
2012ko maiatza338. zeenbbakkiaa

Brigadarako hiru langile 
kontratatuko ditu Udalak, 
horietako bi makinistak. Gutxienez 
bi urterako lanpostuak izango dira.

Kobertura faltagatik Internet eduki 
ezin duten herriko guneetara 
seinalea iristeko sistema berri bat 
aztertzen ari da Udala.

 “Gerra garaian gose handia pa-
satu genuen: kalean bizi ginenok 
baserriz baserri ibiltzen ginen 
ogi eske”.

Juana Ucin, 
ehun urte 
bete dituen 
azkoitiarra

Enpresetan euskararen presentzia indartzeko euskara planak 
sustatu eta diruz laguntzen ditu Udalak. Erronka onartu eta 
plana martxan jartzea erabaki du Serbitzu Elkartea S.L.-k. 
Pausu hori ematen duen aurreneko enpresa azkoitiarra.

Lan mundua 
euskalduntzen



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.
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telefono interesgarriak

aurkibidea

posta

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 36 19

Gazte Informazio Bulegoa: 943 02 60 27

Abarketatxo ludoteka: 943 08 38 00

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

Iraurgi Lantzen: 943 85 11 00

Mankomunitatea 943 85 73 19

Taxi zerbitzua:  943 85 10 20

• ¿El escenario de la plaza que-
dará fi jo?
Antes se contrataba a otras perso-
nas para montar y desmontar el es-
cenario. Para ahorrar costes hemos 
decidido que ese trabajo lo asumirá 
la brigada. Pero si la brigada realiza 
esa tarea cada semana, no puede 
realizar otro tipo de trabajos. Esta-
mos intentando buscar un equilibrio: 
cuando hay varias actuaciones se-
guidas, no se desmonta; cuando no 
las hay, sí. AYUNTAMIENTO

Brigadarako lanpostu 
eskaintza

Internet zerbitzua

Ikasleentzat udal zerbitzuak

Euskara lan munduan eta 
ikastetxeetan

Laburrak

Juana Ucinekin solasean
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• Plazako tabladua fi jo utzi behar al duzue? Hala bada, kiosko fi nko bat erai-
kitzea proposatzen dut.
Plazako kioskoaren kontuarekin oreka bat lortzen saiatzen ari gara. Kiosko hori mon-
tatu eta desmontatzeko gutxienez sei lagunek ordubetez lan egin behar dute eta hori 
ordaindu egiten zen lehen. Diru hori aurrezte aldera, lan hori brigadaren esku uztea 
erabaki dugu. Baina brigada astero kioskoa desmontatu eta montatu ibiltzen bada, 
beste lan batzuk egiteko denborarik ez du izaten. Hortaz, ekitaldi bat baino gehiago 
jarraian daudenena kioskoa bere horretan utzi eta brigada beste lan batzuetara jartzea 
erabaki dugu. Horri esker, irisgarritasun lanak egin dira Plaza Berrin, zebra bidea jarri, 
Kale Nagusiko zulo batzuk konpondu... Oreka lortzea da gure erronka: aste batzutan 
jarraian kioskoa behar bada, bere horretan utziko dugu montatuta, eta beste askotan 
ez dagoenean, orduan kenduko dugu. Eta hori egiten aurrezten den denbora eta dirua-
rekin, herriko beste kontu batzuk konponduko ditugu. AZKOITIKO UDALA 

herritarrei erantzunez
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Egungo Gipuzkoako Batzar Nagusiak Erdi Aroan 
dute jatorria, 1397 urtean Gipuzkoako Ermandade 
Nagusia sortu zenean. Gipuzkoa osoa hartzen zuen 
ermandade hori lurraldeko organo politiko eta judizial 
garrantzitsuena bihurtu zen gerora, eta Azkoitiko 
herriak badu zeresanik bere bilakaeran eta historian. 

Izan ere, Azkoitiako Basarte baserrian eta Santa Kutz 
ermitan Batzar Bereziak egiten ziren XVIII. mendearen 
hasiera arte. Batzar Bereziak ohizko egunetatik 

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 edo 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 a kultu@azkoitia.net.

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!

kanpoko bilkurak ziren eta Santa Kutzen egindako Batzar 
Berezien azken akta, 1685eko abuztuaren 20koa da. 
Bilkura horien oroigarri marmolezko plaka bat ere bada 
Santa Kutzen, 1914ko uztailaren 31an jarri zuten.

Hasta comienzos del siglo XVIII, Las Juntas Generales 
de Guipuzcoa celebraban sus Juntas Extraordinarias en 
Azkoitia: en el caserio Basarte y en la ermita de Santa 
Kutz. La última reunión de Santa Kutz se celebró el 20 de 
agosto de 1685.

Batzar Nagusiak Azkoitian



Lanpostura aurkezteko bete beharrezko 
baldintzak:

• Gutxieneko titulazioa: eskola graduatu 
agiria edo lehen mailako Lanbide Heziketa 
edo baliokidea. Makinisten kasuan C 
motako gida baimena izan beharko da.

•  Hizkuntza eskakizuna. 1. HE.

• Hiritartasun espainiarra, Europako Bata-
suneko kideetako bateko herritarra iza-
tea edo Espainian legezko bizilekua duen 
atzerritarra izatea. 

•  16 urteak beteak izatea.

Eskabideak aurkezteko:

• Azkoitiko Udaleko Erregistro Orokorreko 
bulegoan eta www.azkoitia.net web orriko 
lan eskaintzen atalean jaso daiteke 
instantzia.

•  Eskaerarekin batera honako dokumentuak 
aurkeztu beharko dira: NAN-aren kopia 
konpultsatua eta eskatutako tituluen kopia 
konpultsatua.

• Lehiaketa fasean baloratuko diren merituen 
ziurtagiriak.

• Eskabideak udaletxean aurkeztu behar 
dira.

Informazio osoa:  www.azkoitia.net 
webgunearen lan eskaintzen atalean.

Balio anitzeko hiru peoi kontratatuko ditu, horietako bi makinistak. Izena emateko 
epea datozen egunetan zabalduko da.

Udal brigada indartzeko asmoa du 
Udalak, herrian egin beharreko zen-
bait lan bere kargu hartu eta dirua 
aurrezteko. Horretarako hiru langile 
gehiago hartuko ditu brigadarako: 

balio anitzeko hiru peoi, horietako 
bi makinistak. Lanaldi osorako lan-
postuak izango dira eta kontratua 
aldi baterakoa, baina gutxienez bi 
urtekoa izatea aurreikusten da.

