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Badira hilabete batzuk Azkoitiko Udalean 

kargu hartu, eta Azkoitia hobeagoa izateko 

lanean hasi ginela. Kargua hartu genuen 

egunetik bertatik hasi ginen Azkoitiaren eta 

azkoitiarren alde lanean. Gure karguei arduraz 

aurre egin diogu, eta hartzen ditugun erabakiak 

ere horrelaxe hartzen saiatzen gara

Hala ere, beti dena ez da behar bezala egiten, eta 

guk kontuan ditugu hobetzeko ditugun gauzak. 

Hasiera honetan zenbait gaizki ulertu izan 

ditugu zenbait herritarrekin, eta horren ardura 

zatia ere hartzen dugu gure gain. Besteak beste, 

gaizki ulertu bat medio, Martirieta auzoko 

Zoro festaren antolaketan izandako arazo bat 

medio, auzotarrek garbitu behar izan zuten 

auzoa. Azkoitiko Udal Gobernuak, berriro 

horrelakorik gerta ez dadin lanean segituko 

du, eta auzotarrei eskerrak eman nahi dizkie, 

auzoa garbitzeko hartutako erabakiagatik. 

Gure lehen legealdiaren hasiera da, gure taldean 

guztiok lehen aldiz dugu ardura politikoa, eta 

ziur izan asko ikasi dugula azken hilabeteotan. 

Ziurrenik beste deskuiduren bat edo beste ere 

izango genuen. Baina argi utzi nahi dugu, akats 

horiek berriro ez gertatzeko lanean ari garela. 

Horrekin batera, konpromiso irmoa hartua du-

gu arlo ezberdinetan lanean diharduten herri-

tarrekin eta eragileekin ditugun komunikazio 

bideak, kasuan-kasuan, ireki edo hobetzeko. 

Bide horiek egokituz denon arteko elkarlane-

rako baliabideak hobetu nahi baititugu. 

Aurkibidea

Pello Bastarrika
Alkatea
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Azkoit iko
istorio kontatzai lea

Pako-Pako

Martirietan auzolanak, 
aldaparik ez

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da 
eta bere liburuetan dioen moduan, bere 
altxorrik ederrenaren berri ematen du 
beti, Azkoitiaren berri, alegia.

Euskaldunok aspaldiko ohitura dugu gure herrietako eta 
auzoetako beharrei elkar hartuta eta auzolanean aurre 
egitea. Orain 50 urte Martirieta auzoko bizilagunek 
Azkoititik auzorako errepidea halaxe egin zuten.  
‘Gustuko lanean aldaperik ez’ dio esaera zaharrak. Ez 
dakigu argazkiko gizasemeek gustukoa izan zuten lana 
edo ez, egin beharrekoa bai, eta ez da dudarik aldapa 
ez zutela oztopo izan.

Azkoit iko  kontuak laburrean

Martitte Jatetxeak utzitako argazkia



EGITARAUA

AZAROAK 26, LARUNBATA

12:30etan: Udaletxeko Areto Nagusian, Euskal Herriko Trikitilari 
Elkarteak argitaratu duen Landakanda pandero jolearen omenezko 
liburuaren aurkezpena.

16:30ean: Herriko plazatik abiatuta, VII. Herri Lasterketa Raka 
Maraton Elkarteak antolatuta. 

18:00etan: Baztartxo antzokian, Sahatsa, Iraurgi abesbatza eta 

Musika Bandaren emanaldia. 

22:00etan: Herriko kaleetan zehar DANBORRADA.  

AZAROAK 27, IGANDEA 

10:00etan: Kultur Etxean, XVI. San Andres Xake Torneoa 

Goizean, Herriko plazan, baserriko produktuen erakusketa eta 

salmenta eta bolillo lanen erakustaldia. 

11:00etan: Izarre-Jandalon, Orion elkarteak antolatuta PLATER 

TIRAKETA.

12:00ean, Bizkargi Musika Eskolako dantzariak, Xabier Munibeko 
Kandiola dantza taldea, Floreaga Ikastetxeko Kandiola dantza 
taldea eta Txalkor txistulari taldea herriko kaleetan zehar.

AZAROAK 29, ASTEARTEA

18:00etan: Elkargunean, haurrentzako Angel Magoa. (Kutxak babestuta)

AZAROAK 30, ASTEAZKENA. SAN ANDRES EGUNA

-Egun osoan zehar, Herriko Enparantzako arkupetan taloak, 

txistorra,… 

09:30ean: DULTZAINERO eta TRIKITILARIEN kalejira

10:00etan: Txuri Urdin elkarteak antolaturik, MARRAZKI eta 

BUZTIN MODELA lehiaketa 

11:00etan: Herriko TRIKITILARI eta DULTZAINEROEN kalejira.

12.30ean: Herriko plazan, HERRI KIROL jaialdia

16:30ean: Herriko plazan, Marrazki eta Buztin Modela 

lehiaketako SARI BANAKETA

17:00etan: Kontzejupean, Azkoitiko Pilota Eskola elkarteak 
antolatuta, KONTZEJUPE SARIAren azken partiduak 

22:00etan: Gurea Udal Probalekuan, SAN ANDRES IDI DEMA SARIA

ABENDUAK 2, OSTIRALA

22:00etan: Gurea Udal Probalekuan, SAN ANDRES IDI DEMA SARIA

ABENDUAK 3, LARUNBATA

22:00etan: Gurea Udal Probalekuan, SAN ANDRES IDI DEMA SARIA

BASABE – P. ILLARRETA – ALEGRIA

ABENDUAK 5, ASTELEHENA

22:00etan: Gurea Udal Probalekuan, SAN ANDRES IDI DEMA SARIA 

TXAPAS – IZETA – ISIDRO ERRETEGIA

4 5
JaiakJaiak

Ar
ga

zk
ia

k:
 J

oa
ki

n 
S

ud
up

e

Azaroaren azken eguna handia da Azkoitian, 

izan ere San Andres Eguna izan ohi da. Urtero 

legez, aurtengorako ere ekimen eta ekitaldi 

ugari antolatu ditu Azkoitiko Udalak, egun 

horietarako. Herriko festa egunetan kalera 

irten eta festaz gotzatzeko deia egiten die 

herritarrei Udal Gobernuak. 

