
2012ko martxoa336. zeenbbakkiaa

Emakumeen mahaia jarriko du 
martxan Udalak, berdintasune-
rako bidea eta politika feministak 
herriko andreekin elkarlanean 
aztertu eta erabakitzeko

Otsailaren 11n Kale 
Nagusian izandako sutea eta 
haren ondorengo tramiteak 
gertutik jarraitzen ari da 
Udal Gobernua

Udalak 12.201.000 euroko 
aurrekontua onartu du 
2012rako. Obra eta proiektu 
handiak egin ordez, herri-
tarren beharrei egokitutako 
egitasmoak indartu ditu  

Kanpotik etorritakoen eta bertakoen arteko bizikidetza sustatzeko 
Zubiak Errotzen programa berrituko du Udalak. Immigrazio Kontseilua 
indartzeko ere bilera deitu du. 

Elkarbizitza
Convivencia



Azkoititik kanpo bizi arren, zure etxean  jaso dezakezu Kontzejupetik aldizkaria, posta bidez.
Eskatu 943 85 71 76 telefonora deituta edo alkatetza@azkoitia.net-era idatzita.

telefono interesgarriak

aurkibidea

posta
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UDALA

Zentralita: 943 08 00 80

Kexak eta iradokizunak: 902 54 01 20

Herritarren arretarako bulegoa: 943 08 00 80

Idazkaritza: 943 85 71 75

Alkatetza: 943 85 71 76

Kontuhartzailetza: 943 85 71 73

Kultura, hezkuntza eta kirolak: 943 85 71 70

Gizarte ongizatea: 943 85 71 74

Euskara: 943 85 71 75

Hirigintza: 943 85 71 72

Ingurumena: 943 85 71 72

Udaltzainak: 943 85 71 71

BESTE ZERBITZU BATZUK

San Jose egoitza/eguneko zentroa: 943 85 13 23

Jubilatuen etxea: 943 85 21 68

Elkargunea: 943 85 25 44

Aizkibel liburutegia: 943 85 08 98

Kultur etxea: 943 85 71 70

KZ gunea: 943 02 6710

Gazte Informazio Bulegoa: 943 02 60 27

Abarketatxo ludoteka: 943 08 38 00

Ertzaintza: 943 08 37 80

Osasun etxea: 943 85 00 20 / 943 85 00 70

Iraurgi Lantzen: 943 85 11 00

Mankomunitatea 943 85 73 19

El Gobierno municipal está reco-
giendo las opiniones, propuestas, 
quejas y demás aportaciones de la 
ciudadanía a través de Azkoitia.net, 
facebook y twitter. 

Una persona explicó que no enten-
día los contenidos de Kontzejupe-
tik, al estar escrito íntegramente en 
euskera. El Consistorio ha consi-
derado la situación y ha integrado 
resúmenes en castellano en la 
revista municipal.

Sutea, gertutik

Emakumeen mahaia

Aurrekontuak

Elkarbizitza sustatzea helburu

Laburrak

Auzoak
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herritarrei erantzunez
Azkoitia.net, facebook eta twitter bidez herritarren proposamen, galdera, iradokizun 
eta kexak jasotzen ditu Udalak, eta jasotako mezu bakoitzari erantzuten dio. Horreta-
rako konpromisoa hartuta dauka eta bide horiek erabiltzera animatu nahi ditu herrita-
rrak. Hona hemen azken hilabetean erantzundako kasu bat:

- Azkoitiar batek Kontzejupetik udal aldizkariaren hizkuntzaren inguruko bere kezka 
agertu zuen, Azkoitia.net bidez mezua bidalita. Gaztelerako hiztuna izaki, aldizkariko 
edukiak ulertzeko zailtasunak zituela adierazten zuen eta horri irtenbideren bat ema-
teko eskatu. Proposamena aztertu ostean, aldizkarian gaztelerari tokia egitea erabaki 
du Udalak, edukien laburpen txiki bat. Udalak euskara lehenesten du, baina laburpen 
horrekin herritarrek informatuta egoteko duten eskubidea bermatzen dela uste du, eta 
aldi berean, euskara ikasten ari direnei laguntzeko ere balio duela deritzo, euskarazko 
edukiak hobeto ulertzen lagundu diezaiekeelako. 
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Burdin Aroko azkoitiarrak

Duela 2.500 urte inguru, herrixka 
harresitu batean bizi ziren lehen 
azkoitiarrak, Munoaundin. Bi metro 
inguruko sarrera zuen herrixka hark 
eta bertako biztanleek giltzaorratzak, 
lantzak, eta pisuak erabiltzen zituzten, 
besteak beste. Ondorio horiek atera 
dituzte lehen ikerketek. 1995ean aurkitu 
zituzten herrixkaren aztarnak eta ordutik 
etengabeak izan dira indusketak.  
Aurkikuntza horren inguruko informazio 
guztia erakusketa batean bildu dute 
Iraurgi Lantzenek eta Aranzadi Zientzia 
elkarteak, eta azkoitiarrek bertatik bertara 
ikusteko aukera izan dute, Torre Zurin. 
Ikusi ez dutenek, Loiolako turismo 
bulegoan izango dute aukera hemendik 
aurrera. Udan indusketa gehiago egingo 
dira. 

Aranzadi Elkartearen marrazkia, 
Iraurgi Lantzenek utzita.

Hace 2.500 años, las/los azkotiarras 
vivían en el poblado forticado de 
Munoaundi.  Los primeros restos de 
ese poblado aparecieron en 1995 
y desde entonces han sido muchas 
las excavaciones realizadas. Una 
exposición recoge el trabajo realizado 
hasta ahora. La muestra está expuesta 
en la ofi cina de turismo de Loiola.

Pako-Pakok Azkoitiko kontu asko dakizki, baina 
ez denak. Izan ere, ezinezkoa da gogoan izatea 
hainbeste gertakari, pasadizo eta herriko pertsonaien 
izenak. 

Horregatik, kontatu Azkoitiko pasadizo bat, gertaera 
bat edoeta erakutsi etxean duzun argazki zahar 
hori Pako-Pakori. Herritarrok bidalitako gutunak 
eta argazkiak ere tarte honetan argitaratuko dira 
hemendik aurrera,

Kontatu Pako-Pakori:
- Kultura bulegoan, Udaletxeko 3. solairuan.
- kultu@azkoitia.net-en bidez.

