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Azkoit iko
istorio kontatzai lea

Pako-Pako

1950. hamarkadako elurteak

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

1950. hamarkadako elurteak handiak izan ziren,  metro 
pasa elur ere pilatu izan zen, eta mendietan hilabete 
luzez elurra kendu ere egin gabe egoten zen. Sortzen 
zituen eragozpenak ez ziren makalak: baserritarrek 
idiekin garbitzen zituzten bideak, eta larunbat gauetan 
nahiko lan izaten zuten igandeko mezetarako bidea 
irekitzen. Dena ez zen nekea, ordea, elurte garaian 
eskolak itxi behar izaten zituzten, txikien gozamenerako

Azkoit iko  kontuak laburrean

Juan Bautista Mendizabalek utzitako argazkia



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

• Elurteetarako protokoloa

• Sariak

• Urola Erdiko Mankomunitatea 

Badira 12 urte Gazte Pastoraltza taldeak Bi-

dezko Merkataritza bultzatzeko gabon garaian 

denda jartzen dugula. Hirugarren munduko 

herriei beren garapenean laguntzeko hainbat 

produktu saltzen ditugu bertan: jatekoak, ar-

tisau produktuak, jostailuak, ehunak... Guztiek 

ere bidezko merkataritzaren irizpideak jarrai-

tuz ekoitzi eta merkaturatutakoak, hau da, iriz-

pide ekonomikoetatik haratago balio etikoak 

ere kontuan hartuta egindako produktuak.

Ekimena hemendik joandako misiolariek eta 

laguntzaileek bultzatuta sortu zen, merkata-

ritza modu honekin mundu berri baten oinarri 

xume eta gardenak jartzeko: langileen soldata 

duina, biztanle guztien garapena, gizon eta 

emakumeen arteko berdintasuna, gizarte ingu-

runearekiko eta ingurumenarekiko errespetua, 

funtzionamendu demokratikoa (kooperati-

bak), haurren lana inolaz ere ez onartzea eta 

kalitatezko produktuak bermatuz.

Bidezko Merkataritza ohiko merkataritzaren 

alternatiba da, balio ekonomikotik harata-

goko salerosketa harremana bideratzen du eta 

kontsumo arduratsurako dei egiten du mun-

du berdinagoa, solidarioagoa eta bidezkoagoa 

egiteko. Izan ere, kontsumitzaileok munduko 

bidegabekeriak bukatzeko gai gara gure eros-

keta erabakien bidez. Kontsumo arduratsuak 

eskatzen du, erosi aurretik hausnartzean nork 

ekoitzi duen produktua, zer lan baldintzatan, 

zer eragin duen produkzioak ingurumenean 

eta nola eta noren artean banatzen da pro-

duktu horrengatik ordaintzen dena. Eta horrek 

erabat aldatu dezake gure erosketa aukera.

Helburu ederra, utopia agian. Diruak gugan 

sortzen duen lilura, mozkor boterea, lotura… 

eta gaurko munduko egoera ikusita. Helburuak 

ordea, norabide zuzena markatzen digute. Eta, 

bidezko merkataritzaren helburu hau herri 

aurreratuontzako ere bada.  

Denda egun hauetan baino ez badugu ere 

irekitzen sinistuta gaude azkoitiarron solida-

ritatea eta mundu hobea egiteko grina ez dela 

gabonetan bukatzen, eta dei egiten dizuegu 

zuen erosketa guztietan kontsumo arduratsua-

ren eta bidezko merkataritzaren alde egiteko.

Aurkibidea

Gazte Pastoraltza
www.herriakelkarlanean.org

Iritzia

• UEMA

• Gizarte Zerbitzuak

• Aurrekontuak 
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Azkoitiar guztien esku dago

Informazio gehiago:
wwww.azkoitia.net
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Bidezko merkataritza, kontsumorako alternatiba iraunkorra
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Uema

Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak 

entitatearen zereginak, helburuak eta bertako kide 

izateko baldintzak  aurkeztu ditu eta Azkoitiko 

herriari bat egiteko deia luzatu dio. Azaroaren 

24ean burutu zen aurkezpen bilera hori eta bertara, 

udal talde guztietako ordezkariak eta Azkoitian 

euskalgintzan (herriko ikastetxeak, hedabideak, 

euskaltegia…) lanean dabiltzan entitateak zeuden 

deituta. 

UEMAko ordezkariak azaldu zuenez Azkoitiak 

mankomunitateko kide izateko baldintza 

nagusia betetzen du; hamar azkoitiarretatik 

zortzi euskalduna baita, eta mankomunitateak 

hamarretik zazpi euskaldun osoa izateko 

eskakizuna baitu. Horrez gain, beste bi 

baldintza bete beharko ditu mankomunitatera 

batzeko: erakundearen helburuekin bat egin eta 

urteko kuota ordaintzea. UEMAk azaldu zuenez 

Azkoitiko udalak beste bi baldintza horiek 

“onartzeko borondate politiko nahikoa” badu 

mankomunitateko kide izan daiteke.