Sanandresetarako antolatutako ekintzetan, 

azken urteotan egiten diren ekintzei 

jarraipena emango zaie; “Sanandresetan 2-3 

egunetan antolatzen dira ekintzak, eta egiten diren ekintzak 

Festa Batzordean aztertu ostean, denetarik egoten zela 

ondorioztatu dugu. Adin ezberdinetako herritarrentzat ekintza 

ezberdinak izaten dira”, adierazi du Ibon Arrieta ‘Aitza’ Kultura 

eta Festetako zinegotziak.

Festek antolatzerako orduan, andramaxetan 

egin bezala, festak antolatzeko Festa 

Batzordearen bilera ireki bat deitu zen: “25 

bat lagun izan ginen bileran, eta gehienak 

elkarteren bateko kide gisa joan ziren 

bilerara”, azaltzen du Arrietak. 

Bilera hori, andramaxetako gastuen 

berri emateko ere aprobetxatu zen: 

“Andramaxetako gastuen berri eman 

genuen, herritarrek ere jakin dezaten zertan 

gastatu zen dirua”, dio. Andramaxek Udal Gobernu berria 

dagoenetik antolatu ziren lehen festak izan ziren, eta festen 

“balorazio positiboa”, egin zuten Festa Batzordeak egindako 

bilera irekian. Izan ere, festak “giro onean joan ziren, eta 

herritarren parte hartzea ere handia izan zen”.

Azaroaren 30a festa eguna izaten da Azkoitian, San Andres Eguna os-
patzen baita. Hala ere, azaroaren 26an hasiko dira festak; egun horretan 
izango da, besteak beste, danborrada. 

Sanandresetarako 
dena prest

“Egin diren ekintzak Festa 
Batzordean aztertu ostean, 
Sanandresetan denetarik 
egoten dela ondorioztatu 
dugu. Adin ezberdinetako 
herritarrentzat ekintza 
ezberdinak izaten dira”.

HERRIKO TALDEEI ESKER
Sanandresetan herritarren parte-hartzea zuzena da. Izan ere, 

San Andres Egunaren aurreko larunbatean (aurten, azaroaren 

26an) egiten den danborradan herritar ugarik hartzen dute 

parte. Horretaz gain, herriko kultur eragile ezberdinek 

antolatutako ekintza ugari izaten dira, festa egun horietan. 

Aurten antolatutako ekintzen artean da azaroaren 26an 

Sahatsa, Iraurgi Abesbatza eta Musika Bandak elkarlanean 

antolatutako emanaldia. 

Saia gaitezen herritar guztiok baserritarrez janzten 
San Andres egunean.
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Partaidetza izango da Udal 
politika berriaren funtsa

Azkoitiarrek udaletxeko ateak parez pare izango dituzte zabalik eta aurrerantzean hartu beharreko erabakietan ardatz 

izango dira. “Udal politika parte-hartzean oinarrituko da. Herritarrak politika publikoarekin interlokutoreak izatea eta 

hartuko diren erabakietan eragina izatea nahi dugu”, adieraz du Esther Lizarralde zinegotziak.

Modu honetan, azkoitiarren partaidetza bermatuko duten tresnak lantzen hasi dira dagoeneko Udal ordezkariak: 

araudia, komunikazio kanalak eta arloetako kontseiluak.

1. ARAUDIA.

Udaletxeko barne araudi berria eta parte-hartze ordenantza 

egiteari ekin dio Udalak. Bi araudi horiek tresna garrantzitsuak 

izango dira Udala herritarrei hurbiltzeko eta hauek Udal 

erabakietan parte har dezaten. “Bertan, herritarren aukera hori 

bermatzeko zein konpromiso eta baliabide jarriko diren martxan 

zehaztu nahi dugu”, agertu du Lizarraldek.

2. KOMUNIKAZIO KANALAK.

Udala eta herritarrak gerturatzeko, informazio eta komunikazio 

kanal desberdinak hobetuko dira. Izan ere, komunikazio 

planari garrantzi berezia eman nahi zaio, bai Udaleko berriak 

azaltzerakoan eta bai herritarren kexa edota proposamenak 

jasotzerakoan. Zentzu honetan ezarriko diren tresnak ugariak 

izango dira; batetik, www.azkoitia.net webgunea (atal berriekin) 

eta Udal aldizkaria (Udal gestioaren berri izan eta bertan parte 

hartzeko) eta bestetik, azkoitiarren kexak eta iradokizunak 

jasotzeko gutunontziak ezarriko dira herriko gune desberdinetan. 

“Herritarrengandik jasoko ditugun kexen aurrean, erantzun 

azkarra eta tramiteak azkartzea izango da Udalaren konpromisoa”, 

ziurtatu du zinegotziak.

3. ARLOKAKO KONTSEILUAK.

Herritarren sektorekako kontseiluak eta auzo batzarrak jarriko 

dira abian. Udal Gobernuaren ustez, bide hauek egokiak dira 

Udaleko arlo desberdinen inguruan eztabaidatu eta proposamenak 

jasotzeko. Kontseilu eta batzar hauek atal zehatz horietan 

interesa edo harremana izan dezaketen herritar eta eragile guztiei 

zabalduta egongo dira. “Ezinbestekoa da inplikatuta dauden arloen 

proposamenak jasotzea, horrela, etorkinen integrazioa, Kultura 

edota Berdintasun kontseiluak sortuko dira”, esan du Lizarraldek. 

Auzoetako batzarrei dagokienez, berriz, auzo desberdinen 

errealitatea ez dela asko sakondu uste du Udal Gobernuak eta 

horregatik, izan ditzaketen beharrak adierazteko deia zabalduko 

zaie. Kontseilu zein batzarretan jasotako proposamenak Udal 

politikan txertatzeko konpromisoa hartzen du Udalak.

Azkoitiarrak euren herriko politikan 

oinarri izateko asmoak lana eta esfortzua 

suposatuko dio Udal Gobernu berriari, 

horren jakitun da, baina poliki-poliki lortuko 

denaren dudarik ez du. “Sektore desberdinak 

daude eta bakoitzak bere erritmoa eramango 

du baina bidea guztietan egingo dugu”, dio 

zinegotziak.

Aurrekontu parte-hartzaileak aurten ezin izan dira abian 

jarri, baina Udalak konpromiso irmoa hartzen du hurrengo 

urtean prozesu horri ekiteko. Bestalde, zenbait proiektu 

eta gai, izango duten garrantziagatik, herri galdeketa bidez 

erabakiko dira.

