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Zorionak Sahatsa!
Sahatsa dantza taldeak 35 urte bete ditu. Frankis-
moa amaitu ostean sortu zen, euskal kultura eta 
nortasuna aldarrikatzeko beharrari bide emanez. 
Urrestillan entseatzen zuten. Ordutik, hamaika gauza 
aldatu dira. Baina Sahatsak dantzan jarraitzen du, 
eta dantzan jartzen ditu azkoitiarrak. Bejondeizuela!
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“Zergatik ez dugu hemen Mont Blanceko 
proba mitikoaren antzeko bat antolatzen, 
ditugun mendi zoragarriekin? Badugu Al-
peetako ultratairrari inbidia izateko arra-
zoirik, hemen Aizkorri, Txindoki, Ernio eta 
Erlo izanda? Esan eta egin. Iaz egin zen 
estrainekoz 167 km-ko Ehunmilak proba 
Gipuzkoako 27 herri zeharkatuz. Erdiak 
inguruk lortu zuten ibilbide osoa amaitzea.  
Baina argi geratu zen horrelako ekimen bat 
kirolaz haratago dagoela. 1.500 bolondres 
inguruk hartu zuten parte, sare sozial ika-
ragarri bat osatuz. Hainbeste herri elkarla-
nean jartzea ez da ahuntzaren gau erdiko 
eztula. Holako lasterketetan, errazena irte-
tea da. Aurretik egin beharreko lana, berriz, 
oso gogorra bai antolatzaileen aldetik, bai 
partaideen aldetik, ordu askoko prestaketa 
eskatzen baitu. Irauten duenak irabazten 
du. Proba laburragoetan balio duten estra-
tegiek ez dute horrelakoetan balio. 

Anaitasuna Mendi Bazkunak ere bere ekar-
pena egin zuen eta egingo du aurtengo 
edizioan ere. Hogei bat lagunek hartu ge-
nuen parte Madarixan korrikalariei jatekoa 
eta edatekoa ematen. Hamar laguneko bi 
talde osatu genituen. Halaber, gure ardura 
da Madarixatik Xoxoteko aterpetxerainoko 
tarteaz arduratzea, bidea seinaleztatzea, 
e.a.  

Argi dagoena da kirolak batu egiten gaituela 
eta zaletasuna handia dela. Geroz eta jende 
gehiagok hartzen du parte horrelako pro-
betan, nahiz eta batzuei astakeria iruditu. 
Edonola ere, gaur egun, neurri guztietako 
probak aukera daitezke. Guk, maiatzaren 
8an, Azkoitiko VII. Mendi Maratoi Erdia 
antolatuko dugu, Kakute, Attola, Erlo eta 
Xoxoteko gailurrak egingo ditugu, paisaiaz 
eta kirolaz gozatuz. Animatu zaitezte!”

Kirola: Mikel Valdivielso
• “Bolondresen inplikazioa haundia eta nahitaezkoa da”

Gizartea

Elkarrizketa
   • Asier Aranbarri Urzelai
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Anaitasuna Mendi Bazkuna

Editoriala

Ehunmilak



Ehunmilen bigarren edizioa ate joka dugu jada. Halako mendi lasterketa antolatzea ez da lan makala izango, ezta?
Egia esan Ehunmilak bezalako proba bat antolatzeak lan handia ematen du. Iazko esperientziak askorako balio izan digu. Egoera ekonomikoak txarre-
ra egin du aurten eta ondorioz oztopo batzuk gainditu behar izan ditugu, baina aurrera egin dugu. Halako proiektu batean asko borrokatu behar da, 
denbora asko ematen baitu mendi lasterketa bat prestatzeak; pentsa, lehenengo edizioa egiteko bi urte behar izan genituen. Eta hura amaitu bezain 
pronto, aurtengoan hasi ginen pentsatzen. 

Iazkoarekin alderatuz, antolatzeko garaian hobekuntza bat eman dela esango 
zenuke?

Proiektu handietan beti dago hobetu daitekeen zerbait. Gure kasuan aurreko edizioan 
egindako akatsak zuzentzen saiatu gara. Hala, aurtengo Ehunmiletan segurtasun aldetik 
hobekuntzak daude. Antolatzaileok komunikazio barne-sistema bat sortu dugu, guz-
tiok aldi berean une bakoitzean gertatzen denaren berri izateko, edozein gertakariren 
aurrean lagungarri izango zaigu-eta. Dena den, ez dut gaizki aterako denaren beldurrik,  

eguraldiak iaz buru-hauste handiak eman zizkigun eta gauzak orduan baino gehiago 
okertzea zaila ikusten dugu. Beraz, alde horretatik lasai gaude.

Zer nolako garrantzia hartzen du alderdi gizatiarrak proba honen pres-
taketan?

Garrantzia, guztia. Antolakuntza Batzordea ez ezik, herrietako antolatzaile 
taldeak ere beharrezkoak dira proba ongi antolatu eta guztia ondo 

lotzeko. Jende asko dago hor atzean buru-belarri lanean. Bestetik, 
bolondresak nahitaezkoak dira. Eta zentzu horretan ezin dugu 
kexatu, iazko inplikazioa bikaina izan baitzen. Aurten ere horre-
lako harrera izatea espero dugu.

Berrikuntzarik ba al da uztailera begira?
Lehen aipatu dudan komunikazio sistemaz gain, garrantzit-
sua da bigarren edizio honetan lortu dugun babesleen pi-
sua. Mendi lasterketa handiek primerako babesleak izaten 
dituzte.  Guk jada, Ehunmilen bigarren urte honetan, beste 
proba ospetsuekin parekatzea lortu dugu, Ternua eta Forum 
Sportekin lortutako akordiari esker.  Pausu izugarria izan da. 