El Ayuntamiento contratará a tres 
personas para la brigada. El plazo 
para presentar las socilicitudes se 
abrirá en los próximos días. Más 
información en www. azkoitia.net.

Brigadarako hiru lanpostu aterako 
ditu Udalak

albistea - Lan eskaintza

4

Brigada indartzea erabaki du Udalak.



Azkoitiko auzo eta landa eremu 
batzuetan Internet zerbitzu ona 
izatea ia ezinezkoa da: ohiko 
konpainien koberturak ez dira iristen 
txoko askotara eta beste askotan 
kobertura oso eskasa da. Egoera 
hori hobetzeko sistema berriak 
badaude ordea eta horietako bat 
martxan jartzea aztertzen ari da 
Udala. 

Urkomeren bidez ezagutu zuen 
sistema berri hori. Funtsean lineak 
herritarren artean konpartitzean 
datza: kobertura eta potentzia ona 
duen erabiltzaile batek bere linea 
beste etxe edo gune batzuetara 
rebotatuko luke eta hartzaileek linea 
hori aprobetxatuko lukete. Emaileak 
kobertuna ona izatea nahikoa da, 
gainerakoek antena sinple batzuren 
bidez hark bidalitako seinalea bere 
etxera bideratu beharko lukete, eta 
horrek Internet zerbitzua bermatuko 
lieke. Linea bakar horren potentzia 
eta gastua erabiltzaile guztian 

artean banatuko litzateke.

Sistema hori dagoeneko erabiltzen 
dute Euskal Herriko hainbat gunetan 
eta baita Espainian ere, eta orain 
arteko esperientziek abantaila 
ugari dituela erakutsi dute:

• Ohiko lineak baino merkeagoa 
da, erabiltzaile guztien artean linea 
bakarra ordaintzen baita. Hasieran 
antenak jartzeko inbertsio bat 
egin beharko da (antena bakoitza 
150 euro inguru kostatzen da) 
baina gero linearen gastuak 
banatu egiten dira. Adibidez, 
zazpi lagunen artean 30 megako 
linea bat kontratatzen badute, 
eta linea hori 70 euro kostatzen 
bada, bakoitzak 10 euro ordaindu 
beharko ditu hilean.  

• Kobertura bermatuta dago. Izan 
ere, etxe bakoitzak bere beharren 
araberako instalazioa egingo luke 
eta antena propioak izango lituzke 

linea bere etxera behar bezala iris 
dadin. 

• Koberturaren potentzia erabil-
tzaileen beharraren araberakoa 
izango da. Linearen potentzia 
konpartitu egingo da. Adibidez: sei 
lagunek 30 megako linea kontrata-
tzen badute, denak batera era-
biltzen ari direnean bosna mega 
izango dituzte. Baten batek itzalita 
badu, harena gainerakoek erabili 
ahal izango dute. Erabiltzaileek era-
bakiko dute zenbateko linea kon-
tratatu, beharreran arabera.

Sistema berri hori aurkezteko bilera 
bat egin zuen Udalak herritarrekin 
eta 60 lagun inguruk erakutsi zuen 
sistema horrenganako interesa. 
Horregatik, hurrengo asteetan 
oinarrizko ikerketa bat egiten hasiko 
dira. Sistema hori eraginkorra 
dela ikusten bada eta herritarrek 
bere aldeko apustua egiten 
badute, Udalak bere esku dauden 
baliabideak jarriko ditu sistema 
martxan jartzen laguntzeko.  

Koberturarik gabeko eremuetara ere iristen den sistema berri bat ezartzea 
aztertzen ari da Udala, Internet zerbitzua herriaren eremu guztietara iris dadin

Internet zoko guztietara

albistea - Internet zerbitzua
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La señal de las companías de telé-
fono actuales no llegan a algunas 
zonas del municipio, sobre todo 
a algunos barrrios, y en conse-
cuencia, las personas que viven 
en esas zonas no tienen servicio 
de Internet. El Ayuntamieto está 
analizando un nuevo sistema con 
el cual la señal llegaría a todos los 
rincones de Azkoitia, incluso a las 
rurales. Se trata de compartir una 
línea entre varios hogares. El siste-
ma ya está en funcionamiento en 
otros municipios y ha demostrado 
que el resultado es más barato y 
efi caz. El Ayuntamiento ha presen-
tado el proyecto a la ciudadanía y 
varias personas han mostrado in-
terés. En las proximas semanas se 
realizará un estudio de  campo.      

Herritarrekin bilera egin du Udalak sistema berria aurkezteko.
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albistea - Ikasleentzat zerbitzuak 

Ikasi, ilustratu

Aizkibel  Udal Liburutegia

Azterketa garaia gerturatu ahala nabarmen ugaritzen da ikasketa orduen premia, eta horrekin batera, ikasteko 
toki egokien beharra ere bai. Oraindik ere asko dira etxean ikasten dutenak, baina gero eta gehiago dira etxetik 
kanpo erosoago jarduten dutenak. Horientzako ikasgela bat badu Aizkibel Udal liburutegiak eta Elkarguneak ere 
gela bat egokitu du maiatz eta ekainerako, hara ikastera joan nahi duten bazkideentzako. Ostiral, larunbat, igande 
eta jai egunetan zabaltzen dute, Elkargunearen ordutegian, eta wifi  zerbitzua du. 

Baina azterketarik gabeko ikasleak ere badira: eten gabe ikasten ari direnak, euren kabuz ikasi edo jakituria zabal-
du nahi dutenak… guzti horientzat zerbitzu publiko zabala eskaintzen du Udalak. Udal liburutegia eta KZ gunea 
dira horren adibide garbi. 

Eskaintzen dituen zerbitzuak:

• Ikasgela
• Haur eta gazte liburutegia
• Hemeroteka eta aldizkariak
• Mediateka
• Helduen liburutegia
• Herriko fondoa
• Etziklopedia eta hiztegiak
• Gidak  
• Wifi  zerbitzua: sistema aldatu egin 
da eta orain ondo funtzionatzen du, 
eraikin osoan.

• Ordenagailuak: Internet badute, 
baina bestelako programak ere bai. 
• Euskadiko Irakurketa Publikoko 
Sareko kidea da: liburutegien arteko 
mailegua eskuragarri egiten du. 
Hartara, liburutegi batean ez dagoen 
dokumentua beste liburutegi batetik 
ekartzeko aukera dago.
• Irakurlearen txartela: txartel bakar 
horrek on-line katalogo kolektiboko 
edozein liburutegi publikora sartzeko 
aukera eskaintzen du. Karneta 
dohainik da, eta egin nahi dutenek 

argazki bat entregatu beharko dute.

Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera:
09:30-13:20  16:00-20:00
Larunbatak: 
11:00-13:00

Horario:
De lunes a viernes:
09:30-13:20  16:00-20:00
Sábados: 
11:00-13:00

Liburutegiko hemeroteka bigarren solairura igo dute, erabiltzaileentzat erosoagoa izateko.
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KZ gunea

Zer da KZ gunea?
Herritarrek Interneten doan nabigatzeko zerbitzua eskaintzen duen zentro 
publiko bat da. Nabigatzeko aukera eskaintzeaz gain, Internet erabiltzen ikasteko 
ikastaro ugari ere eskaintzen dira bertan. 

Eskaintzen dituen zerbitzuak:

• Internet bidezko nabigazioa
• Interneteko prestakuntza eta sarbide-ikastaroa.
• Administrazio elektroniko ikastaroak
• Web aplikazioak eta web sozialari buruzko ikastaroak.
• Arlokako mintegiak eta onura informatiboak mikroikastaroa.
• Elkarteentzako (komunitate birtualak) web orriak diseinatu eta gordetzea.
• Mikroenpresei zuzendutako ikastaroak.
• Sinadura digitala duen txartel elektronikoak bideratzea.
• Erabiltzaile bakoitzari prestakuntza eta laguntza ematen dioten dinamizatzaile bat.

Ordutegia:
Astelehenetik ostiralera: 09:00-13:00 eta 16:00-20:00
Horario:
De lunes a viernes: 09:00-13:20 y 16:00-20:00

A medida que se acerca la época de exámenes aumenta la demanda de lugares de estudio. Las personas 
que prefi eran estudiar fuera de casa tienen dos aulas de estudio públicas en el municipio: una en la biblioteca 
Aizkibel y otra en el Elkargune. Este último abre sus puertas en mayo y junio, los viernes, sábados, domingos 
y festivos, en horario del Elkargune, y pueden utilizarla todas las personas que sean socias. Aparte de esas 
aulas, la biblioteca municipal y KZ gunea ofrecen un ámplio abanico de servicios. La biblioteca, además 
ha mejorado el servicio de Wifi . KZ gunea es un centro público en el cual las personas interesadas pueden 
navegar por internet de forma gratuíta. Además ofrece diferentes tipos de cursos sobre Internet y optimización 
de la red, también de forma gratuíta.

Azkoitiko KZ guneko nabigazio gela. Elkarguneko bigarren solairuan dago. 



Hainbat esparru euskalduntzen 
ahaleginak egin dira urteotan  Azkoitian: 
eskoletan, komunikabideetan, 
dendetan, tabernetan... Horri esker 
10 lagunetatik 8 euskaldunak dira 
herrian. Baina, egoera horrek ez du 
jarraipenik lan munduan: ahozko 
erabilera formalean eta idatzizkoan 
gaztelera da nagusi enpresetan.

Horri buelta emateko asmoz, orain 
lau urte EMUN Lana Euskalduntzeko 
Kooperatiba kontratatu zuen Udalak 

eta hamar langiletik gora zituzten 
enpresei euskara plana eta bera 
martxan jartzeko diru-laguntzak 
eskaintzen hasi ziren. Hasiera hartan 
enpresa batzuk bisitatu ziren, baina 
krisiaren ondorioz euskararen plana 
egiteko erabakirik ez zuen inork 
hartu. Iazko udazkenean berriro ekin 
zitzaion saiakerari. Hamar enpresari 
euskara plana aurkezteko gonbitea 
egin zitzaien eta zortzi bisitatu ziren.  
Serbitzuk Elkartea S.L. enpresak 
onartu egin zuen eskaintza.

Euskara planen herena fi nantzatzen 
du Udalak (gehienez 2.000 euro), 
enpresetan euskara planak 
eraginkorrak izateko enpresaren 
inplikazioa beharrezkoa dela uste 
baitu. Baina Eusko Jaurlaritzak 
eta Foru Aldundiak ere laguntzak 
eskaintzen dituzte, eta, beraz, 
enpresak plana fi nantzatzeko hiru 
zutabe izan ditzake: berak jarriko 
duena, Udalak emango diona eta 
Eusko Jaurlaritzatik eta Diputaziotik 
lortu dezakeena.

JOSU OSA
EMUN-eko kidea

“Plana ondo eginez gero, 
ziurtatuta gelditzen da 
euskararen erabilera”
Josu Osa Azkoitiko enpresetan eus-
kara plana sustatzen duen teknikaria 
da, EMUNeko kidea. 
Enpresa askok uste dute ez dutela 
euskara planen beharrik. 
Hamarkadetan euskara zokoratuta 
izan da eta ondorioz, hainbat ar-
lotan, lan-mundua kasu, presentzia 
oso urria izan du. Egia da Azkoitiko 
enpresetan pertsonen arteko  ahozko 
harreman informaletan euskarak pre-
sentzia handia duela baina erabilera 

hori asko jaisten da ahozko erabilera 
formalean –lan bileretan, bezero eta 
hornitzaileekin harremanetan…- eta 
zer esanik ez idatzizkoetan. 

Euskara planarekin zer egiten da? 
Aurrena lan pedagogiko bat egiten 
da. Askok uste du bai euskararen 
normalizaziorako orokorrean eta baita 
euskara planaren inguruan egin be-
harrekoa euskaraz ez dakienak eus-
kara ikastea dela. Eta erronka askoz 
ere zabalagoa da. Euskara Planaren 
bidez enpresa bakoitzaren  lau ardatz 
lantzen dira: euskararen inguruko 
ezagutza, motibazioa eta erabilera 
eta horiekin batera planaren erakun-
detzea; euskara enpresan txertatzen 

joatea enpresaren beraren antolaketa 
eta prozesuak baliatuz.

Plana egin ostean, bermatuta gel-
ditzen da euskararen erabilera?
Plana ondo bideratu bada bai. Dena 
den esaera zaharrak dioen beza-
la, “pasatutako urak errotarik mugitu 
ez”; hau da, hainbat ohitura zein ga-
bezi gainditu eta egindako lana, plana 
instituzionalizatzea edo erakundetzea 
lortu bada, oinarri garrantzitsuak jarri 
ditugu euskararen garapen iraunko-
rrerako. Hala ere, adi!: enpresako 
beste edozein gai gestionatzen den 
bezala, hizkuntza irizpideen gaia eta 
horren baitan euskararen presentzia 
eta erabilerarena landu behar da. 