Honekin guztiarekin herritarren inplikazioa bilatu nahi du Udalak, 

horrela gestio politiko hobeagoa egiteko guztion artean.

Partaidetza plangintzaren ardatz nagusiak horiek izanda, lehen 

pausoak ere eman ditu Udal Gobernuak zentzu horretan:

Horrela, kargua hartu eta andramaxen antolaketan batzar irekia 

egin zuen Udalak elkarte eta eragile guztiekin, festak elkarlanean 

antolatzeko asmoarekin.

Bestalde, baserritarrekin ere hitzordua egin zuen 

Udal Gobernuak irailaren 20ean. Lehen bilera ho-

rretan, baserri batzordeak osatzeko eta bakoitzak 

dituen beharrei erantzuna emateko konpromi-

soa hartu zuten Udal ordezkariek; “Elkarlanerako 

prest gaude, baina pazientzia eskatu behar dugu. 

Auzoen beharrei erantzuteko, denbora eta elkarla-

na izango dira oinarri Udalarentzat”.

Jarraian, San Jose egoitzako Zuzendaritza Batzordea osatzeko bi he-

rritarren hautaketa prozesua jarri zuen abian Udalak. Lehenbizi pro-

posamenak jasotzeko epea zabaldu zuen eta ondoren, batzar irekia 

egin zen proposamenen artean bi herritarrak hautatzeko. Amaieran, 

Mertxe Zubillagak eta Mailu Badiolak osatuko dute Zuzendaritza 

Batzordea, baina Udalak konpromiso irmoa hartu du egoitzako esta-

tutuak landu eta partaidetza eragile gehiagori zabaltzeko.

Azkenik, kultur eta kirol taldeekin San Andres festak antolatzeko 

bilerak ere egin dira.

Orain artean martxan jarritako parte-hartzaile prozesu hauetan 

herritarrek eman duten erantzuna oso ona izan dela uste dute Udal 

ordezkariek eta indar eta gogo betez jarraituko dutela lanean adiera-

zi dute herritarrek udaletxean duten partaidetza sustatzeko asmoz.

“Elkarlanerako prest gaude, 
baina pazientzia eskatu 
behar dugu. Auzoen beharrei 
erantzuteko, denbora eta 
elkarlana izango dira oinarri 
Udalarentzat”.



Ekainean, Udal berriko alkate eta zinegotziek datorren legealdian 

Azkoitiko Udala aurrera ateratzeko karguak hartu zituztenetik, 

Udala zein egoera ekonomikotan dagoen ondo aztertu nahian 

ibili dira. Batetik, Udala zein egoeratan hartu duten herriari 

jakinarazteko; eta, bestetik, egoera ekonomikoa ondo aztertuta 

hasi nahi izan baitute 2012ko aurrekontuak prestatzen.

2011ko aurrekontua oraindik itxi gabe badago ere, egoera 

ekonomikoa argitze aldera hainbat datu aipatzeko moduan 

dago Udal Gobernua. 2011 urtarrilaren 1ean, Udalaren gerakina*  

1.300.000 eurokoa zen, baina 2011n egindako bi aurrekonturen 

egokitzapenak egin ondoren, aurreko Udal Gobernuak 

soberakin hori 0 eurotan utzi zuen. Egokitzapen horietako bat 

urrian egin bazen ere, aurreko legealdian egindako gastuak 

ordaintzeko izan zen. Udal Gobernu berria sartu zenerako, 

2011ko partida asko erabat gastatuta zeuden. Horretaz gain, 

gastu asko (azkeneko 111.658 euroak) legezko jardunbidea 

errespetatu gabe agindu ziren. 

Horrek berak, 2011ko aurrekontuan aurreikuspenak ongi egin 

ez izana erakusten du, izan ere, aurreikusten zen gastua baino 

1.300.000 euro gehiago gastatu dira. Horretaz gain, eta 2011ko 

aurrekontua itxi aurretik erabat egiaztatu ezin bada ere, 2011ko 

ekitaldia soberakin negatiboarekin amaitzeko aukera handia du 

Udalak.

Aurrekontuaren balantzeaz gain, Azkoitiko Udalak, 2011 

urtearen bukaeran, 11.795.947,63 euroko zorra izango du. 

Guztira, Udalaren zorpetzea %21ekoa da gutxi gorabehera. 

Kopuru horretatik 10.257.831,29 euro Gipuzkoako Kutxan 

dituen 5 mailegutakoak dira, eta 1.538.116,34 euro, berriz, 

Gipuzkoako Foru Aldundiari zor dizkio, 2009ko eta 2011ko Foru 

Funtsaren itzuleragatik. Izan ere, urte horietan aurreko Foru 

Aldundiak egindako diru bilketa aurreikuspenak oso goitik egin 

zituen, eta, ondorioz, bilketa errealaren portzentajearen arabera 

dirua itzultzea egokitu zitzaien Udalei.

Udalak dituen 5 maileguetatik garrantzitsuena Elkargunearen 

fi nantzazioa aurrera eraman ahal izateko eskatu zen 8.000.000 

eurokoa da. Mailegu hori amortizatzen 2012an hasi behar 

du Udalak, eta 2024an amaituko du. 2012ko aurrekontutik 

esaterako 775.000 euro jarri behar ditu Udalak mailegu hori 

ordaintzeko. 

Hori guztia kontuan izanda, Udalak 2.555.783,97 euro erabili 

beharko ditu hurrengo urtean zorrak kitatzeko.

Datorren urteko sarrera arrunten aurreikuspena positiboa izango 

balitz, arazoa ez litzateke hain larria izango. Tamalez, ordea, ia 

sarrera guztietan aurreikusten dira jaitsierak. Neurri handi batean, 

krisialdiak eragin ditu jaitsiera horiek: Eraikuntzen Gaineko Zerga, 

hirigintzako aprobetxamendua...

Krisialdiari aurre egiteko 2010eko aurrezkia gorde izan balu aurreko 

Udal Gobernuak, 2012ko aurrekontuak egiterakoan gaur egungo 

Udal Gobernuaren egoera bestelako izango zen. Besteak beste, ez 

zen kontuan hartu 2012an hasiko zela Udala mailegu handiena 

amortizatzen (Elkarguneko 8.000.000 euroko mailegua, hain zuzen).   