Kirola
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“Bolondresen inplikazioa handia eta nahitaezkoa da”

Mikel ValdiVielso, ehunMila probaren antolakuntza batzordeko lehendakaria

Badator berriz ere Ehunmilak mendi lasterketa. Aurten ere Erlok bere presentzia izango du Euskal Herrian lehiatuko den ultratrail distantziako proba honetan. 
Lasterketa gogorra da, dudarik gabe. Baina parte hartzaileei gauzak ahalik eta gehien errazteko pertsona talde handi bat dago itzalean lanean. Mikel Valdiviel-
sok, Antolakuntza Batzordeko Buruak,  uztailaren 15ean, 16an eta 17an dena prest izateko egiten ari diren lana azalera ekarri du.

“

“Horrelako proba batera ezin zara joan irabaziko duzula pentsatuz. Bukatzera joan 
behar duzu. Izan zaitezke lehenengoa 80. kilometroan eta 120.ean lur jota egon. Ni 
iaz aurreikusten nuen 28 orduz azpitik proba amaitzea. 25 ord.14’18’’ ko denbora egin 
nuen. Eguraldiak ere ez zigun asko lagundu. 
Hori bai, errazena irtetea da. Nik orain astean bospasei egunetan entrenatzen dut. 
Azken hilabetean, ordea, 8-10 ordu egin behar izaten dira asteko hiru egunetan be-
hintzat. Mendira paseatzera ez da inor joaten, denak lehiatzera. Eta zaletasuna gero 
eta handiagoa da.

Imanol aleson 
Iazko EhunmIlak probarEn IrabazlEa
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Baloreen Eskola sortu da

eskolaedelweiss reenbal

•

•

•

•

Datorren maiatzaren 2an aurkeztuko da ofizialki, Baloreen Eskola Azkoi-
tiko Intsausti Jauregian. 

Helburua da gure betiko baloreak berreskuratzeko bidea jartzea. Alegia, 
esfortzuaren eta gauzak ondo egitearen kultura indartzea eta  ekintzaile 
arima sustatzea. 

Loiolako Jesuitak, Xabier Maria de Munibe XVIII. mendeko Ikasketen 
Institutua, Forum Azkoitia eta Loiola Berrikuntza Fundazioa dira funda-
tzaileak.

Hiru hitzaldi antolatu dira maiatzerako. Lehenengoa Confesbaskeko le-
hendakariak, Miguel Lazpiurrek emango du. Bigarrena, obstetrizian eta 
ginekologian katedraduna den Santiago Deseuxek. Eta Jose Maria Se-
tien, Donostiako gotzain emerituak emango dio amaiera hitzaldi zikloari. 

No todo lo pasado es mejor. Sin embargo, vivimos en una sociedad en la que los 
valores tradicionales como la cultura del esfuerzo, el emprendizaje y el saber hacer 
están perdiendo fuerza porque no se les otorga la relevancia que en realidad tienen. 
Han sido sustituidos por el placer inmediato y las ansias de consumo. La Escuela 
de Valores, que se presentará oficialmente el próximo mes de mayo, es un proyecto 
social que nace con vocación, precisamente, de reforzar y fomentar nuestros valo-
res de siempre. Fundada por el Instituto del siglo XVIII Xabier Maria de Munibe, 
los Jesuitas de Loyola, Forum Azkoitia y la Fundación Loiola Berrikuntza, tendrá 
su sede en el Palacio Intsausti de Azkoitia. La escuela arrancará con un ciclo de 
conferencias con invitados de lujo: el presidente de Confebask, Miguel Lazpiur, el 
catedrático en obstetricia y ginecología, Santiago Deseux, y el obispo emérito de 
Gipuzkoa, José María Setién. 

La labor más inmediata de la escuela será ampliar el número de colaboradores para 
llevar a cabo diferentes experiencias piloto en colaboración con diferentes centros 
educativos y municipios. 

José María setíenMiguel lazpiur santiago Dexeus



n político se mide en las distancias cor-
tas. Y quien posee una makila de alcalde 
se mueve en un radio limitado. Para lo 
bueno y para lo malo. No vale cambiar de 

acera. Tiene que lidiar cara a cara, sin intermediarios. 
Los aciertos pasan sin días de gloria y los desaciertos 
con demasiadas noches de pena. Asier Aranbarri ha 
sido el primer edil de Azkoitia durante las dos últimas 
legislaturas. Algunos opinan que es un animal político 
que genera demasiados titulares. Excesivamente am-
bicioso en su idea de construir un pueblo. Para otros,  
es el artífice del  vuelco que ha dado Azkoitia en los 
últimos años y su virtud está, precisamente, en su ca-
pacidad de gestión. ¿Queremos líderes que den un gol-
pe en la mesa en un momento dado para resolver pro-
blemas, o queremos gobernantes, que con amabilidad 
dialéctica o verborrea popular, se dediquen a compla-
cer como si la administración fuera una tómbola en la 
que todos se llevan su jamón? Nunca se sabe de dónde 
vienen los tantos. Le concedemos esta entrevista, que 
será la última como alcalde, no para que nos hable de 
los proyectos prometidos y ejecutados, o de aquellos 
que esperan ser rescatados en los cajones, que alguno 
queda, sino para que nos hable de su visión, ésa que le 
ha llevado a anticiparse en la toma de decisiones, sen-
cillamente, para que los azkoitiarras sean más felices. 
¿Utopía? No. Trabajo, trabajo, trabajo. 
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U
herri bat 

gorputzetik 
eta ariMatik 

eraiki 
behar da

asier aranbarri urzelai
Azkoitiko alkatea

“
“



“ “USTE DUT, EUSKAL HERRI ASKO  
DAGOELA SUBJEKTIBOTASUNETIK, ETA 

OBJEKTIBOTASUNETIK, BAKARRA
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Artzainak ondo ezagutzen du bere artaldea. Lortu duzu 
zuk azkoitiarrak ondo ezagutzea?
Azkoitiarra jatorra da, gizatasun arrastoa uzten dutenetarikoa. La-
nean eta bizitzen dakiena, eta ondokoari uzten diona. Herri heldua 
da, sufritua, txorakeriarik gabekoa. Horregatik plazerra izan da urte 
hauetan Azkoitiko Udala kudeatzea. Asko ikasi dut. Batik bat, umilta-
sunetik gauzak egiten. Herritarrek zure tokian jartzen zaituzte. 