Enpresen zerbitzura 
2009az geroztik, Udalak EMUNen bidez eskaintzen du enpresak euskalduntzeko zerbitzua 
eta euskara planak egiteko diru-laguntzak ere ematen ditu

Serbitzu Elkartea S.L.ko eta Udaleko ordezkariak, diru-laguntzaren hitzarmena sinatzen. 
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erreportajea - Euskara
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Euskara, lanera
Serbitzu Elkartea S.L.-k euskara plana martxan jartzea erabaki du. Pauso hori ematen duen 
lehen enpresa azkoitiarra da; esfortzu handia suposatu arren, merezi duelakoan daude

erreportajea - Euskara

“Guk dena euskaraz egiten dugu eta 
zertarako behar dugu ba euskara 
plana?”. Galdera hori egin zioten 
euren buruari  Serbitzu Elkartea S.L. 
enpresakoek Udalak euskara plana 
egitea proposatu zienean. “Ez ginen 
kontziente esparru askotan oraindik 
ere gaztelera dela nagusi, eta haiek 
esandakoan konturatu ginen hala 
zela”. Moises Badiola Serbitzuko 
Gipuzkoako arduradunak hitzokin 
azaltzen du euskara planaren inguruan 
egindako lehen bilerako sentsazioa. 
Izan ere, enpresako langileen %80-90 
euskalduna da. Udaleko eta EMUNeko 
kideekin izandako lehen bilera hartan, 
ordea, berehala konturatu ziren batez 
ere paper kontuetan eta hizkera 
formalean gaztelera zela nagusi.  

Hori ikusita, euskara plana martxan 
jartzea erabaki zuten orain hilabete 
batzuk, eta bere nondik norakoak 
zehazten ari dira, orain, buru belarri, 
EMUNekoekin batera. Langileen 

artean inkestak egin dituzte, zenbait 
elkarrizketa ere bai, eta enpresaren 
diagnosia marrazten ari dira, gero horren 
araberako plan bat diseinatzeko. “Lana 
uste baino zailagoa da, egia esan, 
gure enpresak adar asko dituelako eta 
adar  horietako batzuk ez daudelako  
Azkoitikoa bezain euskaldunduak, 
baina pausoa ematea erabaki da 
eta horretan ari gara”, gaineratu du 
Badiolak. Izan ere, orain arteko egoerak 
zentzu handirik ez zuela iruditzen zaio: 
“Ni neu euskaraz ikasitakoa naiz, baita 
unibertsitatean ere, inguruan ere beti 
euskaraz egiten dut, eta hortaz, ez 
dauka zentzurik laneko dokumentuak 
edo e-mailak gazteleraz egiteak”.

Etorkizunerako inbertsioa
Berarekin bat dator Javier Velasko 
enpresako zuzendari kudeatzailea ere: 
“Bizi garen tokian bizi gara, dauzkagun 
langileak eta bezeroak ditugu, eta guzti 
horiek dute euskaraz bizi, lan egin, eta 
zerbitzua jasotzeko eskubidea”. 

Euskara plana egitea erabaki duen 
lehen enpresa azkoitiarra da, eta 
horrek harridura eragin diotela onartzen 
dute, batik bat Azkoitia hain eremu 
euskalduna izanda. Baina arrazoiak zein 
izan daitezkeen sumatzen du Badiolak: 
“Uste  dut guri bezala gertatuko zaiola 
askori, ez direla kontziente zenbait 
kontu euskaldundu gabe dituztela. Eta 
horrez gain, krisiaren kontua dago: 
plana egiteak inbertsio bat eskatzen 
du, eta enpresa asko egoera zailean 
dago gaur egun”.

Halere, Serbitzu Elkarteak hartutako 
erabakia ezagutu ostean enpresa 
batzuk joan zaizkie galdezka eta hori 
positiboa iruditzen zaie. “Nik denak 
animatuko nituzke, etorkizunerako 
inbertsio bat delako: euskara balio 
bihurtzen ari da eta hori kontuan hartua 
beharko lukete”, animatu ditu Velascok. 
Eta administrazioei ere laguntzak 
indartzeko eskatu die, lan munduan 
ere euskara estrategiko bihurtzeko. 

El Departamento de Euskera del ayun-
tamiento ofrece un servicio de euskal-
dunización del mundo laboral: men-
diante la coperativa EMUN, impulsa 
la implantación de planes de euskera 
en las empresas del municipio y sub-
venciona una tercera parte del costo 
de esos planes. La enpresa Serbitzu 
Elkartea S.L. ha decidido dar el paso 
y ha empezado ha elaborar el plan. 

Es la primera empresa azkoitiarra en 
hacerlo. Los responsables de la em-
presa reconocen que hasta que el 
Ayuntamiento y EMUN les han hecho 
la propuesta no eran conscientes de 
que tenían trabajo que realizar en la 
euskaldunización de la empresa: “El 
90-80% de las personas empleadas 
somos euskaldunes, pero nos hemos 
dado cuenta de que sobre todo en el 

papeleo y la relaciones formales utili-
zamos el castellano”. Reconocen que 
implantar el plan supone un esfuerzo 
personal y económico, pero están 
convencidos de que es una inversión 
a largo plazo y animan al resto de las 
empresas a seguir sus pasos. Además 
de la subvención del Ayuntamiento, se 
pueden obtener ayudas del Gobierno 
Vasco y la Diputación Foral.

Serbitzu Elkartea S.L.:

• Gertek, Ceprenor, Grupo Biharko, Iragaz, GM 
SM eta Serbitzu enpresek osatzen dute taldea.

• Honako zerbitzuak eskaintzen dituzte 
enpresa horiek: hiri, errepide, hondartza eta 
portuen mantenu eta garbiketa. Lorezaintza eta 
hondakinen tratamendua. 

• Erakunde publiko zein pribatuentzat egiten du 
lana. 

• Azkoitiko Industrialdean du egoitza nagusia.

• Langile kopurua: 300

Serbitzu Elkartea S.L.-ko langile batzuk, bulegoan lanean



“Gu ere bertsotan” egitasmoko ikasleek jaialdia egin berri dute Baztartxo antzokian. Proiektu 
horren lehen frutuak agertu dira. Proiektuaren partaideetako batzuk bildu ditu ‘Kontzejupetik’-ek
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Gu ere bertsotan 

erreportajea - Euskara

“Betitik gustatu izan zaizkit 
bertsoak eta orain areagotu 
egin zait afi zioa. Egunen batean 
Azkoitiko plazan bat- batean 
kantatzea da nire ametsa”.