Pako-pako quiere recopilar las fotografías y las 
historias antiguas de Azkoitia. Envíale las tuyas al:
Departamento de Cultura (3º piso del ayuntamiento) 
o kultu@azkoitia.net.

Burdin Aroko azkoitiarrak

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!
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Otsailaren 11ko sutea eta ondorengo tramiteak gertutik jarraitzen ari da Udala

Otsailaren 11ko goizaldean suak 
hartu zuen Kale Nagusiko 14. 
zenbakia. Ondorioz, eraikin hori guz-
tiz kiskalita gelditu zen eta fatxada 
bakarrik mantentzen da tente. On-
doko eraikinak ere, 10. zenbakiak, 
kalte handiak izan zituen. Sutearen 
eraginez 29 lagun gelditu ziren bizi-
tokirik gabe egun hartan, eta ordu-
tik, gertaera horren ingurukoak ger-
tutik jarraitzen ari da Udala.

Sutea jazotako gauean bertan, La-
rramendi Hotelera bideratu ziren  
etxerik gabe gelditu zirenak, behin 
behinean. Lehen egun horien on-
dotik, pixkanaka-pixkanaka, bizitoki 
probisional bat aurkitu dute guztiek. 
Bide horretan, Udala lagun izan 
dute: behar izan duten herritarren 
kasuak banan-bana aztertu ditu gi-
zarte ongizate sailak eta laguntza 
behar izan dutenekin lanean aritu 
dira udal langileak. Kaltetuek egin 

beharrezko tramiteak errazten eta 
azkartzen saiatu da.

Horrez gain, txosten teknikoak ere 
aztertu ditu Udalak. Suhiltzaileen 
informeak dio gisa horretako su-

teetarako protokoloaren arabera 
jokatu zutela Azkoitiko sutean.  Kal-
teak izan dituzten eraikinen egoera-
ren inguruko txosten teknikoa ere 
egin dute udal teknikoek, eta orain 
egoera aztertu eta aseguru etxeekin 
egin beharko dituzte tramiteak etxe-

jabeek, eraikinak nola konpondu 
erabakitzeko. 

Udala gertutik ari da prozesu hori 
segitzen eta herritarrekin harrema-
netan dago. Eta hemendik aurrera 
ere. beharra dutenei tramiteetan  
eta bestelakoetan laguntzeko bere 
esku dagoen guztia egingo du. 

El Ayuntamiento está siguiendo 
de cerca los tramites de las per-
sonas afectadas por el incendio 
del 11 de febrero. Las 29 perso-
nas 29 afectadas ya tienen domi-
cilio provisional y ahora se están 
analizando los informes técnicos 
para decidir qué solución dar a 
los edifi cios. Ese proceso queda, 
ahora, en manos de las personas 
afectadas y las aseguradoras. El 
Consistorio seguirá de cerca todo 
el proceso y  asesorará a las per-
sonas que así lo soliciten.

Jarraipena, gertutik

Sutearen eraginez kiskalita gelditu zen 14. zenbakidun eraikina eta 10.enak ere kalte handiak izan zituen.

Sutearen ondorioz 
etxerik gabe gelditu diren 
azkoitiar guztiek badute 
dagoeneko bizitoki 
probisional bat

albistea - sutea
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Joan da Emakume Langileen Na-
zioarteko Eguna. Martxoaren 8an,  
hainbat herritarrek hartu zuen parte 
eliz atarian egindako elkarretara-
tzean; aurretik, bertaratzeko deia 
egina zuten Udalean ordezkaritza 
duten alderdiek. 

Adierazpen eta aldarrikapen eguna 
izaten da Martxoaren 8a, baina gero 
asmo hutsetan gelditzen dira egun 
horretan esandako asko. Hori aldatu 

nahi du Azkoitiko Udalak: adieraz-
pen hutsetatik haratago, ekintza ze-
hatz eta eraginkorrak egin nahi ditu. 
Hala, besteak beste, emakumeen 
kontrako indarkeriaren inguruko 
protokoloa martxan jartzeko partida 
indartu egin du aurrekontuetan. 

Eta herritarrekin batera egin nahi du, 
gainera, bide hori. Azkoitian sentsi-
bilitate, jatorri, adin eta pentsamolde 
ugaritako andreak daudela jakitun, 

haiekin elkartu eta denen artean lan 
egitea nahi du. Hausnarketarako, 
proposamenak entzuteko, kezkak 
partekatzeko eta elkarlanean aritze-
ko emakumeen topagune bat sortu 
nahi du, emakumeen mahai bat, 
emakumeen kontseilu bat. Berdin-
tasunaren alde lan egiteko gogoz 
dauden emakume guztiek izango 
dute tokia mahai horretan. Aurrene-
ko bilera apirilaren 3an egingo dute, 
19:00etan, Kultur etxean.

Emakumeen mahaia jarri nahi du martxan Udalak, herriko sentsibilitate 
ezberdinetako andreekin berdintasunaren alde elkarlanean aritzeko 

Adierazpen hutsetatik haratago

albistea - Martxoak 8
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El Ayuntamiento de Azkoitia se 
ha unido a las reivindicaciones 
de igualdad que se han hecho en 
el municipio en torno al Día Inter-
nacional de la Mujer Trabajadora. 
Pero quiere ir más allá: pretende 
poner en marcha políticas femi-
nistas efectivas y quiere hacer-
lo de la mano de la ciudadanía. 
Para ello, reactivará el consejo de 
las mujeres, lugar de encuentro  
para analizar, debatir y proponer 
iniciativas feministas. La primera 
reunión será el 3 de abril, a las 
19:00, en la Casa de la Cultura.