Ekonomia
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Udala eta Azkoitia Lantzen egoera ekonomiko 
oso larrian aurkitu ditu Udal Gobernuak

Azkoitiko Udalak, 2011 urtearen 
bukaeran, 11.795.987, 63 euroko zorra 
izango du

Azkoitia Lantzenen orain arteko kudeaketaren emaitzak
Azkoitia Lantzen SA lurren salerosketaz, ekipamenduen eraikuntzaz eta gestio urbanistikoaz arduratu da azken urteotan. 

Azkoitia Lantzenek berez Udalari dagozkion zereginak bete ditu, hain zuzen, Udalak dituen ekonomia eta lege-kontrolak 

saihesteko. Gestio  horren adibide dira, Elkargunearen eraikuntza (8 milioiko obra lizitazio publikorik gabe) edo Altamirako 

hitzarmena (6 milioiko aprobetxamenduen salmenta zuzena promotore pribatu bati).  Udal Gobernu berria iritsi ondoren, honako egoera 

hau aurkitu du Azkoitia Lantzenen. 

ZOR BIZIA

Azkoitiko Udalak Gipuzkoako 
bere tamainako beste 
herriek duten zor biziaren 
baztezbestekoa baino zor 
askosaz ere handiagoa du. 
Gipuzkoako herrien artean zor 
handiena duenetako Udala da 
Azkoitikoa. 

Elkargunea
Elkarguneko urbanizazio obrak egiteko hitzarmen bat zuen 

Azkoitia Lantzenek. Gaur egun hitzarmen horri dagozkion 

148.000 euroko obrak egin gabe daude. Aldiz, enpresa 

eraikitzaileak dioenez, kontratuan jasotzen ez diren 248.000 

euroko gastuak daude eginda gune horretan.

 

Ugarteigaran
14.2 sektoreko urbanizazio lanen kostea 454.291 eurokoa da. 

Hala ere, Azkoitia Lantzenek egindako hitzarmenaren ondorioz, 

promotoreak 240.000 euro bakarrik ordaindu behar ditu.

Gurutzeaga 
Azkoitia Lantzen SAk egindako hitzarmenaren arabera, 672.000 

euro kobratu behar zituen aspaldi. Ez du ezer jaso, ordea. 

Intxausti eremua
Eremu horretan, Azkoitia Lantzenek hainbat fi nka erosi ditu 

proiektu erresidentzial bat sustatzeko asmoarekin. Erosketan 

hitzartutako prezioak ez zuen lurren egoera erreala kontuan 

hartu (hau da, industria lurzorua dela). Lurrak jadanik 

birkalifi katuta eta etxebizitzak eraikitzeko prest egongo balira 

bezala egin zen hitzarmena. 

Eremu horretan, Sierras Sabi eta Biteso enpresek okupatzen dituz-

ten lurrak 14.801.386 eurotan baloratu ziren. Horietatik Etorlurrek 

2.800.000 euro ordaindu zituen. Beraz, Azkoitia Lantzenek 12.001.386 

euro ordaintzeko konpromisoa hartu zuen lurjabeen aurrean. Ho-

rretaz aparte, lurzorua deskontaminatzeko gastuak bere gain har-

tu zituen. Kopuru horretatik 1.420.000 euro soilik ditu ordainduta.

Elkarguneko urbanizazio obrak

Gurutzeaga inguruko lanak

Intxausti eremua

*Aurreko urteetako aurrekontuetatik duen soberakina edo zorra
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Urriaren 27ko plenoan onartu ziren 2021ko Ordenantza fi skalak. 

Ordenantza fi skal horien bidez zehaztu ziren datorren urtean 

azkoitiarrek zerbitzu desberdinengatik ordaindu beharreko 

tasa eta zergak zeintzuk diren. Tasa eta zergak zehazterako 

orduan, Udal Gobernuak oposizioarekin elkarlana eta horien 

parte hartzea bilatu du, eta horretarako egin du lan. Hemendik 

aurrera ere bide horretan jarraituko du, betiere oposizioak 

proposamenak egiten baditu. 

Udal Gobernuak zenbait tasa eta zergetan ezin izan ditu nahi 

beste aldaketa egin, kasu askotan lotuta aurkitu baita. Hala 

ere, kasu horietan ere bere ustez logikarik ez zuten edo justuak 

ez ziren tasa edo zergak aldatu ditu. Hala ere, tasa eta zerga 

gehienetan KPIa igo du. 

Ondare higiezinen 

zerga industriala eta Jarduera

ekonomikoaren gaineko zerga

Orain arte Azkoitiko Udalak izan duen irizpideetako bat 

izan da, Gipuzkoako gainerako herriekin konparaketak egin, 

eta zergak erdi inguruan mantentzea. Eta halaxe egin da 

herritarroi zegozkien zergekin. Baina ez, aldiz, enpresek 

ordaintzen dituzten OHZ eta JEZ zergekin. Horiek beste 

herriekin konparatuz gero, Azkoitian gutxiago ordaindu 

izan dira.  2012an igo egingo dira zerga horiek, baina 

batezbestekora igo dira, ez gehiago. Hala ere, igoera horrekin, 

OHZrekin Udalak 25.000 euro gehiago bilduko du, eta JEZrekin 

30.000 euro gehiago. Gainera, zerga hori epealdi bakarrean 

ordaintzeko zailtasunak agertzen dituztenekin ordainketa 

moduak aztertzeko konpromisoa hartua du. 

Zaborra

Zabor gero eta gutxiago sortzea eta zaborraren birziklapena 

eta berrebilpena bultzatzea du helburu Udal Gobernuak. Bide 

horretan, legealdi honetan zabor bilketa sistemen inguruko 

aukera ezberdinak aztertzeko konpromisoa hartua du Udal 

Gobernuak.  Orain arte, Udalari zabor bilketa kostuaren %70 

inguru biltzen zen zaborraren tasaren bidez. Udal Gobernuak 

koste hori murriztu nahi du. Erabaki hori mankomunitatean 

hartu behar da, eta hark ez du denbora tarterik izan gastu 

horiek behar bezala birplanteatzeko. Beraz, aurten KPI 

igoera proposatzen du, eta hurrengo urterako gauzak hobeto 

aztertuko ditu. 