Larraitz Iriondo
Floreaga ikastetxeko ikaslea

“Bertso idatzian oso gustura 
ibiltzen naiz baina ez dut uste 
bat- baterako balio dudanik. 
Halere, bertsoak lotsa kentzeko 
balio izan dit”.

Jone Zabaleta
Xabier Munibe ikastolako ikaslea

“Nire burua ez dut bertsotan 
ikusten, baina bertsoa ideiak 
adieratzeko beste modu bat dela 
ikasi dut eta hori oso aberasgarria 
iruitzen zait”.

Ane Senperena
Xabier Munibe ikastolako ikaslea

“Bertso eskolan ere apuntatu 
naiz. Orain jolas moduan ikusten 
dut baina gustatuko litzaidake 
bat-batean kantatzeko ahalmena 
lortu eta horretan aritzea”. 

Josu Ibarguren
Floreaga ikastetxeko ikaslea

“Azkoitian bertso zaletasuna hilda 
dago eta nik afi zio hori sustatu 
nahi dut. Halare, neure burua 
ez dut bertsotan ikusten, hobby 
bezela ikusten dut hau”.

Mikel Odriozola
Floreaga ikastetxeko ikaslea

“Lehen bertsoak bazirela 
banekien baina paso egiten 
nuen, ez nien kasurik egiten. 
Orain gehiago gustatzen zaizkit 
eta ulertu egiten ditut”.

Aitzol Beristain
Xabier Munibe ikastolako ikaslea

Bi astean behin irakasle berezi baten 
bisita izaten dute Floreagako LH 
seigarren mailakoek eta Xabier Munibe 
Ikastolako DBHko lehen mailakoek: 
Jon Martin bertsolariak bertsolaritzari 
buruzko klaseak ematen dizkie. “Taldeka 
bertsoak egiten ditugu, karaokean 
abestu, antzerki modukoak... oso 
dibertigarriak dira”. Hala defi nitzen 
dituzte saioak ikasleek beraiek.

 “Gu ere bertsotan” programako 
ekintzak dira. Gipuzkoako Bertsozale 
Elkarteak antolatzen ditu eta Azkoitiko 
Udalak fi nantzatzen. Helburua haur eta 
gaztetxoen artean zaletasuna sortu eta 
bertsolaritza indartzea da. Eta batzurekin 
lortu du behintzat, klase horien ondorioz 
bertso eskolara salto egiten baitute 
zenbaitek. “Beti izan naiz zalea, baina 
orain telebistan eta gehiago ikusten 
ditut”, azaldu du Larraitz Iriondok. “Orain 
arreta gehiago jartzen dut bertso eta 
doinuetan, dibertigarria da”, gaineratu 
du Josu Ibargurenek. Jone Zabaleta 
lehendik ere bazebilen bertso eskolan, 
eta ikastetxean gisa honetako klaseak 
izateak asko laguntzen duela dio: 
“Lagun gehiago animatzen da eta giro 
hobeta sortzen da”. Beste batzuk, berriz 
jolas moduan ikusten dute, eta horrekin 
nahikoa dutela diote.

Azkoitiako etorkizuneko bertsolariak 
izango al diren galdetuta, barre egin dute. 
Ane Senperena eta Aitzol Beristainek 
argi dute ez dutela bertsotan segituko, 
baina Jon Martinen klaseetan asko ikasi 
dutela onartu dute. Mikel Odriozolak ere 
hoby bezala ikusten du, baina Iriondok 
dio herriko plazan abestearekin amets 
egiten duela. Zabaletak zalantzak ditu.

Etorkizunak zer ekarriko duen ikusteko 
dago, baina bertsogintzako klaseek 
idazkera eta espresatzeko gaitasuna 
hobetzen dutela ikusi dute herriko bi 
ikastetxeetako irakasleek. Lehen frutuak 
iristen hasi dira, beraz.



alderdien ah    tsa

Euskararen normalizazioa lortzeko, beharrezkoa da 
bizitzako esparru guztietan euskaraz egin ahal izatea. 
Eta Azkoitia bezalako herri euskaldun batean ere, 
esparru asko ditu euskarak oraindik irabazteko.

Euskarak azkoitiar guztiok bilduko gaituen altxorra izan 
behar du, bakoitzari dagokion lekuan eta dagokion 
eran aurrera egiteko bultzada emanez eta guztiok 
elkarlanean, benetan Azkoitian euskara nagusi izango 
den egoera bat lortuz. Euskara ez dakienak euskara 
ikasiz, udalak euskararen erreferente bihurtuz, erosketak 
euskaraz egitea bermatuz, euskaraz lan eginez...

Administrazioko hainbat esparruz gain, lan mundua da 
gurean oraindik aurrera gutxienetarik egin duen esparrua. 
Bilduk administrazioan euskara normalizatzeko hartuko 
duen konpromisoa bezala, bere saiakera egingo du 
Udaletik gure herriko lantegiek ere euskararekiko 
konpromisoak har ditzaten. Ea guztion artean lortzen 
dugun.

El PSE-EE no ha emitido su opinión sobre este tema.  

Azkoitiar gehienok euskara gure amaren zilbor hestetik 
jasoa dugu, euskaraz hezi eta euskaraz bizi gara gure 
etxe, eskola eta lagun artean. Lan mundura murgildu 
bitartean Egunaren zatirik garrantzitsuena euskaraz 
bizi dugu. Eta berehala zer? Ia konturatu gabe ere 
eta askotan normaltzat jota, gazteleraz irakurri eta 
idaztera pasatzen gara, lan munduan askotan gure 
hizkuntza bigarren mailara pasa ohi da.

Honela, arazoa aurrean ikusirik, Azkoitiko udalean 2009 
an sinatu zuen EAJ-PNVk  hitzarmena EMUNekin. Lan 
Mundua ere  pixkanaka euskaldundu zedin. Gure 
Euskara bihotzetik paperetara pasa zedin. 

Hainbeste maita dugun hizkuntza ez dezagula 
aldamenean utzi gure bizitzako une garrantzitsuenetan. 
Euskararen etorkizuna guztion esku dago.Zaindu 
dezagun.

Badago herrian 60 langile inguru dituen enpresa bat, 
euskararekin oso kontzientziatua dagoela esaten 
duena. Ahozko erabileran euskara nahiko hedatua 
dago, baina idatzizkoan oraindik oso urruti daude. 

Enpresa horrek dituen baliabideak ezagututa (euskara 
teknikari propioa, arloetako buruak euskaldunak…) 
enpresa horrekin hitzarmena sinatu beharko luke 
udalak, gero bere eredua beste enpresetara 
zabaltzeko.