Plazer nekeza…
Bat ez da politikan sartzen nekeak eta buruhausteak saihesteko. 
Bokazioz egiten den hautua da hau. Egia da politikook ez dugula izen 
onaz gozatzen, baina ez dut gezurrik esango politika ere norbaitek 
egin behar duela esaten badut. Denok daukagu eraberritu beharra. 
Politikook gure diskurtso hutsalak gaindituz, muturreko ideietatik 
aldenduz  eta adostasunak bilatuz. Hitz egin beharrean, gehiago en-
tzunez. Gure monologoak elkarrizketa bihurtu behar ditugu, eta he-
rritarrekin partekatu. Eta ondoren, biribilgunean erori gabe, arazoak 
konpondu. Horretarako gaude.

Krisiak gogor erasan ditu Udalak ere. Pentsa daiteke 
diruarekin erraza dela gauzak ondo egitea.
Gauzak ondo egitea beti da zaila. Esfortzuaren ondorioz egiten 
direlako gauzak ondo. Azken urteotan, ongizatearen interpretazio 
oker bat eman delakoan nago. Jendeak instituzioak buka ezinezko 
diru-iturri gisa hartu ditu. Egia da oso urte onak bizi izan direla eta 
inbertsio handiak egin direla herrietan. Guztion bizi-kalitateak erruz 
egin du gora. Baina horrek, neurri batean, gaizki ohitu gaitu. Udal 
baten lehenengo erantzunkizuna da lehentasunak ezartzea eta ahal 
den neurrian bidegabekeriak saihestea. Ondo ezberdindu behar da 
zeintzuk diren oinarrizko zerbitzuak eta zeintzuk ez. Azken urteetako 
aparraldiak “luxuak” izan daitezkeenak ere, ia-ia, “behar” gisa hartzera 
eraman gaitu. Krisi hau ondo etorriko zaigu orain arte baloratu ez 
ditugun hainbat gauza baloratzeko. Kontsumismoak ia jan gaitu eta 
honek “kleenexaren gizartea” dirudi. Dena hartu eta bota. Eskatu aha-
la eman zaigu guztia, eta erakundeekin ere gauza bera egin da. Eskatu. 

Gizarte politika eta enplegua lotu izan dituzu. 
Noski. Harreman zuzena daukatelako. Niretzat gizarte politikarik 
onena enplegu politika on bat da. Ez naiz hori errepikatzeaz asper-
tuko. Hori da Gizarte Zerbitzuetako itxaron gela hustutzeko modu 
bakarra, lana erraztea jendeari. Helburu horrekin jarri ditugu martxan 

Oinartxo eta Egino Berriko industrialdeak eta baita Loiola Berrikun-
tza Fundazioa ere. Ezin gara lokartu. Belarri askori min egiten die 
enpresen aldeko diskurtsoak, baina gaur egun enplegua sortzeko 
ahalmena enpresek dute. Enpresarik gabe ez dago lanposturik eta, 
beraz, irabazirik. Ondorioz, izan gaitezen praktikoak eta erraztu 
diezaiogun bidea lantegi bat edo enpresa bat ireki nahi duen orori. 
Administrazioak ez diezaiola behintzat traba gehiagorik jarri.

Azkoitia da industria-lur publiko gehien duen herrie-
tako bat. Zer suposatzen du horrek?
Enpresa berriek badutela non kokatu, eta txiki geratu diren zaha-
rrek, edota kanpotik etorri nahi dutenek ere ez dutela Azkoitian 
toki arazorik izango. Zer suposatzen duen horrek? Aberastasuna 
sortzeko azpiegiturak baditugula. Ahaztu egiten zaigu, gero banatu 
ahal izateko, lehenengo aberastasuna sortu egin behar dela. Enpresa 
guztiek horiek, lanpostuak sortzeaz gain, eraikuntza zergak tarteko, 
Udalarentzat diru-iturri garrantzitsua dira. Udal baten bi iturri na-
gusiak dira Aldundiak herrientzat duen funtsa eta tasa eta zergetatik 
jasotzen dena. Higiezinen sektorea geldi dago.  Alabaina, lortu dugu 
bigarren diru-iturri horri eustea, hain justu, enpresa berriak kokatzen 
ari direlako Azkoitian. Egoitzak behar ditugu, etxez etxeko laguntza, 
beharrean daudenentzat bitartekoak, elkarteen sustapenerako par-
tidak, espaloiak eta aparkalekuak egiteko dirua… Nola sortu aberas-
tasuna? Hori da galdera nagusia. Sortutakoa banatzen hobeto edo 
okerrago denok asmatzen dugu. Hauxe da gakoa: aberastasuna sortu 
eta justiziaz berbanatu.