UEMAko kide izateko erabakia osoko bilkuran

hartu behar da. Baina aurkezpen bilerara 

bildutako udal ordezkariek eta eragileek eskaria 

aztertu eta guztien artean hausnartzeko 

prestutasuna azaldu zuten eta datozen 

hilabeteetan horretarako harremanetan izango 

dira. 

Udalerrietara zabaltzen
Azkoitikoa ez da UEMAn sartzeko eskaera jaso 

duen udalerri bakarra. Joan den maiatzeko 

hauteskunde ondoren sortutako Udal Gobernu 

berriei haien udalerria mankomunitatera batzeko 

deia egiten ari da UEMA. Eskualdean bertan beste 

hainbat Udaletara luzatu du dei hori bera.  

Azkoitia euskararen ‘arnasgunea’ izateko gonbidapena jaso du Udalak

UEMAri buruzko informazioa jasotzeko bildu zen taldea. 

Hamar lagunetatik 
zortzik euskara jakinda 
UEMAN sartzeko prest

“UEMAK Udal ordezkariei 
mankomunitatera batzeko 
eta euskarak Azkoitian duen 
arnasgunea babesteko 

borondate politikoa eskatu 
zien bileran”.



Zer da UEMA?

Biztanleen %70a gutxienez euskalduna duten udalerriak biltzen dituen 

mankomunitatea. 

3 baldintza kide izateko

- Biztanleen 10tatik 7 euskaldunak izan behar dute

- Helburuak onartu behar dira. 

- Kuota ordaindu behar da. 

3 helburu ditu

• Udalerri euskaldunetan herritarrek egiten duten bizitza sozial guztia, 

publikoa zein pribatua, euskaraz izan dadin bideak jorratzea. 

•  Udalerri euskaldun guztiek bat eginik, euskara nagusi izango den lur-

gunea osatzea.

• Udalerri euskaldunen garapen sozio-ekonomikoa eta soziokulturala 

bultzatzea

61 udalerrik osatzen du 

12 Nafarroan: Areso, Araitz, Arantza, Urdiain, Goizueta, Etxalar, 

Basaburua, Larraun, Arbizu, Etxarri-Aranatz, Leitza eta Bera. 

1 Araban: Aramaio

14 Bizkaian: Gizaburua, Izurtza, Amoroto, Ajangiz, Aulesti, Artea, 

Mallabia, Otxandio, Berriatua, Atxondo, Muxika, Gatika, Busturia eta 

Bermeo. 

35 Gipuzkoakoan: Baliarrain, Orexa, Gaintza, Altzaga, Gaztelu, Beizama, 

Orendain, Arama, Elduaien, Belauntza, Altzo, Leaburu-Txarama, 

Aduna, Ikaztegieta, Ezkio Itsaso, Lizartza, Itsasondo, Aizarnazabal, 

Amezketa, Elgeta, Zaldibia, Irura, Alegia, Anoeta, Antzuola, Zestoa, 

Mutriku, Oiartzun, Usurbil, Zumaia, Azpeitia, Bergara eta Orio. 

Urola Kostan baldintza betetzen duten herriak 

Mankomunitateko kide izateko baldintza

eskualdeko herri hauek ere betetzen dute:

  

Getaria

 Errezil

 Bidegoian

 Aia 

Zarautz   
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“UEMAK hizkuntza-ekologia 
praktikara eramaten du; 
hizkuntza batek bizirauteko 
berezko ingurua (habitata) 
behar du, babestu 
beharrekoa, naturan 
animaliak eta landareek 
basbesten ditugun bezalaxe”.

Hizkuntza politikarako ausardia
Hizkuntza politikan ausardia handiena duten Udalak 

biltzen ditu UEMAk; “arnasgune bateko kide izatearen 

harrotasunaz jabetu diren herriak” eta beraz,  “hizkuntza-

ekologia praktiketara eramatearen garrantzia ikusi dutenak”.   

Ekologismoaren oinarriak hizkuntzara ekarri ditu kontzeptu 

honek, eta hizkuntza batek bizirauteko berezko ingurua 

(habitata) behar duela azaltzen du. Hau da, babestu eta 

zaindu behar duen lekua, naturan animaliak eta landareak 

babesten ditugun bezalaxe. 

Babesgune hori bermatzeko UEMAk hainbat egitasmo 

burutzen ditu, bai udalera begira bai udalerrira begira. Eta argi 

du hizkuntza politika lantzen eta garatzen Udala berak eredu 

behar duela eta Udalera begirako lanketa lehentasunezkoa 

dela: langileen trebakuntza ikastaroak, euskarazko 

espedienteak bildu, hizkuntza zuzenean txantiloiak osatu 

eta udalen eskura jarri, euskarazko aplikazio informatikoak 

sortu... 