Orain arte emandako datuekin antzeman al diozue 
enpresa hori zein den? Azkoitiko udala. 

Ondo dago lan mundua euskalduntzeko laguntzak 
eman eta hitzarmenak egitea, baina etxetik hasi behar 
da. Oraindik udaleko hainbat dokumentu gaztelera 
hutsean daude eta erakunde ofi zialekin harremana 
(Jaurlaritza, Foru Aldundia…) ere batzuetan erdara 
hutsean izaten da. 
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Sexologia
zerbitzua, ostiralero 

Euskara diru-laguntzak 
eskatzeko epeak, zuzenduta 

Udal azokako postu fi nko 
bat hartzeko aukera 

Sexologia zerbitzua martxan 
da berriro ere. Aurten, gainera, 
astero izango da aholkularitza 
zerbitzu presentziala: ostiralero, 
16:30etik 19:30era. Ordu tarte 
horretan Gazte Informazio 
Bulegoan (Elkargunean) egongo 
da sexologoa, gaiaren inguruan 
zalantzak, galderak edo edonolako 
kontsultak dituztenak atenditzeko. 
Ordu tarte horretan telefonoz ere 
egin ahalko dira kontsultak (943 
02 60 27).  Kontsultak pribatuak 
izango dira, eta konfi dentzialak. 
Horrez gain, kontsultak Internet 

bidez ere egin daitezke, uneoro. 
Artxamendi.net webgune bidez 
egin daitezke kontsultak. 

Sexologia zerbitzua gazteentzat 
da, baina hezitzaile eta gurasoek 
dituzten zalantzak eta galderak 
ere atenditzen ditu. 

El servicio de sexología ha amplia-
do su horario de atención: de ahora 
en adelante se atenderá a las per-
sonas interesadas todos los vier-
nes, de 16:30 a 19:30, en la Ofi cina 
de Información a la juventud.

Kontzejupetik aldizkariaren aurre-
ko alean oker atera ziren euskara 
zerbitzuek eskaintzen dituzten diru-
laguntzak eskatzeko epeak. Hauek 
dira epe zuzenak:
Ohiko euskara jarduerak bide-
ratzeko diru-laguntzak ekainaren 
15era bitartean eskatu daitezke; 
euskara ikasteko diru-laguntzak 
eta uda ikastaroetarakoak, irailaren 
28ra bitartean; web orriak euska-
raz sortzekoak, programa infor-
matikoak euskaraz jartzekoak eta 

irudi korporatiboa euskaratzekoak 
azaroaren 15ea bitartean eskatu 
daitezke,  eta errotuluak euskara-
tzekoak, azaroaren 25a bitartean. 
Euskara jarduera puntualetako 
diru-laguntzak, berriz, urte osoan 
eskatu daitezke. 

En el pasado Kontzejupetik hubo 
un error en los plazos de solicitud 
de las subvenciones de euskera. 
La fechas correctas están en la 
página web.

laburrak
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Azkoitiko Udal azokako postu fi nko bat hartzeko aukera zabaldu du 
Udalak. Postu hori eskuratu nahi duten herritarrek jada udal webgunean 
dute informazioa: lokalaren nondik norakoak, plegu administratiboak... 
Eskariak egiteko epea ekainaren 6an amaituko da.

El Ayuntamiento ofrece la posibilidad de acceder a un plaza fi ja del mer-
cado municipal. El plazo para presentar la solicitud termina el 6 de junio. 

Udaberriko musikaldiak jarraitzaile 
onak dituela agerian gelditu da 
musikaldiaren lehen bi saioetan. Bai 
Salvador Triok bai Andeka Gorrotxategi 
eta Josu Ekiñenak jendetza bildu zuten 
Santa Kutz konbentura eta bertan 
izan zirenak “oso gustura” atera ziren 
emanaldietatik. 

Musikaldia erdi bidera iritsi da, baina 
oraindik beste horrenbeste gelditzen 
zaio eta musika zaleek oraindik bi 
kontzertu dituzte entzungai. Bihar, hi-
laren 19an, Easo Eskolaniak emango 
du kontzertua, 19:30ean eta aurten-
go musikaldia Cuarteto Europak itxiko 
du, Francisco Escuderoren omenezko 
kontzertuarekin. Hilaren 26an izango 
da, 18:30ean. Kontzertuak hasi baino 
orduerdi lehenago autobusa egongo 
da Santa kutzera joateko. Eroski txi-
kiaren aurretik aterako da. 

El musicaldia de primavera ya ha 
llegado a su ecuador pero todavía 
quedan dos conciertos para acabar 
el ciclo: el día 19, actuará la Escolanía  
Easo y el día 26, Cuarteto Europa.

Udaberriko 
musikaldia, 
entzulez 
beteta 



IMSERSOren opor programan izena 
emateko epea ekainean zabalduko da 
Erretiratu eta pentsiodunentzat IMSERSOk antolatzen duen opor programan izena emateko epea ekainean 
zabalduko da. Urtero legez, interesatuek udaletxeko arreta bulegoan eskatu beharko dute izena emateko inprimakia 
eta bertan entregatu beharko dute beharrezko dokumentazio guztia. 
 
El plazo para apuntarse en el programa de vacaciones del IMSERSO se abrirá en junio. La tramitación se realizará 
en al ofi cina de atención al ciudadano.
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Zinearen inguruko iritzia 
biltzeko inkestak 

Desde hace dos meses un grupo de ciudadanas/os y 
representantes del Ayuntamiento están trabajando para 
analizar la situación del cine en Azkoitia, con la intención de 
mejorar la oferta existente. Ese grupo ha decidido realizar 
encuestas para conocer la opinión de la ciudadanía. A 
partir del 25 de mayo se podrá rellenar el formulario en 
Baztartxo y también en la página web municipal. 

Azkoitiko zine eskaintzaren inguruan herritarrek duten iritzia 
ezagutzeko inkestak egingo dira. Maiatzaren 25ean hasita, 
zine emanaldia dagoen asteburuero Baztartxon eongo dira 
eskuragai inkesta horiek, eta herriko beste hainbat gunetan 
ere jarriko dira nahi duenak bere iritzia eman dezan. Azkoitia.
net udal webgunean ere bete ahal izango da galdetegia. 
Herriko zine eskaintza nola hobetu aztertzeko talde bat 
osatu zuten Udalak eta hainbat herritarrek orain bi hilabete, 
eta herritarren iritzia ezagutzea ezinbestekotzat jo zuten. 
Horregatik egingo dituzte inkestak.  