Urrategi Larrañaga eta Mailu Aizpuru eliza atarian izan ziren martxoaren 
8an, beste hainbat azkoitiarrekin batera. ‘Eraldaketa feminista Euskal 
Herriarentzat’ lemapean egin zen Emakume Langileen Nazioarteko 
Eguneko elkarretaratzea, eta eraldaketa hori oraindik iristeko dagoela 
bat datoz bi emakumeak: “Gure garaian borroka asko egin zen, or-
duan askoz kontzienteagoak ginelako: orain emakume askok uste du 
dena lortuta dagoela, baina lan baldintzak, soldatak, indarkeria..., argi 
dago borrokan jarraitu behar dugula”, dio Larrañagak. Eskubide horiek 
emakumeenak direla eta berez beraiena den zerbait aldarrikatzen ari 
direla gaineratu du Aizpuruk: “Ez dizkigu inork eman behar, gure es-
kubideak dira, eta geurea dena geure esku izatea da eskatzen dugu-
na”. Eliz atarian egindako aldarrikapenen ahots batzuk besterik ez dira. 
Martxoaren 8tik haratago lanean segitzeko prest daudenenak.

“Oraindik lortzeko asko dagoelako”

Martxoaren 8an eliz atarian egin zen elkarretaratzea.
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albistea - aurrekontuak

Azkoitiko Udalak onartu ditu 2012rako aurrekontuak. Udal aurrekontua 
12.201.000 eurokoa izango da, iazkoa baino %4,5 gutxiagokoa. Dirua 
herritarren beharrei egokitzea izan da Udalaren lehentasuna

Herritarren beharrei egokitutakoak

Bildu eta Azkoitia Bairen aldeko 
b o t o e k i n , 2012rako aurrekontuak 
onartu zituen Azkoitiko Udalak martxoaren 
1eko ez ohiko bilkuran. Baina bidea luzea eta zailtasunez 
betea izan da, Udalaren egoera ekonomikoa kaskarra 
delako, oso. Batetik, zorpetzea handia da eta horri aurre 
egin beharko zaio. Eta bestetik, krisi ekonomikoaren 
ondorioz nabarmen jaitsi dira Udalaren sarrerak 
eta Foru Aldundiaren Udal Fondora itzuli beharreko 
kopurua espero baino handiagoa izan da. 

Egoera horretan, gerrikoa asko estutu behar izan 
du Udalak: gastuak murriztu egin behar izan ditu, 
zenbait inbertsio gelditu eta aukeraketa bat egin. 
Lehentasunak ezarri behar izan ditu eta hala egin 
du: obra eta proiektu handien gainetik azkoitiarren 
beharrak lehenestea erabaki du Udalak eta hori 
lortzen laguntzeko partidak indartu ditu. Behar 
gehiena dutenei lagundu eta ezberdintasun sozialei 
aurre egiteko, ongizate sailaren gastua mantendu 
egin du. Horrez gain, aurreko gobernuak kajoian utzita 
zuen emakume eta gizonen arteko berdintasunaren 
aldeko diagnostiko eta plana jarraitu eta egitasmo 
estrategikoak martxan jartzeko 20.000 euro bideratu 
ditu. Irisgarritasuna, bizikidetza, parte hartzea, 
euskara eta herriko taldeei laguntzea izan dira beste 
helburuak. Udal Gobernuaren herri programa eta 
herri proiektua garatzen lagunduko duten oinarriak  
zehaztu dira.

Aurrekontuak onartzeko gainerako udal taldeekin arloz 
arlo aritu da lanean Udal Gobernua eta haiek egindako 
ekarpenak ere kontuan hartu ditu. Elkarlan horretan 
laguntzeagatik eskerrak eman nahi dizkie Udalak 
gainerako alderdiei.   

1. Udal aurrekontua
Batzordea Kopurua (eurotan)
Ogasuna eta pertsonala 5.965.127
Hirigintza  235.845
Kirolak  981.767
Kultura  491.390
Festak  141.500
Hezkuntza  365.250
Gazteria   69.750
(Elkargunearen aurrekontutik fi nantzatuko da)
Euskara  104.500
Merkataritza   58.275
Turismoa    7.200
Gizarte ongizatea  921.400
Berdintasuna   44.100
Gizarteratzea   85.500
Hirugarren munduarekin
kooperazioa   22.500
Imigrazioa   38.000
Alkatetza   82.000
Sozio ekonomia  159.413
Parte hartzea    5.000
Lan eta zerbitzuak 1.296.317
Udaltzainak   95.000
Garapen jasangarria 1.100.914
Guztira 12.201.000

2. Zubiaurre Elkargunearen aurrekontua  
   826.567

3. San Jose Egoitzaren aurrekontua  
 2.766.000

4. Azkoitia Lantzen-en aurrekontua  
  729.869

Ya se han aprobado 
los presupuestos para 
el 2012. El presupues-
to municipal será de 
12.201.000 euros, el del 
Elkargune de 826.567 
euros, el del centro 
San Jose de 2.766.000 
euros, y el de Azkoi-
tia Lantzen de 729.869 

euros. La prioridad del 
Gobierno Municipal ha 
sido responder a las ne-
cesidades de la ciudada-
nía, por lo que las par-
tidas más importantes 
han sido para bienestar 
social, igualdad, inimi-
gración, euskera y parti-
cipación ciudadana.



elkarrizketa - Urrategi Alberdi Ogasun Zinegotzia
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Hilabeteetan aritu da Urrategi Alberdi Udal 
aurrekontuak prestatzen aritu den lan taldean. 
Aurreko udal gobernuek utzitako zorraren ondorioz, 
partida batzuk murriztu beharrean aurkitu dira, 
baina lehentasunak argi dituztela nabarmendu du.

2012ko aurrekontuak lotzea ez dela lan erraza izan 
esan duzue. Zein izan dira zailtasun nagusiak?
Egoera ekonomiko benetan zaila du Udalak eta horrek as-
ko baldintzatu du guztia. 2011 amaieran 11.259.479,63 
euroko zorra zuen Udalak, ia 2012rako onartu dugun 
aurrekontu osoaren parekoa. Horietatik 10.257.831,29 
euro Gipuzkoako kutxarekin dituen 5 mailegurenak di-
ra, handiena Elkargunea fi nantziatzeko eskatu zena, 8 
milioi eurokoa. Beste 1.001.648,34 euro Foru aldundiari 
2009tik zor dizkionak dira. Beste era batera esanda: 
2012ko aurrekontuaren %16,76a zorra kitatzeko erabili 
beharko ditugu, 2.019.315 euro, eta horrek beste gauza 
asko egiteko dirurik gabe uzten gaitu.