“

“

Denok daukagu eraberritu beharra. Politiko-
ok gure diskurtso hutsalak gaindituz, mutu-
rreko ideietatik aldenduz  eta adostasunak 
bilatuz. Hitz egin beharrean, gehiago entzu-
nez. Gure monologoak elkarrizketa bihurtu 
behar ditugu.
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Herria asko aldatu da. Zein da horren atzean ezkutatzen 
den filosofia?
Nire obsesioetako bat izan da hirigintza  soziologiaren  zerbitzura 
jartzea. Alegia, herria eraikitzerakoan, erabakiak hartzea bertan bizi 
diren pertsonen onerako izan daitezkeen neurrian. XXI. mendeko 
gaixotasuna bakardadea da. Horregatik, jendea kalera aterarazteari 
sekulako garrantzia ematen diot, eta horretan Udalak gauza asko 
egin ditzake. 

Adibidez?
Adibidez, erdigunean bizi ez den pertsona heldu bati erraztasunak 
jarri herrira jaisteko, irisgarritasuna landuz,  igogailuak jarriz, edota 
orain egin dugun moduan, garraio soziala martxan jarriz auzoetako 
aiton-amonek erdigunera etortzeko aukera izan dezaten. Kalitatezko 
elkarbizitza nahi izan dut. 

Jendeari topaguneak eskaintzea, alegia. Ezta?
Hori da. Parkeak, gune berdeak, kaleak… topaguneak dira. Erakargarri 
egin behar ditugu, bai herritarrek espazio publikoa berreskuratzeko, 
eta bai tokiko merkataritza sustatzeko. Horregatik eman nahi izan 
diegu lehentasuna oinezkoei, ibilgailuak bigarren maila batera jaitsiz. 
Harremanetan dagoen herria askoz ere zoriontsuagoa da. Dauden 
edo etorkizunean egon daitezkeen herritar isolatuak erreskatatu 
behar ditugu. 
Eta topagunearen eredu garbiena Elkargunea bera da. Herri erdi-
erdian dago eta adin ezberdinetako jendea harremanetan jartzeko 
toki aproposa da, bertan daudelako Ludoteka, Helduen Heziketa 
Iraunkorra, KzGunea, Belarra Jatetxea, kiroldegiko zerbitzu guztiak, 
ikastaro mordoa, e.a. Ez da ekipamendu soil bat. Batik bat, eta hor 
datza bere balioa, topagune handi bat da. Gauza bera gertatzen da 
Jorge Oteiza pilotalekuekin. 

Herriaren ikono berrian bihurtu da Elkargunea.
Hala da. Arkitekturak praktikoa izan behar du, humanoa. Familia-
rekin etxea partekatzen dugun moduan, beste herritarrekin elkar-
banatzeko tokiak behar ditugu. Harreman hori aberasgarria da eta 
ezinbestekoa herriari bizirik eusteko. 

Elkarbizitza ezberdinen arteko uztarketa da. Lehen Ibai 
edo Iñaki entzuten ziren bezala, orain, Mohamed entzu-
ten da kaleetan. Integrazioan sinesten duzu?
Argi dago integrazio sistemen arrakasta ez dagoela bermatuta. Zaila 
da. Kultura aniztasunaz asko hitz egiten da, baina ez gara asmatzen 
ari. Ez da arrazakeria kontua. Uste dut Azkoitia herri irekia eta to-
lerantea dela, eta ondo ulertzen duela arraza puruaren kontu hori 
ondo dagoela txakurrentzat baina ez pertsonentzat. Guk ere badakigu 
etorkin izatea zer den. Euskaldunez beteta dago mundua. Oso gogo-
rra da nor bere herritik atera beharra etorkizunik ez duelako. Zentzu 
horretan,  eskuzabaltasunez hartu behar da datorrena. Baina etortzen 
denak, nahi eta nahi, ez integratu behar du. Etorkinek ere, guk bezala 
eskubideak eta betebeharrak dituzte. Integrazioa norabide bikoa da. 
Alde bien ahalegina eskatzen du eta integrazio prozesu normalizatu 
bat garatzen ahalegindu behar dugu. Oraintxe onartu dugu udalean 
Etorkinen Plana. Hauxe da denon artean bideratu beharreko gai 
nagusietako bat.

“

“

Nire obsesioetako bat izan da hirigintza so-

ziologiaren zerbitzura jartzea. Alegia, herria 

eraikitzerakoan, erabakiak hartzea bertan bizi 

diren pertsonen onerako izan daitezkeen neu-

rrian. XXI. mendeko gaixotasuna bakardadea 

da. Horregatik, jendea kalera aterarazteari 

sekulako garrantzia ematen diot, eta horretan 

Udalak gauza asko egin ditzake. “ “Gizarte Zerbitzuetako itxaron gela hustutzeko modu 

bakarra, jendeak lana izatea.
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Eta aitzindaria den neurriren bat ere hartu duzue, ezta?
Hala da. Argi dago euskara ikasteko ahalegina egiten duena hobeto 
integratzen dela. Horregatik, euskara eta euskal kulturaren inguruko 
ikastaro bat jarriko dugu martxan maiatzean etorkinentzat, Banaiz 
Bagara elkartearekin elkarlanean. Abendua bitartean, astean bi ordu 
eta erdiko saioak izango dira. Kontua da, Udal bezala, eta legalki 
hutsune handi bat egoteaz gain, udaletxeok ez dugunez eskumenik, 
erabaki dugula ikastaro hori derrigorrezkoa izatea errotze maila ziur-
tatzen duen txostena emateko. 