Aniztasun kontseilua ekainaren 9an bilduko 
da berriz, goizeko 10:30ean, Elkargunean. 
Bestalde, Zubiak errotzen programaren barruan, 
jatorri ezberdineko azkoitiarrek elkarren folklore 
eta tradizioak ezagutzeko topaketak egin 
zituzten hil hasieran. Euskal Herria, Pakistan, 
Maroco eta beste hainbat herrialdeetako kultura 
ezagutzeko parada izan zen.

La próxima reunión del Consejo de Inmigración será 
el 9 de junio, a las 10:00, en el Elkargune.

Aniztasun 
kontseiluaren 
hurrengo bilera, 
ekainaren 9an 
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Mende bete urte egin zituen Juana Ucinek apirilaren 
25ean. Urteen joanak ez du ordea, haren burua makaldu 
eta hizketaldi ederrean errepasatu du bere historia.

Inoiz pentsatu al zenuen 100 urtera iritsiko zinela?
Ez da pentsatu ere! Oraindik eta gutxiago nire familiakoen 
historia ezagututa: gu lau senide ginen; ahizpa zaharrena 
hiru urterekin hil zen, bigarrena 33rekin eta anaia gazteena 
50 urte ingururekin. Nik horiek denak batu eta hala ere 
gehiago bete ditut! 

Eta mende oso hori Azkoitian…
Bai, eta 80 urte etxe berdinean bizitzen. Alameda atzeko 
kalean jaio eta hantxe bizi izan naiz ni beti San Jose 
egoitzara etorri arte. Egun pasak egin ditut herritik kanpo, 
baina bizi, beti Azkoitian, eta hil arte hala egitea espero dut.

Ehun urte hauetan ederki aldatuko zen ba herria.
Ikarragarri. Orain ez naiz apenas jaisten, baina lehen, 
Zarauzko lagun batzuk etortzen ziren bisitan eta jaisten 
ginen herrira. Etxe berri mordoa egin dute, asko zabaldu 
da herria… neu bizi nintzen etxea ere bota dute jada eta 
berriak egin dituzte. Asko aldatu da. 

Eta nolakoa zen zuk ezagututako Azkoitia?
Gure bizimodua oso sinplea  izan da. 12 urtera arte esko-
lan eta hortik aurrera fabrikan. Goizean lanera, gero etxera 
amari pixka bat laguntzera, eta gero atzera berriz ere fa-
brikara. Horrelaxe urteak joan eta urteak etorri, 65 urte egin 
nituen arte. Bizimodu horixe izan dut eta ez naiz damutzen.

Garai hartan ez zen ba oso ohikoa izango emakumeak 
fabrikan aritzea…
Ba bai, gu Epelde Larrañaga fabrikan aritzen ginen, haria, 
zakuak eta alpargata tela egiten. Eta denak ginen emaku-
meak lantegi horretan, gizonezkoak beste fabrika batera 
joaten ziren. Nik zakuak egiten nituen. Orain askok pentsat-
zen du orduan andreek ez genuela kanpoan lana egiten 
baina han denak ginen emakumeak, eta nik 65 urte bete 
arte jardun nuen. Lehenago uzteko eskatu zidaten, baina 
nik segitu egin nuen.

Eta hori?
Askotan egin zizkidaten lantegia uzteko eskaintzak. 
Aurrenekoan hiru emakume bulegora deitu eta 3.000 
pezeta eskaini zizkiguten lantegia uzteko. Niri oso diru 
gutxi iruditu zitzaidan. Beste biek onartu zuten baina nik 
ez. Gehiagotan ere etorri ziren, baina nik ezetz. Fabrikako 
askok ez zuten ulertzen nire jarrera eta batzuk gaizki esaka 
ere jardun zuten, baina nik segitu egin nuen. 65 urterekin 
neuk eskatu nien dirua eta neuk egin nuen alde.

Garai bereziki zailik gogoratzen duzu?

Gerra garaian gose handia pasatu genuen. Kalekook ez 
genuen jatekorik, eta baserriz baserri ibiltzen ginen ogi es-
ke. Gogoratzen naiz igande batean nola bi baserritan ezetz 
esan eta bost ume zituen andre batek eman zigun ogia. Gu 
pozak zoratzen kalera bidean eta guardiakoak ikusi geni-
tuen. Haiek ogia ez harrapatzeagatik ezkutatu egin behar 
izan genuen. Baina azkenean gure ogi eta guzti itzuli ginen 
etxera. 

Lan asko egindakoa zara, baina festarako 
tarterik ere izango zen, ezta?
Egia esan behar badut sekula ez naiz 
izan festa zalea. Erromeriak eta dantzal-
diak egiten zirenean ere, ni etxetik joan 
eta begira egoten nintzen pixka batean, 
baina gero atzera berriz ere bueltan 
etxera. Gaztetan ez eta gerora 
ere ez, ez naiz inoiz izan festa 
zalea.

Ehun urte bete os-
tean, zein da orain 
zure ametsa?
Ametsa? Ez 
dakit ba, nik 
orain ez dut 
ametsik. He-
men San 
Jose Egoi-
tzan gustura 
bizi naiz eta 
horrelaxe jarraitu 
nahiko nuke. Tar-
tean behin jendea 
bisitan etortzen zait 
eta horrek poz 
pixkat ematen 
dit.  Horre-
la segitzen 
badut bale 
naiz. Ez dut 
hiltzeko ba-
tere asmo-
rik!

“Lehen ere egiten genuen kanpoan lana: 
ni 65 urte egin arte ibili nintzen fabrikan”

elkarrizketa - Udalak zorionak eman nahi dizkio Juana Ucini, bere 100. urtebetetzea dela eta

Juana Ucin cumplió 100 años el pasado 25 de abril. 
Pero el paso de los años no han mermado su memoria: 
recuerda perfectamente sus años de empleada de la 
fabrica Epelde Larrañaga. Trabajó en ella desde los 12 
años hasta los 65. Habla del hambre durante la guerra 
y de cómo la gente de la calle iba a los caserios a pedir 
pan. Actualmente vive en la residencia de San Jose, 
“muy a gusto y con muchas ganas de vivir”. 



kultura

maiatza
19, larunbata
• Santa Kutzen, 19:30ean: Udabe-
rriko Musikaldia. Easo Eskolania.
• Egun guztian zehar, Topaguneen 
topaketa, Oteiza frontoietan eta he-
rriko kaleetan.