Besteak beste, ohiko gastuetatik aurrezten saiatu 
zarete.
Zerbitzuen kalitatea bermatzea izan da gure helburua 
baina murrizketak egitea beharrezkoa izan da eta 
gerrikoa estutu egin behar izan dugu. Adibidez, kale 
garbiketan 38.000 euro aurreztu ditugu, frontoien 
pleguetatik beste 33.768 euro, eta goikarguen soldatak 
jaitsita  beste 110.000 euro. Festen aurrekontua %10 
jaitsi dugu, baina diru gutxiagorekin eta herritarren 
parte hartzearekin jai oso onak antolatuko ditugulakoan 
gaude. Iraurgi Lantzen erakundeari ere gastuak 
estutzeko saiakera egiteko eskatu diogu, %10,73ko 
jaitsiera ezarrita. Komunikazioaren atalean, berriz, 
Kontzejupetik aldizkaria barne, iaz baino 53.000 euro 
(%33,30) gutxiago gastatuko ditugu. 

Eta hala ere, enplegu publikoaren alde egingo duzuela 
esan duzue.
Guk zerbitzu publikoetan sinesten dugu eta zerbitzu ho-
riek Udalak eman behar dituela uste dugu. Horregatik, 
ahal dugun neurrian, enplegu publikoaren alde egin-
go dugu. Estatu espainiarretik inposatutako neurriek 
oztopoak jartzen dituzte, baina hala ere, lau lanpostu 
berri aterako ditugu: brigadarako hiru langilerena eta 
informatikako langile batena. Salatu nahi dugu Madrilgo 
gobernuak sektore publikoan inposatu nahi dituen po-
litikak ondorio larriak ekarriko dituela, zerbitzu publiko 
eta lan baldintzen kalterako. Iruditzen zaigu haien azken 
helburua zerbitzu publikoak suntsitzea eta esku priba-
tuetan jartzea dela, krisia aitzakitzat hartuta. Guk, horren 

kontra ahal dugun guztia egingo dugu, guztiz 
kontrako helburuak baititugu.

2012rako aurreikuspenak ez dira oso 
samurrak. Gastua kontrolatzen jarraitu 
beharko da... 
Zuhurtziarekin jokatzen segituko dugu, gas-
tua etengabe kontrolatuz. Hale-
re, lehentasunak argi ditugu: 
azkoitiarren behar sozial eta 
ekonomikoei erantzuteko 
lanean jarraituko dugu eta 
zailtasunak zailtasun, kali-
tatezko zerbitzu publikoa 
eskaintzen segitzeko gu-
re esku dagoen guztia 
egingo dugu. Garai 
honi alde positiboa 
ateratzen saia-
tuko gara: parte 
hartzea bul-
tzatuko dugu, 
herritarrekin 
landuko dugu 
nolako herri 
eredua nahi 
dugun, biziki-
detza orekatua 
sustatzeko bi-
deak jarriko ditu-
gu, auzolana in-
dartu, nazioarte-
ko elkartasuna-
ren gaia landu…

“Zuhurtziarekin segituko dugu eta  
gastua kontrolatu, baina beti kalitatezko 
zerbitzu publikoa izango da lehentasuna”

La edil de Hacienda Urrategi Alberdi ha estado 
preparando los presupuestos municipales para el 
2012. Reconoce que ha sido una labor difi cultosa, 
debido al endeudamiento que han heredado del 
gobierno municipal anterior. Pero han tenido claras las 
prioridades y está satisfecha con el resultado. Seguirán 
trabajando con prudencia e intentarán impulsar una 
nueva forma de hacer política de la mano de la 
ciudadanía.
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Zubiak eraikiz, zubiak errotuz 

Makil dantzari berriak ditu 
Azkoitiak. Shaid Iqbal, Rizwan Ali, 
Qaisar Awas eta Muhamad Yasin 
dira, pakistandarrak. Marokoko, 
Errumaniako eta beste hainbat 
komunitatetako etorkinekin batera 
Zubiak Errotzen programan parte 
hartzen ari dira, iazko maiatzaz 
geroztik, euskara eta euskal kultura 
hobeto ezagutu eta bertaratzeko.  

Iaz jarri zuen abian Udalak Zubiak 
Errotzen programa, Banaiz Bagara 
kultur elkartearen bidez. Azkoitian 
bizi diren etorkinak euskara eta 
euskal kulturara hurbiltzea du 
helburu, azkoitiarrekin harremanak 
sendotu eta euskara herritar 
zahar eta berrien arteko hizkuntza 
bihurtzeko. Eta asmo horrekin hasi 
ziren Iqbal, Ali, Awas eta Yasin ere, 

Azkoitiko jatorri ezberdineko herritarren elkarbizitza sustatzeko Zubiak Errotzen programa 
abian da. Herrian bizi diren etorkinen eta bertakoen artean harremanak indartzea du helburu.  

El programa Zubiak Errotzen pre-
tende acercar a las personas in-
migrantes al euskera y a la cultura 
vasca. Se puso en marcha a través 
de Banaiz Bagara en el 2011 y des-
de entonces, cerca de 50 personas 
han participado en él. A comienzos 
de mes, decenas de inmigrantes 
que viven en Azkoitia y en otros mu-
nicipios de Guipúzcoa realizaron un 
encuentro en el Elkargune para po-
ner en común lo aprendido en este 
programa. El Ayuntamiento conti-
nuará con el proyecto en el 2012.

Etorkinak Azkoitian  
Afrikakoak       352
Amerikakoak  117
Asiakoak    289
Europakoak 171
Guztira     929

erreportajea - Elkarbizitza

Elkargunean egin zituzten topaketaketetan euskal dantza eta kantuak interpretatu zituzten etorkinek eta bertakoek.
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beste askorekin batera: “Azkoitian 
bizi gara, euskara eta euskal kultura 
gustuko ditugu eta bertako  egiteko 
helburuarekin hasi nintzen”, azaldu 
du Iqbalek. “Herri honetan jende 
jator asko dago, oso ondo hartu 
gaituzte eta haiengana gerturatzeko 
bide bat da”, gaineratu dute Ali, 
Awas eta Yasinek. Iazko maiatzean 
hasi zirenetik, 50 etorkinek hartu 
dute parte ekimenean.
 