Politikook ahoz aho darabilkizue “hiritarren partaide-
tza” kontzeptua. Nola ikusten duzu?
Argi dago lau urtez behin botatzeko aukera izatea ez dela benetako 
partaidetza. Hor ikusi behar da zenbaterainokoa den herritarren 
parte hartzeko interesa. Batzuk usteko dute ordezkarion lana dela 
erabakiak hartzea eta horretarako ordaintzen digutela. Uste dut, etor-
kizunean gobernuek kooperatiboagoak izan behar dutela. Azkoitian, 
bi partaidetza prozesu behintzat garatu ditugu. 

Arrakastatsuak?
Baiezkoan nago. Etorkinen gaia jorratu genuen, herritarren, kanpota-
rren eta erakundeen lankidetzarekin lehenengo, eta gero, Mondragon 
Unibertsitatearekin batera, Azkoitia-Urretxu errepidearen idazketa 
proiektua zehazteko hartu zuten parte azkoitiarrek. Bai bata eta bai 
bestea aberasgarriak suertatu ziren. GI-631 errepidearen kasuan, Al-
dundiak ontzat eman zituen partaideen ekarpen guztiak. Herritarrek 
landutako txostenak lagungarri izan behar du erabaki bat hartzeko 
orduan, gainontzeko  txosten teknikoak bezala. Ez naiz partaidetza 
inposatzaile baten aldekoa. Gainera, ezin da dena denon artean era-
baki. Antzutasunean erori gabe, erabakitzeko orduan, metodologia 
baten parte izan behar du partaidetzak herritarrei garbi utziz zerta-
rako eta norainokoa den euren partaidetza. Herritarren iritzia jaso 
ondoren, gure betebeharra da erabakiak hartzea. Partaidetzak ez du 
ito behar erabakitzeko ahalmena, indartu baizik.

¿Es la política un camino sin salida?
La política es para los que quieren hacer política. ¿Un túnel sin 
salida? Nunca. Pero tampoco hay que esperar a que te pongan 
un tobogán. Es bueno tener la puerta de salida cerca y recono-
cer que la historia ni empieza ni acaba con uno. La política  es 
un trabajo vocacional con entrada y salida.

El 22 de mayo está cerca. Hay una larga lista de gen-
te que entrará a gobernar en nuestras instituciones, 
aunque la política no goce de muy buena fama.
Ni la política ni los políticos. Pero si todos los concejales cru-
zaran ahora mismo de brazos, ¡esto se para! La crítica barata 
es fácil y gratuita. Y hay que tener en cuenta que cuatro años 
son 1460 noches. Creo que tenemos que poner de moda la 
política. Es necesaria una sociedad más activa políticamente. 
La sociedad de consumo ha hecho que la juventud desee sólo 
el placer inmediato e individual. Hay que darle la vuelta a eso 
y aportar algo más al bien común. Ésa es la verdadera función 
de la política, es decir, reforzar en bien común.

En breve se presenta oficialmente la Escuela de Va-
lores. ¿Cuáles son sus fines?
La Escuela de Valores es un proyecto social que nace con el 
fin de recuperar nuestros valores de siempre, que no son para 
nada retrógrados. Hay que fomentar la cultura del esfuerzo, 
el valor de las cosas bien hechas, el emprendizaje, el respeto 
y la solidaridad. Tenemos que saber que sin esfuerzo no se 
consigue nada. En ese sentido, la calidad de vida de hoy nos 
ha llevado a distorsionar la realidad. Engullimos todo lo con-
sumible, sin dejar de elogiar el placer inmediato e individual, 
mientras criticamos esta sociedad narcisista sin dejar de 
comprar. Eso hace que los jóvenes rechacen todo tipo de re-
voluciones y romanticismos. Todo ello tiene también relación 
con que a los jóvenes les repele la política. Así que veremos 
cómo se le puede dar la vuelta a esta situación.  En el proyecto 
colaboran el Instituto de Estudios del siglo XVIII Xabier Maria 
de Munibe, los Jesuitas de Loiola, Forum Azkoitia y la Funda-
ción Loiola Berrikuntza. Hemos programado tres conferencias 
para mayo y a partir de ahí, empezaremos a trabajar con 
colegios y municipios.  
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“Uste dut Azkoitia herri irekia eta tolerantea dela 

eta ondo ulertzen duela arraza puruaren kontu 

hori ondo dagoela txakurrentzat, baina ez pertso-

nentzat. Guk ere badakigu etorkin izatea zer den. 

Orain, uste dut etorkinek eskubideak eta betebe-

harrak dituztela. Integrazioa norabide bikoa da.

“
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Jausoro hobetzen
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Hirigintza

Aparkalekuen arazoari konponbidea jarri nahi izan zaio Jau-
soro auzoan, bizilagunen aspaldiko eskaera bati erantzunez. 
Auzokideen batzordearekin adostuta, Udalak 34 aparkaleku 
berri egokitzea erabaki zuen bi gune ezberdinetan plaza be-
rriak sortuz. Batean amaitu dira obrak dagoeneko, eta bestean 
ere aurki bukatuko dituzte.
Bizilagunen kezketako bat zen aparkalekuak sortzeko berde 
guneak kendu beharra. Horregatik, ahalik eta gutxien ukitu 
dira lorategiak. Hala ere, iturria tokiz aldatu da, ume-jolasen 
eremura lekualdatuz.
Aparkalekuak sortzeaz gain, azken urteetan esku-hartze ugari 
egin da Jausoro auzoan. Besteak beste, bertako elkarbizitza 
zaintze aldera, ume-parkea berritu da, lurzorua aldatuz hau-
rren segurtasuna bermatzeko. Halaber, garajeetan iragazketan 
saihesteko neurriak hartu dira, baranda jarri da, lorategiak eta 
gune berdeak txukundu edota hainbat zonalde margotu. 

Bizilagunen batzordearekin adostuta, 34 aparkaleku berri aterako dira auzoko bi gunetan. 