Elkargunea

Gaur egun,  azpiegitura horren mantenua 300.000 euro 

inguru kostatzen zaio Udalari. Elkargune gestionatzen duen 

enpresarekin Udalak duen hitzarmenaren ondorioz, Udalak 

ezin ditu nahi beste jaitsi prezioak. Izan ere, urtean enpresak 

egiten duen gastuaren %40a arteko zorra Udalak ordaindu 

behar du. Baina ahal izan duen neurrian, egokiak iruditzen ez 

zitzaizkion irizpideak aldatu egin ditu. Hala, hurrengo urteko 

lehen matrikula ez dute ordaindu beharko erabiltzaileek, eta 

ondorengo matrikuletan ere  %64, 10 jaitsi da. Hori horrela, 6-12 

urte bitartekoen prezioa igotzen da, baina, era berean, 12-18 

artekoena jaitsi egiten da. Horretaz gain, langabetu, ikasle eta 

jubilatuen prezioak jaitsi egin dira, eta baita egun baterako 

sarrerak ere. Hala, 8 eurotik 6 eurotara jaitsi da sarrera; %25eko 

beherapena, beraz.  Familia bonuek ere beherapenak izango 

dute.

Elkargunean bazkide izateagatik herritarrek zituzten hobariak 

kendu egin ditu. Udal Gobernuak kultur zerbitzuetan dauden 

deskontuak kendu egin ditu, zerbitzu bakoitzak bere izaera 

duelako. 

Eraikuntza

Eraikuntza zergei dagokionez, aurreko Udal Gobernuak ezarritako 

irizpideak betetzen hastea erabaki du. Beraz, baserritarrek  jasoko 

dute hobaria, eta ez landa-eremuan bizi den edonork. 

Baserrietan eraikuntza obraren bat egitean hobaria jasotzeko 

‘Agrarian’ alta emanda egon beharko da. Hala ere, Udalak agrarian 

alta eman gabe baina baserria ustiapen gisa erabiltzen dutenen 

kasuak aztertu  eta arautuko ditu, horiei ere hobaria aplikatu ahal 

izateko. 

Ura

Uraren tarifei dagokienez Azkoitiko Udalaren tarifak 

Gipuzkoako ur kontsortzioarenekin berdintzea de lehen 

helburua. Horretaz gain,  ura oinarrizko ondasuna eta urria 

izanik, ahal den heinean gehiegizko kontsumoa murriztea 

lortu nahi du Udalak. Ur kontsumoa tramuka zatitu da, eta 

horrela, kontsumoaren araberako tasa ordainduko da.  Horrela, 

etxeetako tasan aurreko Gobernuak adostua zuen igoera ez da 

aplikatuko, eta aurreko prezioa izoztu egin da. Horretaz gain, 

2012an erabiltzaile ez-etxetiarren (merkatari txikien) tasa %10 

jaitsi da. 

2012ko ordenantza fi skalak onartu ditu Udalak

 Udal Gobernuaren konpromisoa

Nahiz eta Udala egoera ekonomiko larrian aurkitu, Udal Gobernu berriak egoera 

horri aurre egiteko erabaki irmoa du. Horretarako, Udal barruko gestioa hobetu eta 

gardentasuna bermatu nahi ditu. Beraz, Udalaren egoera ekonomikoaren  informazioa 

emateko ere, Udalaren eta herritarren arteko komunikazio zubiak eraikiko ditu.   

Azkoitiko Udala jakitun da beste Udalak ere ez direla beraien momenturik onenean. 

Baina, hala ere, Azkoitikoaren pareko beste herriak baino zor askoz handiagoa du 

Azkoitiak, eta hori gestio desegoki baten ondorioa dela uste du. 

Hori guztia horrela, Azkoitiko Udala, dagoeneko egoera horri epe luzerako irtenbidea 

bilatzen ari da, eta pixkanaka-pixkanaka gestio egoki eta estua egiteko konpromisoa 

hartzen du, betiere herritarren beharrei erantzuna emanda. 

Horretaz gain, Azkoitiko Udalak herritarrei elkarlanerako eta auzolanerako ateak irekita 

dituela adierazi nahi die. Denen artean (Udalaren eta herritarren artean) Azkoitia 

aurrera ateratzea errazagoa izango baita. 

Txalon erreka
Txalon errekan, 10.1 eremuan, lur jabeei hiru etxebizitza zor 

zaizkie, eta horretaz gain Gurutzeaga baserriaren itxitura 

egitearen kostua bere gain hartzea hitzartua zeukan Azkoitia 

Lantzenek. Itxitura horren prezioa 406.400 eurokoa da, eta 

200.000 euro ordaintzeko daude oraindik.

 

Eremu horretan bertan, Sergoa eta Elea enpresekin 22 eta 33 etxe 

eraikitzeko salerosketa egin zen. Eremu horren urbanizazioa 

bere gain hartu zuen Azkoitia Lantzenek. Salerosketa horretatik, 

4.400.000 euro eta 3.200.000 jaso zituen, ordea. Hau da, guztira, 

7.600.000 euro. Diru hori jaso zen, baina eremu horretako 

urbanizazio lanak egin gabe daude. 

Gainera, enpresa horiekin egindako kontratuen inguruko bi 

auziri bukaera jarri dio Udal Gobernu berriak, hitzarmen baten 

bitartez adostasuna lortuta. 

Txalon errekako 10.2 eremuan, berriz, Kutxa eta Eusko 

Jaurlaritzari lur-sailak saldu zitzaizkien. Salerosketa horiengatik, 

Kutxak 2.800.000 euro ordaindu zituen, eta Eusko Jaurlaritzak 

3.174.669 euro.  Salerosketa horretan, Azkoitia Lantzenek eremu 

horretako urbanizazio lanak ere bere gain hartuko zituela 

adostu zuen, baina jasotako dirua gastatuta dago, eta orain ez 

du urbanizazio lan horiek egiteko dirurik.

10.1 eta10.2 eremuei dagokien urbanizazio lanen kostua gutxi 

gorabehera 7 milioi euro ingurukoa da.

 

Txalon errekan bertan, baina 9.1 eremuan Munok etxeak 

egingo ditu. Eraikitzen direnean, etxebizitza bat izango du 

Azkoitia Lantzenek hor. Eremu horretako urbanizazio lanak 

fi nantzatzeko Azkoitia Lantzenek 600.000 eurotako ekarpena 

hitzartu zuen Udalarekin, baina orain ez du horretarako dirurik. 