Azkoitiko Udala UEMAko kide eginda, euskararen lurralde 

babestua handituko litzateke. Egun euskarak Azkoitian duen 

lekua aitortuko eta babestuko litzateke, baita herritarren 

hizkuntza eskubideak errespetatzeko konpromisoa 

sendotuko ere. 

www.uema.org

Arnasgunea:

“Euskara bere kabian 

sentitzen den bilgunea, inork 

xaxatu eta eraso gabe etxeko 

jaun sentitzen den eremua” 

M. Zalbide, 2009)



Gizarte Zerbitzuak
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Azkoitiarren beharrei 
erantzuteko, Udaleko 
Gizarte Zerbitzuak
Premia gehien duten herritarrei laguntzeko baliabide desberdinak eskaintzen ditu

Gaur egun bizi dugun krisi ekonomikoak herritarron eskubide sozialen urraketa eragin du, eta gazteak, pentsiodunak,  emakumeak 

eta etorkinak dira urraketa hau gehien pairatzen dutenak. Azkoitiko Udaleko Gizarte Zerbitzuen helburua eskubide sozial hauek 

bermatzeko bidean herritarrei zerbitzu ezberdinak eskaintzea da.  Hauek dira Gizarte Zerbitzuetatik kudeatzen diren prestazio 

ekonomikoak:



Gizarte Zerbitzuak
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1- KOTIZATU GABEKO PENTSIOAK

Gizarte Segurantzak erretiroa edota ezgaitasunagatik ematen ditu 

pentsioak, eta bi kategoria daude:

•  Erretiroa: 65 beteta dituztenentzat.

• Ezgaitasuna: 65 urte baino gutxiago izan baina ezgaitasun maila 

%65 edo handiago dutenentzat.

Gipuzkoako Foru Aldundiak ematen duen arren, udaletxean egin 

behar dira tramitazioak.

2. DIRU SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA

Eusko Jaurlaritzak Euskal Autonomi Erkidegoan familia 

bakoitzak zenbat euro izan behar dituen zehazten du euren 

oinarrizko beharrak asetzeko eta zenbateko horretara iristen 

ez diren familiei zuzenduta dago prestazio hau. Eskabidea 

aurkezterakoan bete beharreko gutxieneko baldintzak:

• 21 urte baino gehiago izatea.

• Eskaera egin aurretik, gutxienez urtebetez bakarrik bizitzea 

(unitate independiente izatea).

• Errolda aintzinatasuna:

1. Eskaera egin aurretik 3 urtez EAEn erroldatuta egotea. 

2. Eskaera egin aurretik gutxienez 5 urteko jarduena labo-
ral ordaindua egiaztatzea (bizi laborala), eta azken urtean 
EAEn erroldatuta egotea.

3. Etxeko tratu txarren biktima direnek edo/eta pentsiodu-
nek salbuespen egoerak dituzte. 

Orain arte Foru Aldundiak gestionatu badu ere, abenduaren 

13tik aurrera Lanbidek gastionatzen du. Eskabideak eta 

informazioa Lanbiden bertan (901 222 901 /945 160 600 

telefonora deitu eta hitzordua eskatu behar da). 

3. ETXEBIZITZA GASTUETARAKO PRESTAZIO OSAGARRIA

Diru sarrerak Bermatzeko Errenta onuradunak diren eta alokairuan 

bizi diren pertsonei zuzenduta dago. Alokairua ordaintzeko 

denez, sei hilean behin onuradunek alokairua ordaindu izanaren 

egiaztagiriak aurkeztu behar dituzte.

4. GIZARTERATZEKO DIRU LAGUNTZA

Diru sarrerak Bermatzeko Errenta jasotzeko baldintza guztiak bete 

arren, urtebeteko errolda ez dutenentzat laguntza da. Gutxienez 6 

hilabeteko errolda betetzean eska daiteke, udaletxean, eta kopurua 

Diru sarrerak Bermatzeko Errenta baino baxuagoa da.

5. GIZARTE LARRIALDIETARAKO LAGUNTZAK

Urte hasieran, Eusko Jaurlaritzak udaletxe bakoitzari banatzen 

dioen laguntza da eta egoera eta gastu berezietarako erabiltzen 

da, hau da, diru sarrerak izan arren, familiako ekonomia kinka 

larrian jartzen duten gastuei aurre egiteko dira: dentista, 

betaurrekoak, alokairua edo hipoteka ordaintzeko, altzairuak, 

etxeko gastuak…



Aurrekontua eta parte-hartzea
Udal Gobernuaren nahia da, Udalaren gestioan herritarrek 

zuzeneko parte-hartzea izatea; baita urtero onartu behar diren 

aurrekontuetan ere. Aurten, dena dela, denbora falta medio parte-

hartze prozedura sendo eta erreala planteatzeko aukerarik ez dela 

izan argitu nahi izan du Udal Gobernuak. Hala ere, herritarrei 

abenduaren 27an egindako bileran aurrekontuen nondik norakoak 

azaldu zitzaizkien, eta edonork bere iritzia edo ekarpenak egin 

ditzan ere jarri ditu udalak bitartekoak bere webgunearen bidez.  