Programak bi ildo nagusi ditu: eus-
karazko komunikaziorako oinarrizko 
esamoldeak ikasteko tailerrak egin 
dituzte, eta bestetik, euskal dantza 
eta kantu tradizionalak ikasi. “Guk 

makil dantza ikasi dugu, eta oso 
ondo egiten dugu!”, azaldu du Alik, 
umorez. Martxoaren 3an Azkoitian 
bertan egin zituzten topaketetan 
egin zuten erakustaldia, eta gustura 
gelditu ziren. Izan ere, Zubiak Erro-
tzen programa Gipuzkoako beste 
zazpi herritan ere badago martxan, 
eta herri horietako kideak Azkoitian 
elkartu ziren ikasitakoa praktikan 
jarri eta elkartrukatzeko. Festa giro 
ederra izan zuten. 

Etorkinen eta azkoitiarren arteko 
harremana sendotzeko helburua 
ere badu programak, eta horretan 
ari da. Zubiak Errotzen barruan egin 
diren tailer eta ikastaroak irekiak 
dira, eta azkotiarrak ere izan dira 
bertan. Horrez gain, Maxixatzen 
euskara elkarteak, Bizkargi abes-
batzako kideek eta Zubixe elkarte-
koek ere hartu dute parte, besteak 
beste.  

Zubiak Errotzen programa Azkoi-
tian sustatzen bi dinamizatzaile 
aritu dira: Petra Elser eta Edorta 
Jimenez. 2011ko esperientziarekin 
gustura daude biak, baina hasie-
rako pauso horiek indartzen joateko 
aurten ere segitzea ezinbesteko-
tzat jotzen dute. Eta baita Azkoitiko 
Udalak ere. Horregatik, 2012an 
ere Zubiak Errotzen programarekin 
segitzea erabaki du, Azkoitian bizi 
diren jatorri ezberdineko herritarren 
elkarbizitza hobetzeko eta susta-
tzeko erreminta oso baliagarria dela 
ikusi duelako. 

Helburu horrekin, beraz, aurten ere 
jarraituko dute euskara eta euskal 
kultura eskolek, baina hortik hara-
tago ere joango dira. Kultur arteko 
elkarketa eta solasaldiak egingo di-
tuzte, jatorri ezberdineko herritarrak 
elkar ezagutzen joateko. Kultura, 

kirola, lana… gai jakin batzuen in-
guruko ekitaldiak izango dira.  Ho-
rrez gain, emakumeei zuzendutako 
ekintzak ere egingo dituzte: izan 
ere, iaz konturatu ziren Azkoitiko 
emakume etorkinek ez zutela Zu-
biak Errotzen-en ekimenetan parte 
hartzen, eta haientzako eskaintza 
berezia sortzeko beharra ikusi dute. 

 “Guk jarraituko dugu” diote Iqbal, 
Ali, Awas eta Yasinek. “Eta beste 
etorkinak eta azkoitiarrak ere 
animatu nahi ditugu”. Elkarbizitza 
dutelako helburu. Eta horretarako 
zubiak errotzen segitu behar delako. “Herri honetan jende jator asko 

dago eta haiengana 
hurbiltzen laguntzen digu 
programa honek”

Rizwan Ali
Zubiak Errotzen-eko partaidea

“Programa honetan jarraituko 
dugu eta beste etorkinak 
horretara animatu nahi ditugu, 
asko laguntzen duelako”

Qaisar Awas
Zubiak Errotzen-eko partaidea

“Euskara eta euskal kultura asko 
gustatzen zaizkit eta bertakotzen 
laguntzeko asmoarekin hasi 
nintzen haiek ikasten”

Shaid Iqbal
Zubiak Errotzen-eko partaidea

“Guk makil dantza ikasi dugu, 
besteak beste, eta oso dantza 
berezia iruditu zait. Euskal 
kulturara gerturatzen lagundu dit”

Muhamad Yasin
Zubiak Errotzen-eko kidea

Euskal kantu eta dantza 
tradizionalak ikasi dituzte 
Azkoitian bizi diren 
etorkinek eta topaketak 
ere egin dituzte herrian
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Azken urteotan, migrazioaren 
ondorioz, izaera, erlijio, hizkuntza edo 
balore ezberdinak dituzten komunitate 
ugarik topo egin dute Azkoitian. Horren 
aurrean, elkarbizitzan sakontzea baino 
erantzun hobeagorik ez dagoela uste 
du Udalak eta horretan ahalegintzen 
ari da. Egun, immigrazio gaietarako 
teknikari bat du, eta 2003az geroztik, 

Immigrazio kontseilu bat badago 
martxan. Etorkinak, azkoitiarrak eta 
Udal ordezkariak biltzen dira bertan, 
elkarbizitza nola hobetu hausnartu 
eta hitz egiteko.  Baina azken 
urteetan kontseilu hori ahultzen joan 
da eta gero eta etorkin gutxiagok 
hartzen du parte bertan. Horri buelta 
eman nahi dio Udalak: kontseilua 

elkarbizitzarako erreminta oso 
baliagarria izan daitekeelakoan dago 
eta hori indartu nahi du. Horregatik 
egoeraren hausnarketa egin eta 
hemendik aurrera jorratu beharreko 
bidearen inguruan hitz egin nahi du, 
bai etorkinekin eta baita azkoitiarrekin 
ere. Bilera martxoaren 15ean izango 
da, Kultur Etxean, 18:30ean.  

Marisela Madrid eta Gaizka 
Astigarragak sarritan hartu dute parte 
Immigrazio Kontseiluan. Bata etorkina 
eta bestea azkoitiarra, kontseilua behar-
beharrezko erremintatzat daukate, bai 
kanpotik etorritakoak bertaratzeko bai 
bertakoek kanpokoen berri izan eta 
elkarbizitza sustatzeko.   

“Talde ezberdin asko geunden, 
baina ez genuen elkarren berririk, 
eta administrazioekin ere ez genuen 
harreman zuzenik. Horregatik, 
kontseilua sortu zenean aukera bat 
zabaldu zen”. Hitzokin azaltzen du 
Marisela Madridek Immigrazio 
Kontseiluaren sorrera. Hasieratik izan 
da bertako kide eta lan asko egin 
dela uste du: “Elkarren berri izateko 
balio izan du, harremanak sendotzeko. 
Diagnostiko bat eta plan bat ere 
egin dira eta Udalean teknikari bat 
jartzea adostu ere bai”. Baina orain, 
eraginkortasuna falta zaiola dio: “Kexen 
leihatila moduko batean bihurtu da; 
etorkinok joan, gure kontu puntualak 
esan, eta horretan gelditzen da dena”.   