Eta urbanizazio lan horien kostu osoa Udalak hartu behar izan 

du bere gain. Laburbilduz, eremu horri dagozkion diru sarrera 

guztiak jaso dira (partzelen salmenta eta aprobetxamendu 

urbanistikoetatik jasotakoak), eta urbanizazio lanetan egin 

beharreko gastuak egin gabe daude oraindik. 

 

Egino berri
Oñeder zabortegia zenaren lurren azken salerosketetan 3 bat 

milioi euroko galera izan du Azkoitia Lantzenek. Gaur egun 

Azkoitia Lantzenenak dira lur horiek, eta Ezenarro enpresarekin 

hitzartuta dago lur horiek erostea ingurumen baldintzak ematen 

badira.

Deskontaminazioa egitearen ardura Hierros Egino SL 

enpresarena da. Baina une honetan lanen kostuaren kargu 

egiten ari ez denez, Azkoitia Lantzen ari da gastu horiek bere 

gain hartzen. 

Txalon erreka eremua

Egino berri eremua



Truck arropa denda - Bidean mailaPSOE taberna - Bidean maila

Dean taberna - Zerbitzua maila

Milar Larramendi - Zerbitzua maila Olabarri pub - Zerbitzua maila

Azkoitiko EAJ-PNV 
Zerbitzua eta lana maila

Herriko establezimenduetan euskararen presentzia handitu eta 

bultzatzeko Bai Euskarari Azkoittixen! egitasmoa jarri zen martxan 

Euskararen Gizarte Erakundeen Kontseiluarekin 2006 urtean. 

Ordutik hona hainbat merkatari batu da egitasmora eta joan den 

urritik 56 entitatek dute Bai Euskarari Ziurtagiria. Egun horretan 

Udaletxeko areto nagusian egindako ekitaldian Ziurtagiriaren 

Elkarteak 16 Ziurtagiri banatu zituen; bederatzi egitasmora batu 

diren entitate berriei, eta beste zazpi, mailaz igotzea lortu dutenei. 

Guztiek poliki-poliki euren jarduna euskaraz egiteko konpromisoa 

hartu dute; kutxako ticketa euskaratuz, iragarkiak euskaraz 

eginez, produktuen prezio eta etiketak euskaraz jarriz… Baina, 

bezeroei begira egindako euskararen aldeko apustuaz gain, barne 

funtzionamendurako ere euskara hobetsi dute entitate horiek, eta 

aseguruak, kontratuak, nominak, errenta aitorpena, arginda, telefono 

edota gas fakturak euskaratzera konprometitu dira.  

Udala bidelagun
Entitate horiek euskaraz lana eta zerbitzua ematea dute azken 

helburu eta hori lortze bidean hartutako konpromisoen gauzatzerako 

Udalaren laguntza eta babesa dute. Hori dela eta, egitasmoko 

teknikariak, banan-banako bisiten bidez, establezimenduei aholkuak 

eta gomendioak ematen dizkie eta Udalak dituen diru-laguntza, 

bitarteko eta baliabideen berri ere jakinarazten die. 

Udalak herriko merkataritza euskalduntzeko hainbat diru-laguntza 

ditu onartuta: Euskara ikasteagatik denda eta tabernetako langileei, 

Kanpoko errotulua euskaraz jartzeagatik, kartazal, bisita txartel, 

poltsa, faktura, albaran, ibilgailuaren errotulazioa, zigilu, biltzeko 

papera... euskaratzeagatik, web gunea euskaraz sortzeagatik, eta 

programa informatikoak ere euskaraz ipintzeagatik. 

Horrez gain, merkatariei zuzendutako ikastaroak eta material 

zehatzak ere argitaratu ditu. Modu horretan, edergintza, ostalaritza, 

higiezin bulego, frutategi, arraindegi, okindegi, harategi eta janari 

dendetarako arlokako gidaliburuak eta CDa kaleratuta ditu Udalak. 

Argitalpen horietan eguneroko lanerako balio duten hainbat 

baliabide txertatu dira: hiztegia eta ohiko hitzen zerrenda, ohar eta 

kartelen ereduak, izen komertziala edo errotuluak euskaraz idazteko 

gomendioak,… Are gehiago, CDan norberak bere establezimenduaren 

beharretara egokitzeko moduan ditu eredu horiek guztiak, eta 

horrela behar direnean, ordenagailuan moldatu, inprimatu eta 

dendan jartzea baino ez du egin behar. 

Egitasmora batzeko aukera irekita urte osoan 
Merkataritza eta zerbitzu arloko edozein establezimenduri 

zuzenduta dago Bai Euskarari Azkoitixen! egitasmoa. Horregatik, 

euren jarduna euskaratu nahi duten entitateek edozein momentutan 

batu daitezke programara. Horretarako, 943 08 06 88 telefonora deitu 

besterik ez dute egin behar. Ondoren, teknikariaren bisita jasoko 

dute eta galdetegia betez jakingo da entitate horretan euskarak duen 

lekua eta pisua. Jarraian hasierako egoera hori hobetzeko bertako 

arduradunek erabakiko dute, duten ahalmen eta baliabideen arabera, 

eskainiko zaien helburuen artetik urtebetean betetzeko apartatzen 

dituztenak. Urtebetera, berriz, Ziurtagiaren Elkarteak kanpoko 

ebaluazioa egingo dio entitateari, ezagutzeko helburu horien betetze 

maila eta horren arabera Ziurtagiriaren maila mantendu, igo ala 

jaistea erabakitzeko. 

Euskara
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Euskara
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ZER BEHAR DUZU? 
AZKOITIAN SALDU ETA EROSI EUSKARAZ

Azkoitixen Bai Euskarari! egitasmoaren baitan herriko 56 entitatek euskararekiko konpromisoa berretsi dute eta
pixkanaka-pixkanaka euren lanean euskarak gero eta tokia gehiago izateko urratsak ematen ari dira. 

ROBER GUTIERREZ - BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN ELKARTEKO ZUZENDARIA

Bai Euskarari zerbait bada, bere atzean dauden pertsona 

guztiengatik da; lan munduan, arlo sozioekonomikoan 

oro har, euskararen ezagutza eta erabilera areagotzeko 

lanean ari diren guztiengatik.  Pertsona ugari daudela eus-

kara erabiltzeko hautua egina dutenak, euskaraz bizi nahi 

dutelako, euskaraz lan egin nahi dutelako, euskaraz erosi 

eta saldu nahi dutelako… Horiei erantzunak eta laguntza 

ematen saiatzen da Bai Euskarari Ziurtagiria.