Aurten hori eginda, ordea, 2013an behar bezalako prozesu parte-

hartzailea diseinatu eta abian jartzeko konpromisoa hartu du 

Udal Gobernuak.

Aurrekontuak
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2012ko aurrek
aurkeztu du Ud

Sarrerak 12.494.000 eurokoak izatea 
aurreikusi da. 2011 urteko aurrekontuen 
likidazioa soberakin negatiboarekin ixtea 
aurreikusten da, eta horregatik, hurrengo 
urteko aurrekontuak superabitarekin 
onartuko dituzte.

Udaleko egoera ekonomiko fi nantzarioa eta 2012ko aurrekontuari eragiten dioten beste hainbat faktore aztertzen aritu 

ondoren, lehen aurrekontu proposamena aurkeztu du Udal Gobernu berriak. Lehenik, oposizioko alderdiei aurkeztu 

die, eta ondoren, herritarrentzat Baztartxon antolatu zen bileran azaldu du. Hemendik aurrera, ohiko prozeduraren 

bidez onartuko da 2012ko aurrekontua.

Udaleko arduradun politiko eta teknikoak herritarrei azalpenak ematen, abenduaren 17an



2012an ere aurrekontuak beheranzko joera
2012ko aurrekontuan ere azken urteetako beherako tendentzia 

mantendu da, eta 2011ko aurrekontutik 611.000 euroko jaitsiera 

izan du. Dena dela, kontuan izan behar da 2011n aurrekontuan 

aurreikusi zen gastuaz gain, 2010etik zegoen soberakina ere gastatu 

egin dela, 1.300.000 euro. Beraz, 2012an 2011n baino milioi eta erdi 

gutxiagoko gastua egiteko aukera izango dugu.

2012ko aurrekontua superabitarekin onartuko da
Guztira, 2012ko aurrekontuaren sarrerak 12.494.000 eurokoak 

izatea aurreikusten da. Hala ere, eta aurrekontuetan sarrerak 

eta gastuak parekoak izaten badira ere, aurtengo aurrekontuan 

sarrerak handiagoak izan beharko dute gastuak baino. Horren 

arrazoia 2011ko aurrekontua soberakin negatiboarekin amaitzeko 

aurreikuspena dagoela da. Soberakin negatiboarekin amaitzeko 

faktore nagusia Udalak 2011n Foru Aldunditik jasotako Foru 

Funtsaren kopuru bat (536.468  euro) itzuli behar izatea da.

Urtero Udalak Gipuzkoako Foru Aldunditik hark egindako errekau-

dazioaren portzentaia bat jasotzen du, eta horri Foru Funtsa deitzen 

zaio. Kopuru hori ekitaldiaren hasieran jasotzen da, baina ekitaldiko 

likidazioa egiten denean, hau da, Foru Aldundiak erreakudazioa 

zenbatekoa den konfi rmatzen duenean, berresten da. 2011n Aldun-

diak egindako aurreikuspen okerraren eraginez Azkoitiko Udalak 

jaso zuenetik 536.468 euro itzuli behar ditu otsaila baino lehen. 

Egoera horretan egonda, hau da, aurreko urteko likidazioa 

negatiboa izanda,  hiru modu edo aukera izaten dituzte udalek, 

orekarik gabeko aurrekontuak orekatzeko: 

1- Kreditu berri bat eskatzea. Azkoitiko kasuan ezinezkoa da 

aukera hori, Udalak aurrezki neto negatiboa duelako (sarrera 

arruntak ken gastu arruntak), beraz, nahiz eta Udalaren zorpetze 

maila baremo legaletan egon oraindik, ezinezkoa da kreditu berri 

bat eskatzea.

2- Gastuak jaistea: Azkoitiko kasuan kopuru handiegiak dira jaitsi 

beharrekoak, aukera hori posible izateko, eta azken urteotan, 

dagoeneko egin dira murrizketak. 

3- Superabitarekin onartzea: Hau da, sarrerak gehiago izatea 

aurreikusitako gastuak baino. Azkoitiko kasuan, hirugarren aukera 

horren alde egingo du Udalak. 

9
Aurrekontuak

ontuaren lehen zirriborroa 
dal Gobernuak

Azken urteotan, Udalaren 
aurrekontua urtez urte 
txikitzen joan da. 2012 
urteko aurrekontuetarako, 
adibidez, iazko 
aurrekontuetatik 611.000 
euroko jaitsiera izan da
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Gastuen arrazionalizazioa
2012ko aurrekontuaren %20,45a Udalak dituen zorrak ordaintzeko 

erabiliko da. Baina horrez gain Udalak baditu beste gastu batzuk, 

fi nkoak edo jaisteko oso zailak direnak: eraikinen mantenua, ura, 

argindarra, aseguruak, aurrez egindako kontratazioak e.a. Hala 

ere, eta Udalak duen egoera ekonomikoa kontua hartuta, Udal 

Gobernuak saiakera berezia egin du, batik bat zenbait kontratazio 

eta mankomunitateari ordaintzen zaizkion kopuruetan diru 

apur bat aurrezteko. Horretan aritu da azken hilabetean Udal 

Gobernua, eta hona hemen izan diren jaitsiera nagusiak:

- Kale garbiketari dagokionez, 50.000 euro aurreztea 

aurreikusten da.