Bat dator Gaizka Astigarraga: “Han 
biltzen ginenok gure proposamenak 

eta ekarpenak egiten genituen, baina 
hortxe gelditzen ziren, mahai gainean, 
ez aurrera ez atzera”.  Astigarraga orain 
sei urte inguru hasi zen kontseiluan, 
Azkoitiko komunitate ezberdinetara 
gerturatu nahi zuelako.  

Orain artekoari baliorik kendu gabe, 
kontseilua indartu egin behar diote 
bertako kideak:  “Planak, estrategiak… 
eginda daude, baina hor gelditu dira. 
Horiek garatzeko gune bat izan beharko 
luke kontseiluak, immigrazioa alor 
guztietan nola txertatu eta elkarbizitza 
errotzeko neurri zehatzak aztertzeko”, 
dio Madridek. “Transbersalitatea 
lortu behar du, herriko gainerako 
kontseiluekin bat egin, Azkoitiko alor 
guztietan kide izateko”, gaineratu du 
Astigarragak. Are gehiago, orain arteko 
politikoek etorkin izaerari emandako 
interpretazioa ere aldatu egin behar dela 
uste du azkoitiarrak, eta “Espainiatik 
etorritakoak integratzeko ere lan egin”.  

Hausnarketa horiek egin behar direlako 
kontseilura joaten segituko dute. 
“Bertako eta kanpotik etorritakoen 
arteko bizikidetzan sinesten dugulako”. 
Guztientzat daude zabalik ateak.

Martxoaren 15ean Immigrazio Kontseiluaren bilera egingo da, bere egoera aztertu eta hemendik 
aurrerako norabidea zehazteko.  

10

Kontseilua indartzea helburu 

Etorritakoen eta bertakoen topagune 

Gaizka Astigarraga 
Kontseiluko parte-hartzailea

Marisela Madrid 
Kontseiluko parte-hartzailea

El Ayuntamiento de Azkoitia quiere 
reimpulsar el Consejo de Inmigración. 
Para ello, anima tanto a las/los 
azkoitiarras como a las/los inmigrantes 
residentes en el municipio a participar 
en la próxima reunión del consejo, 
que se celebrará el 15 de marzo, a las 
18:30 horas en la Casa de la Cultura.
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alderdien ah    tsa

Azkenen hamarkadetan, bere sorterria utziz, hizkuntza, 
erlijio eta ohitura ezberdinetako pertsonak etorri dira gure 
herrira, bizimodua aurrera ateratzeko helburuarekin. 
Errealitate horri politika egokiekin erantzun beharra dago. 
Asistentzialismo politika alde batera utzi, eta  integrazio 
erreal bat emateko urratsak ematen hasi beharra dago. 

Bilduk gure artean bizi direnen eta jendartearen 
parte diren pertsona eta kolektiboen elkarbizitza eta 
integrazioa  du helburu.  Horretarako, etorkin eta 
bertakoon artean zubiak eraikitzea ezinbestekoa ikusten 
dugu, horretarako hain garrantzitsuak diren euskal 
herritartasuna eta euskara oinarri hartuta. Horregatik, 
hori gauzatzeko politikak martxan jartzeko indartuko 
dugun kontseiluan parte hartzera gonbidatu nahi ditugu 
herritar guztiak, elkar ezagutzan eta elkar onarpenean 
datzalako gure iritziz integrazioa.  Gaur ereindakoak 
ekarriko du etorikizuneko Euskal Herria. Gure esku 
dago! Animatu eta parte hartu!

El programa Zubiak errotzen ha resultado una 
actividad innovadora y al bastante participativa; que 
ha hecho una presentación de culturas. Que como 
presentación, ha resultado ser una buena herramienta 
para el objetivo de multiculturalidad que se busca. 

Pero que debe de desarrollarse más, y una vez hechas 
las presentaciones y roto el hielo del desconocimiento, 
nos debe de conducir a un espacio multicultural, donde 
se desarrolle el conocimiento mutuo, y desde ese 
conocimiento mutuo, se desarrollen valores sociales 
fundamentales, como son el respecto al diferente, la 
igualdad entre hombres y mujeres, y la colaboración, 
que fi jen un espacio de convivencia que nos enriquezca 
a todos como personas y ciudadanos que somos.

Y la valoración fi nal, como la prueba del algodón, 
del programa Zubiak Errotzen, se vera en el próximo 
Consejo de Inmigración, y en la participación que en 
el se produzca.

Euskaldunok eta azkoitiarrok, badakigu zer den etorkin 
izatea eta norbere herritik kanpo bizitzea, eta ez da 
erraza. Baina gauza bat argi izan dugu beti: joaten 
garen herrialde horretan ongi bizi nahi badugu, bertako 
kultura, bizmolde eta ohituretara ireki egin beharko 
garela. 

Askotan entzun ditugu, eskubideak eta betebeharrak 
denonak direla eta EAJtik argi dugu pertsona orok 
duela ongizaterako eskubidea, argi dugun bezala 
pertsona orok errespetatu behar dituela gure ohitura 
eta eskubideak. 

Kanpotik etorri eta euskara ikastera hurbiltzen den 
pertsona hobeto integratzen dela uste dugu, gainera, 
eta horrexegatik jarri zen Zubiak Errotzen proiektu hau 
martxan aurreko legealdian. Orain proiektuak orain arte 
izandako ibilbidean eman duen fruitua baloratu eta 
birplanteatu behar da. 

Gure iritzia emateko 10 lerro besterik ez dizkigutenez 
eman, goazen harira.

Azkoitira 60 eta 70. hamarkadan Espainiatik 
etorritakoekin, zein azken urteetan munduko 
hainbat herrialdeetatik etorri zaizkigunekin, 
elkarbizitza nahiko eredugarria izan dugu orain arte. 