Grekoek “oikos” hitza zerabilten etxea eta bertako ondasunak eta pertsonen multzoa izendatzeko. Hortaz, oikonimoak 
etxe izenak dira. Azkoitian, herri askotan ez bezala, gaurdaino iraun dute oikonimoek. Aurkitutakoak plano batean jaso 
ditu Udalaren euskara sailak eta dokumentua Udalaren web gunean zintzilikatuko da. Kale Nagusiko 120 oikonimo bildu 
dira eta beste 6 San Martin kalean. Izenen artean daude “Dondomingonekoa”, “Patangoa”, “Bolantenekoa”, “Kokorrene-
koa”, “Leiariztinekoa”, e.a. 

Alde Zaharreko etxe  izenak, 
udalaren web gunean ikusgai

Maitane astigarraga

“Jendea oso gustura dago. Lehen oso zaila zen 
aparkatzeko toki bat bilatzea. Eta niretzat, orain, 
askoz ere hobeto dago dena. Lehen espaloi gainetan 
edo edozein bazterretan utzi behar izaten genituen 
kotxeak. Orain, dena antolatuago dago. Denek egi-
ten zuten eskaera da. Batzuk diote gune berdeak 
kendu direla, baina denerako tokirik ez dago”.

Jabier larrañaga, benita aranbarri eta Jon anDer

“Asko itxuratu da auzoa. Lehen oso gaizki 
zegoen. Aparkalekuak egin dituzte, par-
kea berritu… Gertatzen dena da orain au-
zokoak ez direnak etortzen direla kotxea 
aparkatzera…”.



Nola sartu zinen ikus-entzunezko sorkuntzan?
Azkoititik ateratzeagatik Ingalaterrara joan nintzen ingelesa ikasteko aitzakian, eta han 
ezagutu nituen bi hernaniar eta donostiar bat. Helburu berak genituen eta hona etorri 
ginenean, beste laugarren lagun batekin, Moztu ekoizpen etxea sortu genuen. 

Beraz, sortzaileak eta ekintzaileak zarete. Enpresariak. 
Hala da, eta hori da gaizkien eramaten duguna. Gutatik inor ez dator enpresa mundutik 
eta plan estrategikoak egitea, helburuak zehaztea… horrelakoak sufrimendua dira gure-
tzat. Ez pentsa, finantziazioa lortzeak ere sormena eskatzen du. Baina, tira, orain arte 
zerbait egin dugu. Gu hasi ginenean, enpresa txikiak ez zeuden hainbeste. Orain, ordea, 
bai. 

Lehia osasungarria da, ezta?
Denontzat adina merkatu ez dago. Gu dokumentaletan espezializatu gara eta bost urte-
tan bost egin ditugu, batean eta bestean, ate-joka ibiliz, koprodukzioak bilatuz… Aldea 
dago telebistarako edo zinerako egin ere. Telebistarako denbora gutxiago eta aurrekontu 
urriagoa behar da. Guri, adibidez, “Azken bidaia” egiteak bost urte eraman dizkigu. 

Estreinatu duzuen azkena “Cuidadores” da. Endekapenezko gaixotasunak 
dituztenen zaintzaileen inguruko dokumentala. Zer nolako harrera izan du?
Donostian, oso ona. Beste tokietan ez hainbeste. Eskaerak jasotzen ari gara eta zirkuitu 
bat behar dugu zabaltzeko.

Zinean dokumentalak ikustera ohituak ez gaudelako beharbada?
Ez dut uste. Ohituak  bagaude. Gertatzen dena da Michael Mooreren dokumentalak 
ikusten direla. Gaur egun, zinera ere inor joaten al da ba? Dena Internet bidez jaisten da, 
eta kito. Gainera, edonork du ahalmena edozein mirari egiteko zeren gaur egun edonork 
du kamera bat eta ordenagailu bat. Baina errealitate horretara egokitu egin behar da. 
Asmatzen duena aterako da. 

Sari mordoxka eskuratu duzue. “Amaren ideia”k, adibidez, Urrezko Izurde 
saria irabazi zuen Cannesko Corporate Media and TV Awards jaialdian.
Oso gustura jasotzen dira sariak, bai. Kritika guztiak ez dira onak izaten eta sariak bai. 
Gainera, “Entre cineastas” jaialdiarekin akordio bat lortu dugu eta Kairon eta mundu 
arabiarrean botatzeko arabierara itzuliko dute. Saririk onena. 

Gehien bat gidoilari lanetan aritzen zara. Garai batean ETBko Goazemank 
saioan ibili zinen. Barre eginaraztea negar eginaraztea baino zailagoa al da?
Bai, bai. Oso gustura ibili nintzen, baina zaila da. Egin eta egin, eta azkenean txiste erdiak 
erori egiten dira. Txisteak egiten ari zarela negar egitea ere erraza da!

“Txisteak asmatzen negar 
egitea ere erraza da”

Miren Juaristi, Moztu ekoizpen etxearen fundatzailea

San Ferminen inguruko dokumental batekin estreinatu zuten Miren Jua-
risti azkoitiarrak eta beste hiru bazkidek Moztu ekoizpen-etxea 2002an. 
Ordutik, hamaika lan egin dute eta sari batzuk etxeratu ere bai. Bai, 
lana gustura egiten omen dute eta antzematen zaio. 