- Zaborraren bilketarako mankomunitateari egiten zaion 

ekarpenean, berriz, %15 inguruko jaitsiera aurreikusi da, eta 

horrek 76.000 euro aurreztea ekarriko du. Ondorioz, zaborra 

7 egunetan jaso beharrean, 5 egunetan jasotzera pasatuko da.

- Gurea frontoiaren kudeaketan 13.520 euro aurreztuko dira.

- Iraurgi Lantzeni egiten zaion ekarpenean %20 inguruko 

jaitsiera aurreikusten da, horrela, erakunde horretan egiten 

zen gastua arrazionalizatuz. Dena dela, Azpeitiko Udalarekin 

elkarlanean, Iraurgi Lantzenetik bideratzen diren zerbitzuen 

azterketa egiten ari gara.

- Pertsonal arloan, berriz, soldaten izoztea planteatu bada ere, 

langileekin hitz egin ondoren, KPI erdia igotzea aztertzeko 

konpromisoa hartu du Udalak.

Udal Gobernuaren irizpideak
Gastu horiek guztiak sartuta, geratzen den diru kopurua bestelako 

gastu eta inbertsioetan banatzeko irizpide batzuk jarri ditu Udal 

Gobernuak:

- Gastu soziala mantentzea.

- Gure kultura suspertzeko partidak mantentzea.

- Kanpotik gurera datozenen eta gure arteko elkarbizitza 

orekatzeko dauden egitasmoak indartzea.

- Gure hizkuntzaren aldeko politikak mantentzea, Udala 

bera normalizazioan eredu izanda: Maxixatzenekin 

hitzarmena, euskalduntzeko diru-laguntzak gehitzea...

- Nekazaritza, turismoa eta merkataritzarako zeuden 

partidak mantentzea.

- Gizon eta emakumeen berdintasunaren alde oinarriak 

sendotzea. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako 

protokoloa egiteko partida aurreikusi dugu .

- Nazioarteko elkartasunarekin konprometitzea. Datozen 

4 urteetan aurrekontuaren %0,7a ematera iristeko 

konpromisoa hartuz.

- Lanpostu publikoak sortzea. Bi peoi lanpostu eta 

informatikari lanpostu partzial bat ateratzea 

aurreikusten da.

Udal Gobernuak deitutako bileran 100 lagunetik gora bildu ziren Baztartxo antzokian



Aurrekontuak
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Aurrekontua onartzeko metodologia
Horiek horrela, abenduaren erdian aurkeztu zien Udal Gobernuak 

2012ko aurrekontuaren zirriborroa gainerako alderdiei, eta 

abenduaren 27an Baztartxon egin zen batzar irekian eman zitzaien 

horren inguruko informazioa herritarrei. Urtarrilean zehar beste 

alderdi zein herritarren ekarpenak jasotzeko tartea zabalduko 

da, eta aurrekontua arloz arlo eztabaidatuko da Udal batzorde 

informatzaileetan eta baita Udalaren erakunde autonomoetan 

ere. Behin hori eginda, aurrekontuari emendakinak egiteko tartea 

irekiko da, eta otsailean plenoan onartzea aurreikusten da.

Edozein eragile zein herritarrek beren ekarpenak egin nahi baditu, 

Azkoitiko Udalaren webgunean aurrekontu osoa zintzilikatuko 

da, eta bertan, iritziak eta ekarpenak egiteko aukera ere izango da.

Informazio gehiago izan nahi baduzu hemen 
ikusgai: azkoitia.net

Zure proposamen, iradokuzun eta iritziak Udal 

Gobrenuarei jakinarazi nahi badizkiozu bidali  hona:

 alkatetza@azkoitia.net



Auzoak eta baserriak
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Udal ordezkariek eta baserritarrek elurteetarako neurriak adostu dituzte

Ia uste gabean etorri zaigu negua gainera, baina Azkoitiko Udala eta 

baserritarrak prest dira lehenengo elurterako. Joan den abenduaren 

20an egindako bileran elurra egiten duenerako protokoloa adostu 

zuten bi eragileek. Honela, aurten zazpi baserritar arduratuko dira 

auzoetarako eta baserrietarako bideak garbitzeaz eta  baserrietan 60 

tona gatz banatuko ditu Udalak. 