Badira, ordea, hobetu beharreko arloak:  euskararen 
ezagutzarik gabe integraziorik ez dago, eta euskal 
kultura kanpotik etorritakoen ekarpenekin osatzen joan 
garela ohartu beharko genuke (italiarrek ekarritako 
soinu txikia gure trikitiaren oinarri…)

Kanpokoak eta bertakoak dikotomia eten egin 
behar dela uste dugu Azkoitia Baikoek. Etorkinak 
ikusi beharrean jendea ikusiko beharko genuke. Bide 
horretan, Inmigrazio Kontseilua tresna egokia izan 
daiteke, baina horretarako azkoitiar guztion inplikazioa 
beharko dugu.
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laburrak
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5, 10, 20 eta 50 euroko 
erosketa txartelak 
zozketatzen ari da Herrixen

Korrikalariz beteko dira Azkoitiko kaleak 
martxoaren 31n. Orduan jokatuko da 
Azkoitia-Azpeitia maratoi erdia, Diego 
Gartzia atletaren omenezkoa. Aurtengo 
edizioan izena emateko bideak zabalik 
daude jada, bai Internet bidez (www.
kirolprobak.com) bai ohiko tokietan ere. 

Aurtengo lasterketak 1.600 
korrikalariko muga izango du eta 
korrikalari herrikoientzat “erbiak” jarriko 
dituzte. Sariak ere egongo dira parte 
hartzen dutenentzat. Azkoitiko Udalak 
babestu egiten du lasterketa hori eta 
korrikalariak animatzera deitzen ditu 
herritarrak.  Arratsaldeko 16:30ean 
hasiko da lasterketa eta aldaketak eta 
etenaldiak izango dira trafi koan. 

El día 31 se correrá la media maratón 
Azkoitia-Azpeitia. Habrá cambios en el 
tráfi co mientras dure la carrera.

Korrikalariek 
hartuko dituzte 
kaleak

Azkoitiarrek herriko dendetan 
erosi dezaten lanean jarraitzen 
du Herrixen Azkoitiko Dendaixek 
taldeak. Iragan otsailaren 25 eta 
26ean III. outlet azoka egin zuen, 
eta orain, martxoan eta apirilean, 
bestelako ekimen bat jarri du abian: 
Herrixen txartelarekin erosketak 
egiten dituztenen artean 5, 10, 20 
eta 50 euroko erosketa txartelak 
zozketatzen ari dira.

Herrixen Axkoitiko dendarien 
elkarteak eskerrak eman nahi dizkie 
euren aldeko apustua egiten duten 
herritarrei. Esaterako,  jendea erruz 
ibili zen outlet azokan, eta aurreko 
denboraldietan saldu ezinik gelditu 
ziren hainbat produktu saldu 
ahal izan zituzten dendariek. Bi 
egunetan jende ugari ibili zen eta 
salmenta “politak” egin zituztela dio 
Herrixenek.

Elkartearen helburua da Azkoitiko 
dendariak elkartu eta herritarrei 
ahalik eta zerbitzu osoena eta onena 
eskaintzea, eta horren ondorioz, 
azkoitiarrak erosketak egitera 
kanpora joan beharrean herrian 
bertan egitea. Horregatik, datozen 
hilabeteetan ere ekintzak antolatzen 
jarraituko dute, azkoitiarrei ahalik eta 
abantaila handienak eskaintzeko 
helburuarekin.

La asociación de comerciantes 
Herrixen está sorteando vales de 
compra de 5, 10, 20 y 50 euros 
entre la clientela que utilice la 
tarjeta de la asociación. Herrixen 
está satisfecha con el éxito que ha 
tenido el outlet de febrero y quiere 
agradecer la participación de la 
ciudadanía. Seguirá trabajando 
por un comercio de calidad para 
las/os azkoitiarras.



Doktore eta gerenteekin 
elkarlanean 

Abenduaren erdialdera bi behor agertu ziren 
Elosun eta abere horien jabea topatu ezinik ibili 
da Udala. Azkenean, auzotar eta herritar batzuen 
laguntzari esker, behor horiek harrapatu, txipa 
irakurri eta euren jabearekin harremanetan jartzea 
lortu da. Udalak eskerrak eman nahi dizkie lan 
horretan aritu diren herritar guztiei.

Gracias a la colaboración ciudadana, se ha localizado 
al dueño de las yeguas aparecidas en Elosua.

Loiola Berrikuntza ha realizado sendas reuniones con 
doctoras/es y  gerentes de empresas de la comarca. El 
objetivo ha sido estrechar los lazos de cooperación entre 
las/los promotoras/es de innovación de la comarca. En 
total, 13 doctoras/es y 12 gerentes se han comprometido 
a colaborar con Loiola Berrikuntza. 

Loiola Berrikuntzak bilera bana egin du eskualdeko 
doktoreekin eta enpresetako gerenteekin. Bilera horien 
helburua aditu horien eta eskualdeko berrikuntza agenteen 
arteko elkarlana sustatzea da eta bide horretan elkarrekin 
aritzeko konpromisoa hartu dute. Guztira 13 doktorek eta 
12 gerentek hartu dute elkarlanerako konpromiso hori. 

Ostiral arratsaldeko azoka 
indartu nahi dute baserritarrek 
eta horretarako ekimen berriak 
aztertzen ari dira. Hasteko, 
hileko azken ostiralero 
baserritarren produktuekin 
osatutako otarra bat zozkatuko 
dute erosleen artean, bezeroak 
animatu eta eskertzeko. Horrez 
gain, udaberrian azoka Plaza 
Nagusian jartzea pentsatzen 
ere ari dira. 

Las/los baserritarras han empezado a sortear una cesta cada último 
viernes del mes. El objetivo es animar a la gente a acudir al mercado.

Ostiral arratsaldeko azoka, 
zozketa eta berrikuntzekin 

Konposta 
egiteko deia

Behorrei aurkitu 
diete jabea, 
herritarrei esker

Etxean konposta egiten ikasteko 
ikastaroak zabaldu ditu Urola 
Erdiko Udalen elkarteak. Etxean 
lorategi edo baratzaren bat duen 
edonork egin ahal izango du 
ikastaroa. Klaseak emateko 50 
laguneko taldea osatu behar da, 
eta herritarrak parte hartzera 
deitzen ditu Udalak. Izena 
emateko: 943 85 73 19 edo 
ueue@udal.gipuzkoa.net.