Hizkuntzak ez dira ezer, haiek erabili, bizi eta biziaraziko 

dituzten pertsonarik gabe. Ez dago hizkuntza bat norma-

lizatzerik ez bada bere erabilera bermatzen arlo sozioeko-

nomikoan. Bai Euskarari Ziurtagiria arlo horren euskaldun-

tzean eragiteko proiektu estrategikoa da. Bai Euskararik 

urrats biziak ematen laguntzen du, entitate bakoitzaren 

egoerara egokitutako neurriak proposatzen ditu. Bezeroak 

euskaraz hartzea eta euskarazko kalitatezko zerbitzuak 

eskaintzea lehiakortasunarekin lotzen dituzten enpresak 

kreditatzen ditu Bai Euskarari Ziurtagiriak. 

Eskerrik asko beraz, Bai Euskarari Ziurtagiriaren parte iza-

teagatik, egitasmo honen kide izateagatik, bejondeizuela!

ZIURTAGIRIA DUTEN ERAGILEAK 

BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAK 3 MAILA DITU
•EUSKARA BIDEAN. Euskararen presentzia eta erabilera 
handitzeko neurriak hartu eta garatzen ari direnentzat. 
•ZERBITZUA EUSKARAZ. Zerbitzua euskaraz emateko gai 
direnentzat. 

•ZERBITZUA ETA LANA EUSKARAZ. Euskaraz zerbitzua emateaz 
gain, euren lana euskaraz egiteko gaitasuna dutenentzat. 

1 Alzuaran arropa denda
2 Gonzalo Camaron bitxi denda
3 Aldako kristaldegia 
4 Aldalur jantzi denda
5 Ambato okindegia 
6 Andueza moda
7 Aranbarri drogeria 
8 Arkupe taberna
9 Arrospide oinetakoak
10 Aterpe taberna 
11 Azkotiko EAJ
12 Azkoitiko Ezker Abertzalea
13 Belarra taberna
14 Bizkargi musika eta dantza eskola
15 Dean taberna
16 Elurra okindegia
17 Eroski Bidaiak
18 Eroski Hipermerkatuak
19 Eroski Zenter
20 Etxaniz auto-eskola
21 FK kopistegia
22 Floreaga Ikastetxea
23 Gurutze Gorria
24 Idurre osagarriak
25 Itziar arrandegia
26 Itziar jatetxea
27 Izpi optika
28 Kinttela estankoa
29 Koxka kafetegia
30 Kutxa
31 Laja jatetxea
32 Leire Oroz hortz klinika
33 Lur natur denda
34 Maina mertzeria
35 Martitte jatetxea 
36 Milar Larramendi
37 Miren Olatz arropa konponketak
38 Nhoa estudioa
39 Olaberri Pub 
40 Oreka bioelkartea
41 Ostadar optika
42 Plaza Berri Sport
43 Presalde gozotegia
44 PSOE taberna
45 Susana estetika zentroa
46 Tailetu inmobiliaria
47 Tilin Talan 
48 Traki harategia
49 Uria sukaldeak 
50 Truck arropa denda
51 Xabier Munibe Ikastola DBH
52 Xabier Munibe Ikastola LH
53 Yalai gozotegia
54 Zabale etxetresnak
55 Zakela kultur elkartea
56 Zurt taberna

7 MAILA IGOERA

Urrats biziak Azkoitian

9 ERAGILE BERRI URRITIK

Ambato okindegia - Bidean maila Andueza moda - Bidean maila

Koxka kafetegia - Zerbitzua maila
Leire Oroz hortz klinika
Bidean maila

Bizkargi musika eta dantza eskola 
Bidean maila

Uria sukaldeak - Bidean maila

Itziar arrandegia - Zerbitzua mailaEtxaniz auto-eskola - Zerbitzua maila

Martitte jatetxea - Zerbitzua maila

Lur natur denda - Zerbitzua maila



Obrak
14 Parekidetasuna
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Joan den uztailean Xabier Munibe haurreskola handitzeko hasi zituz-

ten lanak laster bukatuko dituzte. Lan hauekin haurreskolaren goiko 

terrazan bi gela berri egin dira. Bi gela horiek umeentzako gela eta lo-

gela bana dituzte eta sukalde txikia eta aldagela bat bientzat. Horrez 

gain, hezitzaileentzako komun bat gehiago ere egin da. 

Bi gela berriekin beste 21 umerentzako tokia izango du haurreskolak. 

Izan ere, 0-1 urte bitarteko 8 haurrentzako eta 1-2 urte bitarteko 13 

haurrentzako tokia izatea aurreikusi baita. Hala ere jasoko duten 

haurren kopurua aldakorra da dagoen eskariaren eta sortuk den 0-1 

edota 1-2 gelen beharren arabera. Momentuz, urtarrilean 12 ume 

gehiagorekin hasiko dute urtea Xabier Munibe haurreskolan. Egun 

63 haur dituzte. 

Aurrekontua: 225.569,80 € (Udalak fi nantzatutako lana). 

Xabier Munibe haurreskola 
Haurreskola handitzeko lanak bukatzear

Altamira auzoa eta Jausoro auzoa lotuko dituen bideak Txalonerreka 

auzoko sarrera-irteerak hobetzea ekarriko du batetik, eta bestetik Ju-

lio Urkixoko trafi koa erabat arinduko du, herrira sartzeko eta herritik 

irteteko beste aukera bat eskainiko baitu. Bide berriak osotasunean 

450metro inguru izango ditu. Baina momentuz, lehenengo faseko 

obrak burutzen ari dira, anbulatorio ingurutik Martirieta auzorako 

bidean dagoen aparkamendura doan errepide zatikoak hain zuzen 

ere. Egiten ari diren errepide berriak 150 metro inguru izango ditu eta 

hurrengo hilean bukatzea aurreikusten da. 

Errepide berriak, gainera, Martirieta auzora igotzeko dagoen bihur-

gunea itxia hobetzeko aukera eskaintzen du, 180ºkoa izatetik 80ºkoa 

izatera pasatuz. Horretarako ordea, erreka zeharkatuko duen zubi 

bat eraiki behar da eta Gipuzkoako Foru Aldundiak du horren ardura. 