Azkoitiko udalerriak 600-700metro bitartean bost auzo ditu: Attube 

(Aizpurutxo gainean), Elosua, Martirieta, Izarraitz, Madariaga eta 

Urrategi. Auzo hauetako bizilagunak kezkaz bizi dituzte elurteak 

errepideak elurrez itxita eta baserrietan isolatuta gelditzen baitira 

sarri. Inaxio Gorosabel, Obra, Zerbitzu eta Baserriak zinegotziak 

adierazi duenez Udalak eta baserritarrek “hainbat neurri” adostu 

dituzte elurteek “ahalik-eta eragozpen txikiena” sortzeko landa 

eremuko bizilagunengan: “aurten errepidea garbitzeko zazpi makina 

erabiliko dira, iaz bi ziren, eta beraz, errepideak azkarrago garbituko 

dira. Makina horiek baserritarrek elurra kentzeko egokituko dituzten 

traktoreak dira eta eurak arduratuko dira auzorako eta baserrietarako 

bideak garbitzeaz eta Udalak koordinazio lanak egingo ditu”.  

Gorosabelek gaineratu duenez, Udalak 60 tona gatz ere banatuko 

ditu baserritarren artean: “elurra egin bezperatan errepideetan 

botatzeko gatza banatuko zaie baserritarrei. Gatz zakuak prest dira 

eta laster izango dituzte etxean. Baserritarrak eurak arduratuko 

dira gatza botatzeaz, baina gatzak errepidean eta lurzoruan sortzen 

dituen kalteak saihesteko baserri altuenetan eta laiotzetan baino ez 

da banatuko eta botako. Tentuz erabiliko da gatza”.  

Azkoitiko Udalak elkarlanerako deia egin zien baserritarrei eta 

iraileko lehenengo bilera hartatik landa eremuan bizi diren 

azkoitiarren kezkak eta arazoak ezagutu eta elkarrekin irtenbideak 

topatzeko hainbat bilera egin dituzte, eta tartean elurteetarako 

protokolo hau adostu dute. 

Gipuzkoako Foru Aldundiarekin harremanetan
Protokolo horren baitan Azkoitiko Udalak eta baserritarrek Azkoititik 

auzoetarako errepide nagusiak garbitzeko ardura ere hartu dute. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak du berez eginkizun hori, baina errepide 

horietatik elurra kentzeko lanei behin errepide nagusia garbituta 

duenean ekin ohi dio, oso berandu. Horregatik, aurten Udalak 

hartuko du ardura eta baserritarrekin elkarlanean egingo du lan 

hori ere. Gainera, berez Mendaroko lurretan diren baserrietarainoko 

bideak (Atxuri baserria kasu) garbituko dira, hauek Azkoitiko 

errepidea baitute joan-etorrietarako bide nagusi.    

Gorosabelek azaldu duenez auzoetarako errepideak garbitzea 

“behin behineko” neurria da, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin ere 

elurra egiten duenerako protokoloa adostu nahi baitu Udalak: “Foru 

Aldundiarekin elurteetarako protokoloa negu honetarako adostu 

nahi genuen, baina uste baino luzeago joan zaizkigu negoziazioak eta 

neguak aurre hartu digu. Udalerritik auzoetarako errepideak garaiz 

garbitzea eta albo batera utzita dituen elurra garbitzeko makina 

zaharrak gure esku uztea dira, besteak beste, Azkoitiko Udaletik 

Aldundiarentzat ditugun eskakizunak”. 

Dena prest elurra egiten duenerako

7 baserritar 100 kilometro garbitzeko 

- Aitolazarra baserria, Attola (Madariaga): Olaso, Madariaga auzoko 
goiko aldea eta Mendarorako bideak garbituko ditu. 

- Aitube baserria, Attube (Martirieta): Aituberako bidea.

- Zabala baserria (Urrategi): Azkarate, Urrategi zati bat eta 
Madariaga beheko aldea. 

- Aginaga baserria, Agina (Izarraitz): Urkiolegirako eta Aginagarako 
bidea.

- Agirrebasarte baserria, Agerre (Santa Krutz), Kukuherri eta 
Martirieta auzorako bideak.

- Kortatxo baserria (Urrategi): Urrategirako bidea. 

- Aritzederraga baserria, Aitzerre (Elosua) - Elosua, Aizpurutxo eta 

Antzuola alderako bidea. 

Herriko elurra kentzeko ere prest

Herriko kaleak garbitzeko hiru ibilgailu prestatu erabiliko dira, eta 

espaloiak garbitzeaz, berriz, kaleak garbitzeko azpikontratatutako 

zerbitzu enpresa arduratuko da. Gainera,  beharra izanez gero, 

baserrietako 7 makinak errefortsu lana egingo lukete.  



Sariak
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Ohiturari jarraituz, Azkoitiko Udalak sariak banatuz amaitu zuen 

2011 urtea. Bizenta Mogel ipuin lehiaketa, Gabonetako erakusleiho 

sariketa eta urteko kirolari onenei sariak banatu zituzten Udal 

zinegotziek abenduaren 23an. Udaletxeko areto nagusia herritarrez 

bete zen ekitaldiaz gozatzeko eta sari banaketa Bizenta Mogel ipuin 

lehiaketako irabazleekin hasi zen.