13
Elkarrizketa



12:15/19:00 Zentroa baskula (kiroldegiko biribilgunea)

12:16/19:01 Lidl Supermerkatua

12:19/19:04 San Jose Egoitza

12:22/19:07 Zentroa baskula (kiroldegiko biribilgunea)

12:24/19:09 Geltoki jatetxea San Martin bideko bidegurutzea

12:25/19:10 San Martin Balda kalea bidegurutzea

12:27/19:12 San Martin Gurutzeaga bidegurutzea

12:29/19:14 San Martin-Donostia kalea/Bizenta Mogel

12:32/19:17 Zentroa baskula (kiroldegiko biribilgunea)

12:35/19:20 Txalon Erreka Martirietako bidegurutzea

12:37/19:22 Altzibartxo bus geltokia

12:39/19:24 Altzibar Ford Stopeko bidegurutzea

12:43/19:28 Floreaga-Aretxabaleta kalea 2

12:44/19:29 Floreaga- Izarraitz7-9

12:46/19:31 Floreaga berri bidegurutzea

12:48/19:33 Haurtzandegia bus geltokia

12:52/19:37 San Jose Egoitza

 

bittor alberDi

“Egoitzan aspertuta na-
goenean, herrira jaisteko 
aukera dut autobus zerbi-
tzu berri honi esker”.

tere CuenDe
“Guretzat izan daitekeen gau-
zarik onena da zerbitzu hau. 
Mundiala. Orain arte, Eguneko 
Zentrora etortzen den ibilgailua 
erabiltzen nuen herrira jaisteko, 
eta gero taxian igotzen nintzen. 
Ez nuen beste biderik”.

KarMen artetxe

“Atera dut txartela auto-
busa erabiltzeko. Batik bat, 
ile-apaindegira joateko jais-
ten naiz herrira”.

Irteerak:

14
Gizartea

10:30 San Jose Egoitza

10:32 Lidl Supermerkatua

10:34 Zentroa baskula (kiroldegiko biribilgunea)

10:36 Txalon Erreka Martirietako bidegurutzea

10:39 Altzibartxo bus geltokia

10:41 Altzibar Ford Stopeko bidegurutzea

10:46 Floreaga-Aretxabaleta kalea 2

10:49 Floreaga- Izarraitz 7-9 

10:51 Floreaga berri bidegurutzea

10:53 Haurtzaindegia bus geltokia  

10:55 Zentroa baskula (kiroldegiko biribilgunea)

10:58 Geltoki jatetxea San Martin bideako bidegurutzea

11:00 San Martin Balda kalea bidegurutzea

11:03 San Martin Gurutzeaga bidegurutzea

11:05 San Martin-Donostia kalea/Bizenta Mogel

11:06 Zentroa baskula (kiroldegiko biribilgunea)

16:10 Geltoki jatetxea San Martin bideako bidegurutzea

16:12 San Martin Balda kalea bidegurutzea

16:14 San Martin Gurutzeaga bidegurutzea

16:16 San Martin-Donostia kalea/Bizenta Mogel

16:19 Zentroa baskula (kiroldegiko biribilgunea)

16:22 Txalon Erreka Martirietako bidegurutzea

16:24 Altzibartxo bus geltokia

16:26 Altzibar Ford Stopeko bidegurutzea

16:30 Floreaga- Aretxabaleta kalea 2

16:32 Floreaga- Izarraitz7-9

16:34 Floreaga berri bidegurutzea

16:37 Haurtzandegia bus geltokia

16:39 Zentroa baskula (kiroldegiko biribilgunea)

16:42 San Jose Egoitza

16:43 Lidl Supermerkatua

16:46 Zentroa baskula (kiroldegiko biribilgunea)

Erabiltzaileek Udaleko Gizarte Zerbitzuetan egin beharko dute eskaera. 30 
euro kostako zaie zerbitzuaz gozatzeko txartela eskuratzea.

Behin txartela hartutakoan, nahi adina alditan erabili ahal izango dute zerbi-
tzua. Udalak 30.000 euro bideratuko ditu sei hilabeteetan zerbitzua eskaini 
ahal izateko.

Apirilaren 11n estreinatu zuten erabiltzaileek garraio soziala. Zerbitzua 75 ur-
tetik gorakoei edota ezintasunen bat dutenei zuzendua dago. Helburua da au-
zoetan bizi diren aiton-amonei erraztasunak jartzea herrira joan-etorria egiteko. 

Udalak Ulacia enpresari esleitu dio zerbitzua eta beste abantailen artean, 
badu bat garrantzitsua dena. Izan ere, autobusean laguntzaile bat joango da 
behar duenari laguntza eskaini diezaion. 

12:15h/19:00h
Zentroa baskula (Kiroldegiko biribilgunea)

San Jose Egoitza
10:30h
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16:10h
Geltoki jatetxea San Martin bideko 
bidegurutzea

Garraio soziala martxan da 75 urtetik gorakoentzat
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Informatika

www.elkarguneazkoitia.net

Web orrien helburuetako bat informazioa eskaintzea baldin bada, ez du 
garrantzi txikiagoa erabiltzaileei partaidetza errazteak, joan-etorriak saihes-
tuz eta izapideak erraztuz. Elkarguneak estreinatu berri duen web gunea 
bazkideek duten beste zerbitzu bat gehiago da. Izan ere, hemendik aurrera, 
Internet bidez egin ahal izango dira izen-emateak edota squash, badminton 
eta padel pisten, edota belar artifialezko futbol zelaiaren erreserbak, besteak 
beste. Alegia, harremana errazteko. Aurrera begira, ordainketak ere webaren 
bitartez egin ahal izango dira. Hain justu, web gunea informazio jarioa bi 
norabideetakoa izateko diseinatu da, eta ez bakarrik informazioa luzatzeko. 

Web orria, bizia eta norabide bikoa, irisgarritasunari lehentasuna emanez 
diseinatu da, ahalik eta klik gutxienekin iritsi ahal izateko nahi den informazio 
hura eskuratzera. 