Udala Aldundiarekin hitz egiten ari da zubia egin dezan eta modu 

horretan Martirietako auzotarrei etxerako bidea hobetzeko eta arris-

kuak murrizteko. 

Aurrekontua: 1.338.729 euro (Eusko Jaurlaritzako Hiriber programak diruz lagundutako lana).

Txalonerreka
Txalonerreka auzorako bidea

Errebaleko saneamendu sistema aldatzeko lanak bide onetik doaz 

eta dagoeneko bigarren faseko obrak aurreratuta dituzte. Fase hone-

tan, Santa Klara komenturainoko hodiak aldatuko dituzte. Lehenago-

tik Matadeixe aurreko lanekin jardun dute.

Hiru hilabeteko epean bukatuko dira lanak eta auzoak zituen ‘usain 

txarren arazoari’ konponbidea emango zaio. Izan ere, Santa Klara au-

zoko bizilagunak ur zikinek sortutako usain txarra jasan behar izaten 

zuten. Usaina hodi estuegiak zeudelako eta ur zikina bertan pilatzen 

zelako sortzen zen. Gainera, zenbait momentutan, urak gainezka 

egin eta ibaira joaten zen zikinkeria. 

Azkoitiko Udalak eta Gipuzkoako Ur Kontsortzioak saneamendu 

sistemaren eraginkortasuna hobetzeko eta edateko uraren kalitatea 

hobetzeko egindako hitzarmenaren baitan kokatzen dira lan hauek. 

Udalak lanen zuzendaritza eta kudeaketa hartu ditu bere gain eta 

Kontsortzioak fi nantzatu du lana. 

Aurrekontua: 650.309 euro (Gipuzkoako Ur kontzortzioak fi nantzatutako lana)

Errebala
Errebaleko saneamendua bigarren
faseko lanetan da

Udalak bereziki neska gazteei zuzendutako autodefentsa ikastaroa antolatuko du Gabonetako oporraldian 

Udalak adierazi nahi du, indarkeria sexistarekin amaitzeko denon parte hartzea, lana eta konpromisoa ezinbestekoak 
direla. Bide horretan elkarlanerako deia luzatzen du.

Azaroaren 25 Emakumeenganako Indarkeriaren 

aurkako Nazioarteko Eguna da eta Azkoi-

tiko Udalak, gaiarekiko duen arduragatik, 

egun honekin bat egiten du.

Erakundeek, hedabideek eta gizar-

teak oro har bukarazi beharre-

ko arazo soziala da emaku-

meenganako indarkeria. 

Emakumeenganako indar-

keria egungo gizarteko 

errealitateetako bat da:  

ez dira kasu isolatuak, 

Azkoitian ere gertatzen 

dira horrelakoak eta gi-

zartean bertan emaku-

meok jasaten dugun 

diskriminazio egoeran 

dute oinarria. Hau dela-

eta, Udalak adierazpen 

instituzionala egin eta 

hainbat ekintza antolatu 

ditu.

Azkoitiko Udalak egindako adie-

razpenak indarkeriaren sustraietan 

eta neska gazteen kontrako indarkerian 

lan egitean jarri nahi du atentzioa, batik bat. 

Horregatik, Udalak herriko Xabier Munibe  

eta Floreaga ikastetxeetan egiten den 

hezkidetza programarekin jarrai-

tuko du, eta bereziki neska gaz-

teei zuzendutako autodefen-

tsa ikastaroa eskainiko du 

Gabonetako oporraldian. 

Era berean, Mugimendu 

Feministak azaroaren 

25erako antolatzen 

duen kontzentrazio-

an parte hartzeko 

deialdia egin nahi die 

herritar guztiei. Elka-

rretaratzea plazan 

izango da 19:30ean. 

“Jarrera aktibo bat 

hartzea eskatu nahi 

diegu azkoitiarrei, Uda-

lak ere horrela egingo du, 

izan ere, Azkoitian, beste 

herrietan bezala, emaku-

meek indarkeria eta diskrimi-

nazio egoerak bizi dituztelako”, 

agertu dute arduradunek.

Emakueenganako indarkeriarekin
amaitu dezagun 

Azkoitiko Udalak hartzen dituen konpromisoak 

ondorengo hauek dira:

1. Azkoitiko Udalak, emakumeenganako indarkeriaren aurka lanean diharduten banako, talde eta elkarteak, eta oro har, 

parekidetasunaren alde diharduen mugimendu feministaren lana aitortu nahi du. 

2. Udala konprometitzen da bere eskumenen esparruan eta indarrean dagoen legedia aplikatuz, udal politika aktibo, integral eta 

koordinatua garatzea berdintasunaren alde eta emakumeenganako indarkeriaren aurka.

3. Udala konprometitzen da emakumeenganako indarkeria pairatu dutenei arreta hobetzeko tokiko protokoloa gauzatzera eta egun 

Udalak dituen laguntza bereziak mantentzera.

4. Udala konprometitzen da tratu onak bultzatzeko egun duen hezkidetza programa jorratzen jarraitu eta beharrezkoak diren 

prebentzio zein sentsibilizazio programak eta ekintzak egitera.

5. Udal honek dei egiten die herritarrei, puntu morea bere egitera.

6. Herritarrak Emakumeenganako Indarkeriaren Aurkako Nazioarteko Eguna (azaroaren 25a) dela-eta egingo diren ekintzetan parte 

hartzera gonbidatzen ditu, eta oro har, urte osoan, indarkeria horren aurka modu publikoan agertzera.
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    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 Haurreskola 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

Ohitura zaharretan oinarritutako erakustaldia, Erromesak, Kandelaria, 
Maiatzeko Erreginak…

Musika konposatzaile handien lanak, Carmina Burana, Mozarten “Lacrimosa”, 
Sorozabalen “Gernika”, Otañoren “Irten ezazu”, Olaizolaren “Euskaldunen 
Zortzikoa”…

Sormen berriak, “Obaloa” bezala, Sahatsak sortua eta Usurbilgo musika 
eskolaren XXV. Urteurrenean estreinatutakoa.

Dantza tradizionalak eta berriak uztartuko dituen musika-dantza.

Jaialdi musikala

Azaroa

26 18:00etan, Baztartxo Antzokian. Partaideak: Udal musika banda, Iraurgi            
abesbatza eta Sahatsa dantza taldea.

Agenda osoa: www.azkoitikoudala.info/eu/agenda
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