Azkoitiko Kultur Elkarteak eta Udalak elkarlanean antolatutako 

ipuin lehiaketara 20 lan aurkeztu dira guztira aurten eta hiru 

izan dira sarituak; lehen postua Miriam Frances azkoitiar 

gaztearentzat izan da Bihar ez da atzo ipuinari esker. Bigarren 

sailkatua Imanol Elias azpeitiarra izan da Harrobian lanarekin eta 

azkenik, hirugarren lekuan Rexu Arakistain gelditu da Jon eta txuri 

ipuinarekin.

Jarraian, Gabonetako erakusleihoen txanda izan zen. Herriko 18 

saltokik eman zuten izena lehiaketan parte hartzeko eta bi sari 

banatu ziren; lehen postua Andueza Mutil Moda dendarentzat izan 

zen. Epaimahaiaren arabera “oso dekorazio berritzailea” jarri zuen. 

Bigarren saria, berriz, Sofi a S18 dekorazio dendarentzat izan zen 

“tradizioa eta modernitatea ondo azaldu eta uztartzeagatik”.

Azkenik, urteko kirolariak saritzeko unea iritsi zen. Kirol modalitatea 

bakoitzean taldeak proposatutako kirolariari saria banatu ostean, 

guztien artean aukeratu zuten 2011 urteko kirolaririk onena. Lehia 

estua izan zen, izan ere, lehen bozketan  Aitor Madrazo atletak 

eta Xabier Oroz saskibaloi jokalariak launa bozka jaso zituzten. 

Bigarrengo bozka itzulia egin zen bi kirolarien artean, eta Aitor 

Madrazo izendatu zuten kirolaririk onena.

Kirol modalitate bakoitzeko sarituak honako hauek izan ziren:

• •  Pilota: Iosu Epelde Epelde

•  •  Futbola: Jokin Aranbarri

•  •  Areto futbola: Tomas Juaristi

•  •  Karate: Guillermo Nuñez

•  •  Xake: Carlos Sanchez

•  •  Atletismoa: Aitor Madrazo

•  •  Igeriketa: Janire Arrieta

•  •  Triatloia: Ruben Almendro

•  •  Ehiza: David Sanchez

•  •  Arrantza: Alex Sudupe

•  •  Mendizaletasuna: Ioritz Goenaga

•  •  Txirrindularitza: Jon Garate

•  •  Tenisa: Diego Martin

•  •  Boloak: Idoia Muñoz

•  •  Saskibaloia: Xabier Oroz

•  •  Gimnasia erritmikoa: A mailako kadete taldea

•  •  Herri kirolak: Juan Jose Aranbarri

Aitor Madrazo atleta gaztea hautatu zuten 2011 urteko kirolari bezala

Erakusleiho, ipuin eta kirolari onenen sariak 
banatu ditu Udalak

Hiru sariketetako irabazle guztiak eta beheko irudian Aitor Madrazo Pello Bastarrika alkatearekin. 



Aurrerantzean, Azkoitian ez da zaborra jasoko asteazken eta 

igandeetan. Horrela erabaki du Urola Erdiko Mankomunitateak, 

hondakin bilketaren kostuak murriztu ahal izateko. Era berean, 

kartoi komertzialaren kasuan aldaketak izango dira, horrela, orain 

arte astean 6 egunetan jasotzen zen arren, orain bi egunetan jasoko 

da; astelehen eta ostegunetan.

Mankomunitateko arduradunek agertu dutenez, neurri hauek 

hartzeko arrazoi nagusia krisi ekonomikoa izan da: “Gizartea 

pairatzen ari den krisi sakona administrazioetara iritsi da eta 

Mankomunitateak beharrezkoa ikusi du neurri hauek hartzea. 

Modu honetan, aldaketa hauei esker, hondakinen bilketaren 

kostua %15ean jaistea aurreikusten dugu”, adierazi du Urola Erdiko 

Mankomunitateko lehendakari den Leire Etxanizek.

Urola Erdia bailarako gainontzeko herriek ere (Azpeitia, Zestoa, 

Beizama, Aizarnazabal, Bidegoian eta Errezil) nabarituko dituzte 

edukiontzi grisen eta kartoi komertzialaren inguruan hartu den 

erabakiaren eraginak.

Kontzientziazioa

Arrazoi ekonomikoaz gain, kontzientziazio arazoa ere badagoela uste 

dute Mankomunitateko arduradunek eta zaborra norbanakoaren 

arazoa dela ohartaraztea nahi diete herritarrei.”Izan ere, sailkapena 

ondo egiten bada, ez da beharrezkoa izango zaborra egunero 

jaistea. Are gehiago, zaborra egunero jaitsiz gero, sailkapena ez dela 

ondo egiten erakusten du. Urtetik urtera, zabortegietan zaborra 

isurtzeagatik ordaintzen den tasa igotzen doa, beraz, ezinbestekoa 

da hondakinak murriztu, berrerabili eta birziklatzea, horrela 

sortzen dugun zaborra askoz ere gutxiago izango baita eta ordaindu 

beharrekoa ere bai”, gaineratu zuen Etxanizek.