Oraingo zein etorkizuneko erabiltzaileek eskura dute kirola, kultura eta aisia 
uztartzen dituen ekipamendu honen inguruko informazio zabala eskaintzen 
duen beste komunikazio tresna bat.

Edukien artean, aurreikusitako hileroko egitarauaz gain, zentroan eskaintzen 
diren zerbitzu guztien inguruko berriak aurki daiteke. Bakoitzari bere atal 
propioa eskaintzen zaio eta dagokion informazioa modu nahiko zabalean eta 
eguneratuan. Kultura eta kirol eskaintzaren inguruko berrikuntzez gain, bertan 
ematen diren zerbitzuen inguruko informazioa ere agertzen da. Alegia, Gazte 
Informazio Bulegoari, KzGuneari, Helduen Hezkuntza Iraunkorrari edota Artxa-
mendi Gazte Topalekuari eta Abarketatxo Ludotekari dagokiena. 

Informazioa argazkiz hornitua dago, Elkargunea ezagutzen ez dutenek, weba-
ren bidez, instalazioei ematen zaien erabilpena ikus dezaten.

Elkarguneak web orria estreinatu du
Elkarguneako bazkideek zerbitzu bat gehiago dute web 
gunea martxan jartzearekin. Izan ere, informazio iturri 
izateaz gain, tresna erabilkorra izatea da helburu, bes-
teak beste, izen emateetarako, erreserbak egiteko, e.a. 



Azkoitiko agenda

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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12 Baztartxo Antzokian, 15:00etatik 17:00etara, 
ANTZERKI TOPAKETAK. Xabier Munibe 
Ikastolako Guraso Elkarteak antolatuta. 

13 Baztartxo Antzokian, 12:30etik 14:30era, 
BERTSO TOPAKETAK. Xabier Munibe 
Ikastolako Guraso Elkarteak antolatuta. 

13 Baztartxo Antzokian, 22:00etan, III: Uda-
berriko bertso saioa. Erniarraitz taldeak  
antolatuta. 

14 Marixa Auzoko Jaiak
    Santa  Krutz komentuan, 18:30ean,  XX.  

Azkoitiko  Udaberriko  Musikaldia.Ja-
vier Perianes, pianoan.- (Gabetik goiz 
aldera arte Txahalaren erreketa Ikurriñaren 
plazan)

15 Eguerdi aldera, Txahal eta sagardo das-
tatzea eta Baserriko produktuen azoka 

20 OREKA TX, Baztartxo Antzokian 
22:00etan. 

21 Santa  Krutz komentuan, 18:30ean,  XX.  
Azkoitiko  Udaberriko  Musikaldia. Mu-
sikalité Brass Quintet.

24 Baztartxo  antzokian,  18:30ean,  “Gu ere 
bertsolari”  programaren  amaierako jaial-
dia.

27 Baztartxo Antzokian, 19:30ean XX. Azkoi-
tiko Udaberriko Musikaldia”. Euska-
diko Orkestra Sinfonikoaren emanaldia

APIRILA
16 Amabirjinaren Zeruratze Parrokian, 

17:30ean Kontzertu Sakroa. Azkoitiko 
Iraurgi Abesbatza eta Soraluze-ko Ezo-
ziko Ama Abesbatzarekin.  

17 Erramu eguna: 11:00etan Erramu Be-
deinkatzea eta Prozesioa Eliza atarian. Ondo-
ren Meza Nagusia.

21 17:00etan Meza Santa Klarako Elizan (gaz-
telaniaz). 

 19:00etan Jesusen Afariaren Ospakizun Me-
za: Oinak garbitzea, Maitasunaren agindua,  
Ogi-ardoaren sagaratze eta banatzea.

 22:00etan Gau Gurtzearen Otoitzaldia.
22 09:00etan Eliza irekiko da gogoeta eta bisi-

tarako.
    11:00etan Gurutze Bidea.
 17:00etan Jesusen Nekaldi eta Heriotzaren 

ospakizuna. Ondoren Prozesioa. 
 21:30etan Hilobirako Prozesioa.
23 22:00etan Pazko gau beila: sua, pazko suzia 

eta uraren bedeinkapena. Berpizkunde Meza.
24 11:00etan Pazko Meza Nagusia.
 12:00etan Umore Ona elkarteak antolatuta, 

Haurren Danborrada. 
28tik-1ra Zaporeen azoka Herriko Enparantzan.

MAIATZA
1 San Jose Obrero eguna.  Azkoitiko  Musika  

Bandaren  Kalejira eta kontzertua.
7 Santa  Krutz komentuan, 18:30ean,  XX.  

Azkoitiko  Udaberriko  Musikaldia. 
“Conjunto Barroco” eta Kresala Dantza 
Taldea.

 Kontzejupean, goizean, Gazteak eta Gara-
pen taldeak antolaturik Pintxo solidarioa.  
Arratsaldean,  Kontzejupean, erabilitako  
gauzen  solidaritate  denda eta jolasak 
Alai Batza taldeak antolaturik. 

 Baztartxo Antzokian, 22:00etan, Txalo pro-
dukzioaren “Baginarekin Bakarhizketan” 
antzezlana. 

8 DANTZARI  TXIKI eguna:  11:00etatik 
13:30era,  Trikitilari,  Txistulari  eta  Dantza-
riak kalean zehar.

    AZKOITIKO VII. MENDI MARATOI ER-
DIA. Irteera, 10:00etan Balda Plazan.Bukae-
ra Balda Plazan.

9/11 BARRETERAPIA saioa Virginia Ima-
zekin, Elkargunean. Ordutegia: 15:00etatik  
18:00etara.


