web y e-administración.

• Instalación de Wifi en Elkargunea.
• Carretera Azkoitia-Zumarraga. Proyecto en marcha.

innovación

Legealdi balantzea 2007-2011
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Berrikuntza
> Oinartxo industrialdea 
Oinartxo industrialdea martxan da. 26 milioi euro inbertitu dira . Ere-
muak 146.201 m2-ko azalera gordina du. Azalera eraikigarria (50.613 
m2) bost partzelak eta 54 lokalek osatzen dute. Momentuz, 25.000 m2 
partzelatatik 23.000 m2 hitzartuta daude. Pabilioiei dagokienez, sei 
enpresak gauzatu dute kontratua lekualdatzeko asmoz eta bulego-
eraikinerako beste hiru enpresek eman dute izena. 

> Egino-berri: zabortegiaren tokian, industrialdea
Egino-Berriko eremua zabortegi izatetik industrialdea izatera pasako 
da. Aurreikuspenen arabera, Bernardo Ecenarro enpresa 2013an le-
kualdatuko da Azkoitira, dagoeneko itxi baitu hitzarmena, 73. 495,48 
m2-ko lur azaleraz jabetuz. 2011ko udan hasiko dira lur mugimen-
duekin. Eremu osoa beteko du Ecenarro, pintura fabrikatzaileak. 

> Xabier Munibe Ikastolarentzat, eraikin berria
Xabier Munibe Ikastolak eraikin berria izango du, Hezkuntza sailak 
ontzat eman baitu egitasmoa ahalbidetzen duen hitzarmena. Horren 
arabera, Udalak lursailak lagako dizkio Ikastolari eta Gasteizko go-
bernuak finantziatuko du eraikina. 

“Aunque el parón inmobiliario incide 
directamente en una de las principales 
fuentes de ingreso municipales que es 
el  Impuesto sobre Construcciones, la 
creación de nuevas empresas permitirá 
en 2011 mantener dichos ingresos 
equiparados a ejercicios anteriores”. 

> web gunea eta e.administrazioa
Teknologia berriak aprobetxatuz, herritarrek jada ez dute udaletxera 
joan beharrik hainbat izapidetarako. Adibidez, ordainagirien helbide-
ratze aldaketa, erroldatze eskaera, e.a. Halaber, web gunea herritarrekin 
etengabe harremanetan egoteko tresna da, albisteak eta oharrak ezagu-
taraziz. 

> “Eten digitalari” aurre eginez: wifia Elkargunean 
Informazio eskubidea bermatzeko asmoz eta egon daitekeen 
bretxa digitala saihesteko, Elkargunean wifia jarri da, herritarrek 
sarera sartzeko aukera izan dezaten. 

Legealdi balantzea 2007-2011
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Berrikuntza

> Azkoitia eta Zumarraga arteko errepidea  
GI-631 errepidea berritzeko egitasmoa aurrera doa. Proiektuaren             
idazketa fasean aurkitzen gara. Azkoitiarrontzat garrantzitsua da, 
batik bat, gure erreferentziazko ospitalarekin eta etorkizuneko Ezkio-
Itsasoko AHT geltokiarekin lotzen gaituelako.  

> Loiola Berrikuntza Fundazioa 
Aurreko martxoan ekin zion bere ibilbideari lankidetza publiko-pri-
batuan erreferente den Loiola Berrikuntza Fundazioak. Erakundea 
bailarako ekonomia dibertsifikatzeko eta bertako produktuak balio 
erantsiz hornitzeko jaio da. Fundazioa ondorengoek osatzen dute: 
Iraurgi Lantzen eta Urola Erdiko Industrialdea sozietate publikoek, 
eta Antzibar, Biele, Corrugados Azpeitia, Grupo Glual, Grupo Sarra-
lle, Ibarmia, Juaristi eta Sammic enpresek. Halaber, laguntzaile 
dira Deustu eta Mondragon Unibertsitateak, Cidemco Fundazioa,       
XVIII. Mendeko Ikasketen Xabier Maria de Munibe Institutua, Inno-
basque eta Epsilon Euskadi. 

Legealdi balantzea 2007-2011
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> Zer diote herritarrek?

“Legealdi honetako helburuetako bat zen berrikun-
tzari sekulako bultzada ematea eta lorpen garran-
tzitsua izan da Loiola Berrikuntza Fundazioaren 
sorrera. Batetik, bailara mailan berrikuntza sustatu 
nahi da eta horrek onurak ekarriko ditu, enpresa 
berriak, enplegu berriak… eta balio erantsi puntu 

“Krisi garai honetan Azkoitiko Udalak hartu dituen 
erabakiak oso garrantzitsua dira, batik bat, Oinartxo 
eta Egino Berri industrialdeak. Horrek bide ematen 
du enpresa gehiago sortzeko. Bestalde, Loiola Be-
rrikuntza Fundazioa dugu Azkoitiko eta Azpeitiko 

batekin. Adierazgarria da Fundazioan inguruko zortzi 
enpresa indartsuenetarikoak daudela eta baita beste sei 
laguntzaile ere. Eta entitate horien eta laguntzaile horien 
arteko elkarlana bultzatuz, seguru bailararako benetan 
ona izango dela  Fundazioaren lana”.

enpresekin, gauzak aurrera ateratzeko eta berrikuntza 
garatzeko. Oso esanguratsua ikusten dut Azkoitiko Udalak 
egin duen ahalegina azkoitiarrok lana geure herrian izan 
dezagun, kanpora atera beharrik gabe”.

begoña
beobide

ana Mari
badioLa

“Loiola Berrikuntza Fundazioak enpresa eta enplegu berriak ekarriko ditu”

“E-administrazioaz ulertzen baldin badugu gaur 
ditugun teknologiak erabiltzea administrazioa he-
rritarrengana hurbiltzeko, uste dut, hor kokatzen 
dela udalaren web gunea. Tresna gisa, beste infor-
mazio iturri bat da. Badakit zenbait izapide ere egin 
daitezkeela horren bitartez, esaterako erroldatze 
eskaera, e.a. Tresna interesgarria da. Baina beti 
dago hobekuntzarako tartea eta informazio fluxuak 
bi aldeetara joan behar du. Hau da, informazioa 
emateaz gain, jasotzeko tresnak ere jarri daitezke 
eta uste dut hor badagoela lana eta zeregina. Eta 

horrek guztiak, noski, ez du ezertarako balio jendeak ez 
baldin baditu teknologia horiek eskura. Ahalegin bat egin 
behar da eten digitalik ez gertatzeko, bai bitartekoak jarriz 
eta bai formakuntza eskainiz. Gainera, gaurko munduan 
beti zelatan egon beharra dago, zeren tresna berriek 
aukera berriak ekartzen dituzte eta galdera berriak. Hor 
daude sare sozialak ere eta, zalantza handia sorrarazten 
ari dira bai enpresa munduan, bai giza harremanetan eta 
seguruenik baita administrazioaren eta herritarren arteko 
harremanetan ere”.

Jose LUis
ULazia

“Ahalegin bat egin behar da eten digitalik ez gertatzeko, bai bitartekoak 
jarriz eta bai formakuntza eskainiz”

“Udalak ahalegin handia egin du azkoitiarrok lana geure herrian izan dezagun”

Legealdi balantzea 2007-2011
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