Nuevo curso de auto compostaje: 
apuntarse en el 943 85 73 19.
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Auzo eta baserrietako bideak 
garbitzen aritu direnei eskerrak 
eman nahi dizkie Udalak

Elurrak eta izotzak gogor jo dute 
Azkoitia otsailean. Auzo eta 
baserrietako bide asko itxita gelditu 
dira, ondorioz. Baina ez denbora 
askoan: auzo eta baserrietako 
zazpi lagun bideak garbitzen aritu 
dira, euren traktoreekin, elurra egin 
duen aldioro. Horri esker, aparteko 
arazorik gabe ibili dira azkoitiarrak 
auzo eta baserrietako errepideetan. 
Udalak eskerrak eman nahi dizkie 
lan horretan aritu diren zazpiei, lana 
asko erraztu dutelako. Eta datorren 
urtera begira beste traktore jabeak 
ere animatu nahi ditu, elkarlanean 
aritu eta baserri bideetako elur 
kentze lanak hobetzeko. Interesatuei 
udaletxera joateko eskatzen die.

El Ayuntamiento quiere agradecer 
el trabajo realizado por siete 
voluntarios durante las nevadas 
de febrero. Los voluntarios se han 
encargado de limpiar los caminos 
de los barrios y los caseríos, 
facilitando así la circulación de 
las/los vecinas/os del lugar. El 
Consistorio quiere localizar más 
personas voluntarias  para el 
año que viene. Las personas 
interesadas deberán ponerse en 
contacto con el Ayuntamiento. 

auzoak - 

Elurtea,
samurragoa
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Miguel Epelde Larrañaga, “Aittube”.  “Aitzerra” baserrikoak.

Joseba Zubizarreta Elorza, “Zabale”.

Antonio Garate, “Agarre”.
Garikoitz Ibarzabal Astigarraga, “Agina”.

Jose Izagirre Oñederra, “Aittola”.



kultura

martxoa
15, osteguna
Maxixatzenen kulturaldia. Gotzon 
Barandiaran eta Igor Elortzaren 
hitzaldia: “Auzolana, euskarazko  
kulturgintzaren ardatz”. Floreaga 
Ikastetxean, 20:30ean.

16, ostirala
Maxixatzenen kulturaldia. 
“Gartzela” laburmetraia. Kultur 
etxean, 19:30ean.

17, larunbata

- Zuhaitzaren eguna, Trenbidearen 
Zumardian, 10:30ean.

- Euskalerriaren adiskideen elkar-
teko kide izendatuko dute Juan 
Bautista Mendizabal. Intsausti 
Jauregian,12:00etan.

- Alai Batzaren Kantaldi- Jaialdia, 
Baztartxo antzokian.

- Gizon proba, tabernariek antola-
tuta, Plaza Berrin.

- Bocanada eta Fridays 
Crew taldeen kontzertua, 
herriko plazan, 23:00etan.

18, igandea  
XIII. Taldez talde. Bizkargi Musika 
Eskolako Orkestraren emanaldia.
Kontzejupean,13:00etan.

21, asteazkena
Hitzaldia. “Izpiritu-Adimenaren 
gaurkotasuna”, Bizenta 
Mogel Elkarteak antolatuta.    

Hizlaria: Xabier Andonegi
Elkargunean,15:30ean. 

22, osteguna
Hitzaldia: “Kristautasuna eta 
gizartea gaur”, Juan Kruz 
Mendizabalekin.  Floreaga 
ikastetxeko On Bosco aretoan,   
20:30ean. 

24, larunbata
Udaberriko Bebarruko 
jardunek. Matadeixen, 
22:30ean, Bitchin Bajas.

25, igandea  
Bandaren kontzertua.
Baztartxo Antzokian,12:30ean. 

29, osteguna
29 Udaberriko bebarruko jardunek. 
Matadeixen, 21:30ean, Ne Change 
Rien dokumentala. 

31, larunbata
Azkoitia-Azpeitia maratoi erdia.
16:30ean.

Zine komertziala, zine foruma, 
Matadeixek antolatzen dituen 
emanaldiak... Film ezberdinak 
ikusteko modua dago egun, 
Azkoitian. Eskaintza hori 
kudeatzeko talde bat baino gehiago 
ere badaude herrian, eta zine zale 
ugari ere bai. 

Sektorea kinka larrian dagoela gauza 
jakina da, ordea, eta eskaintza horri 
nola heldu da orain erronka. Baita 
Azkoitian ere. Ikusleak gutxitzen ari 
dira eta baliabideak nola optimizatu 
aztertu beharra dago.

Egoera horren aurrean, aukera 
ezberdinak herritarrekin eta 

eragileekin aztertu nahi ditu 
Udalak. Horretarako, bilerak 
egingo ditu datozen hilabeteetan. 
Zinemaren inguruan interesa 
duten talde eta norbanakoak bilera 
horietara gonbidatzen ditu Udalak. 
Aurrenekoa martxoaren 28an 
izango da, 19:00etan, Elkargunean.

El Ayuntamiento quiere analizar 
y debatir con la ciudadanía la 
situación actual de la oferta de cine 
del municipio. Para ello, realizará 
una ronda de reuniones con las 
personas y colectivos interesados 
en el tema. La primera reunión será 
el día 28 de marzo, a las 19:00, en 
el Elkargune.

Azkoitiko zine eskaintza aztertu eta nola hobetu 
eztabaidatzeko bilerak egingo dira herritarrekin
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Kontzejupetik:
• Herritarren iritzi gehiago.

• Alderdien ahotsarentzat txoko bat.

• Pako-Pako atalean herritarren irudi eta 
gertakariak jasoko dira.

Informazioa eman eta jasotzeko eta
herritarren partea hartzea errazteko:

Azkoitia.net eta Kontzejupetik
hobetu ditugu!

Azkoitia.net:
• Albisteak komentatzeko aukera eskaintzen du,
zure proposamen, kexa eta iradokizunak ematekoa. 
eta zure parte hartzea baliatzekoa.

• Bideoak, argazkiak, eduki multimediak jasotzen ditu.

• Eta sare sozialetan ere bagaude, informazioa 
uneoro eta bat-batean jaso dezazun.
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