Erosketak egiterakoan edo amaitzear dauden Gabonak direla-eta, 

hainbat aholku eman nahi ditu Mankomunitateak:

1. Behar ez ditugun objektuak dagozkien edukiontzietan 
sartu. Edota erabiliko dituen norbaiti eman.

2. Plastikozko edota kartoizko plater eta edalontziak ez 
erabili.

3. Ontziratutako produktuak erostea saihestu, eta ontziratu 
gabekoak (fruta, barazkiak...) edo moztutakoak (haragia, 
gazta) erosi.

4. Kartoiak ondo tolestuta bota, bolumena jaisteko.

5. Hondakinak ez erosi, erosi produktuak.

6. Gehiegizko bildukinak daramatzaten produktuak ez 
erosten saiatu.

7. Soltean erosi.

8. Erabili eta botatzekoak diren produktuak ez erosi.

9. Produktuen bizitza luzatu.

10. Opariak biltzen diren materialak, bakoitza bere 
edukiontzira sartu eta ez bota guztiak leku berdinera.

Urola Erdiko Mankomunitateak hondakin bilketaren kostua murrizteko neurriak hartu ditu

Zaborra astean bost egunetan jasoko da

Mankomunitatea osatzen duten udalerrietako ordezkariak 

Mankomunitatea
14

Asteazken eta igandetan ez da zaborrik 
jasoko eta komertzioetako kartoia 

astelehen eta ostegunetan jasoko da



Laburrak
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Plaza Ondo Jubilatu eta Erretiratuen Elkarteko taberna, kafetegia 

eta jangelaren zerbitzuak kudeatzeko lehiaketa publikoa atera zuen 

abenduan Azkoitiko Udalak. Eskaintzak aurkezteko azken eguna 

abenduaren 29a izan zen eta guztira, proposamen bat jaso zen 

udaletxean. Esleipena urtarrilean emango da jakitera eta arduradunek 

agertu dutenez, urtebeteko kontratua sinatuko du onuradunak, 

kontratu hau beste 3 urtez luzagarria izango da, gehienez 4 urtera 

arte. 

Proposamen bat Plaza Ondoko tabernarako

Gurea Udal pilotalekuaren kudeaketa urtarrilean esleituko du 

Azkoitiko Udalak. Lehiaketa abenduan egon zen zabalik eta denera, 7 

proposamen iritsi ziren udaletxera. Proposamen guzti hauek aztertu 

ondoren, 6 igaro dira fi nalera eta urtarrilean esleituko da herriko 

pilotalekuaren kudeaketa. Modu honetan, lehiaketaren irabazleak bi 

urterako sinatuko du frontoiaren kudeaketaren kontratua, eta beste 

bi urtera luzagarria izango dela aurreratu dute arduradunek.

Abenduaren 24an herriko haurren zortzi talde Kontzejupera 

gerturatu ziren jaiotza eramangarrien txapelketan parte hartzeko. 

Epaimahaiak lan guztiak aztertu ondoren, irabazlea Altzibarko 

taldea izatea erabaki zuen. Bigarren saria Floreagako neskentzat 

izan zen eta hirugarrena, berriz, Pitufi nak izeneko taldearentzat. 

Arduradunak oso gustura agertu dira Azkoitiko gaztetxoenen aldetik 

jasotako erantzunarekin eta hurrengo urtean ere animatzeko deia 

zabaldu nahi dute.

Loiola Berrikuntza-Ezagutza Gunea sarearen baitan, Azkoitiko eta 

Azpeitiko ikastetxeetako eta udaletxeetako ordezkariak, azaroaren 

29an bildu ziren “Etorkinen integrazioa ikastetxeetan” lemapean. 

Guztira bi udaletako eta bailarako 6 ikastetxetako 28 ordezkari 

inguru bildu ziren bertan. Lan bileraren helburua, gaiaren inguruan 

elkarrengandik ikasi eta esperientziak elkartrukatzeko balioko 

duen espazio berri bat sortzeaz gain, bailarako ikastetxe guztiek, 

amankomunean izan ditzaketen arazoei elkarlanean erantzutea 

izan zen.

Gurea pilotalekuaren kudeaketa

Jaiotza sariketa, Altzibarrera

Etorkinen integrazioaz eztabaida
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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

Urtarrila

4 Elkargunean 9:30etatik 13:30etara (12 urtetik gorako 
gazteentzat) Futbito txapelketa

Abarketatxo Ludotekan 16:00etatik 18:30etara (8-12 urteko 
gazteentzat) Sukaldaritza tailerra. 

Baztartxo Antzokian 17:00etan Zinea

Artxamendi topalekuan 18:00etatik 19:30etara (12 urtetik 
gorako gazteentzat)  Afarimerienda.

5 16:30etatik aurrera Eliz Atarian Errege Magoen pajeak 
eskutitzak jasotzen.

19:30ean Errege Magoen kabalgata.

13  Bidaia Tertuliak. Kultur Etxean 19:30ean, Miren Larrañaga 
eta beste bi lagunen hitzaldia.   Gaia: Myanmar, Kanbodia…

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