20, igandea
• Herri Jaiak: 09:00etan basatxori 
kantarien lehiaketa, Trenbidearen 
Zumardian. Goizean zehar, baserri-
tarren azoka, txekor erretzea, txistu-
lariak, Iraurgi abesbatza. 12:00etan 
txekor eta sagardo dastaketa.
• Baztartxon, 12:30ean Azkoitiko 
Musika Bandaren kon-tzertua.
• ‘Birziklatzea erraza da’ informa-
zio gunea. 10:00etatik 14:00etara, 
Kontzejupetan.

24, osteguna
•  Elkargunean, 19:00etan, 1512ko 
Nafarroako konkistari buruzko 
hitzaldia. Gaia: Konkistak 500 urte, 
deuseztatu ezin izan zuten oroime-
na. Hizlaria: Patxi Abasolo. 

26, larunbata  
•  Santa Kutzen, 18:30ean.  XXI. 
Udaberriko Musikaldia. Cuarteto 
Europaren kontzertua. 
• 1512ko Nafarroako konkistari 
buruzko hitzaldia. Gaia: Nafarroaren 
konkista 1512-1530. Hizlaria: Jose-
ba Asiron.  19:00etan, Elkargunean.

 29, asteartea
• Baztartxo Antzokian, 12:30etatik 
14:30etara, bertso topaketa. Xabier 
Munibe Ikastolako Guraso Elkar-
teak antolatuta.

30, asteazkena
• Baztartxo antzokian, 15.00etatik 
17:00etara, antzerki topaketa. Xa-
bier Munibe ikastolak antolatuta.

31, osteguna

• Hondakinen prebentziorako pro-
gramaren barruan, Ecorrepara hon-
dakin elektronikoak konponketaren 
bidez murriztearen inguruko hitzal-
dia. Hizlaria Miguel Alcantara. 

ekaina
3, igandea
• Azkoitiko kaleetan zehar, XXX. 
Ikaskirol krossa.

7, osteguna
• Rock-Parkean. Bizkargi Musi-
ka Eskolako atarian, musika 
moderno eta talde  instrumentalen 
kontzertua (Musika Eskolako 
ikasleak).

8,9,10, asteburua
• Garagardo azoka. 

15, ostirala
• Baztartxo Antzokian, Bizkargi 
Musika Eskolako ikasleen kurtso 
amaierako jaialdia.

16, larunbata
• Kontzejupean 13:00ean, 
Azkoititiko Musika 
Bandaren kontzertua.

15,16,17 asteburua
• Garagardo azoka. 

Hondakinen prebentzio programa-
ren barruan, “Nola murriztu ditzake-
gu gure hondakinak” Jardunaldiak 
antolatu ditu Urola Erdiko Zerbi-
tzuen mankomunitateak. Hilaren 
9az geroztik, Elikagaien bankuaz, 
Ekoshopper egitasmoaz konposta 
egiteaz edo elikagaien bizi zikloaz 

aritu dira hainbat aditu. Hila amaitu 
bitartean beste hiru hitzaldi emango 
dituzte.
La Mancomunidad ha organizado 
unas jornadas sobre la reducción 
de residuos en los distintos munici-
pios de la zona. En Azkoitia, habla-
rán sobre Ekorrepara, el 31 mayo.

Ahalik eta hondakin gutxien sortzen ikasteko

1

Maiatzak 23, Errezilen
(Udaletxean, 20:00etan)
Atez atekoa, 5. edukiontzia... 
norena da birziklatzeko ar-
dura? Hilzaria, Pello Zubiria, 
Hernani Zero Zabor.  
Maiatzak 24, Zestoa
(Kultur etxean, 20:00etan)
Sin desperdicio: birzikla-
penean oinarritutako moda 
egiten. Sakonduz II. : industria-
guneetako hondakinak murriz-
teko prebentzio lana. Hizlaria: 
Emaus
Maiatzak 31, Azkoitia
(Elkargunean, 19:00etan)
Ekorrepara: nola gutxitu hon-
dakin elektronikoa konponke-
ten bidez. Hizlaria. Miguel 
Alcantara, Ecorrepara.



Informazioa eman eta jasotzeko eta 
herritarren partea hartzea errazteko:

P
ap

er
 b

irz
ik

la
tu

an
 e

gi
na

D
.L

. 
S

S
-3

63
-2

00
8

   

Krisi ekonomi-

koaren eraginez eta 

gastuak murrizteko asmoz, 

hondakinak biltzeko zerbitzua 

zazpi egunetik bostera jaitsi da 

Azkoitian. Aldaketa horretara molda-

tzeko ahalegina egin duten herritarrei 

eskerrak eman nahi dizkie Udalak, eta 

edukiontzi grisaren bilketa astelehen, 

astearte, ostegun ostiral eta larunba-

tean egiten dela gogorarazi. Hondaki-

nak behar bezela bereizten badira, 

bilketa egoki eta era-

ginkorra egitea erra-

zagoa izango da.

GARBIGUNEA

ONTZI ARINAK
ENVASES LIGEROS

PAPERA
KARTOIA
PAPEL/CARTÓN

BEIRA
VIDRIO

PAPERA: egunkariak, aldizkariak, propaganda, fakturak, erreziboak, apunteak, erosketa tiketak, 
paperezko poltsak (azukrea, arroza), opari papera...
KARTOIA: kartoi tutuak, kartoizko kaxak (zapatak, arrautzak, detergentea, galletak...) eta kar-
toizko bilgarriak (jogurtak, aurrekozinatuak...)

PLASTIKOZKO ONTZIAK: plastikozko botilak (urarenak, zukuenak, olioarenak, freska-
garrienak, esnekienak, ozpinenak...), elikagaien plastikozko ontziak (maionesa, ketchup, 
jogurtak, aurrekozinatuak...), plastikozko bildukiak (opilak, azukrea, galletak, zerealak, 
goxokiak, hestebeteak, arrautzenak...), plastikozko sareak (laranjak, lekak, intxaurrak...), 
norbere garbitasunerako plastikozko ontziak (kolonia, xanpua, hortzetako pasta, kremak...),
garbikarien plastikozko ontziak (xaboia, leungarria...), plastikozko tapak eta tapoiak, polies-
tirenozko ontziak eta erretiluak (gaztarenak, frutarenak, arrautzenak...).
METALEZKO ONTZIAK: metalezko kontserba latak (olibak, zainzuriak, atuna, piperrak, ba-
razkiak...), aluminiozko papera, aluminiozko moldeak (fl ana, aurrekozinatuak...), aluminio-
zko poltsak (kafea, patata-purea, galletak...), metalezko tapak.
BRIK ONTZIAK: edarien brikak (zukuak, esnea, ardoa...), elikagaien brikak (galletak, toma-
tea, saldak, esnekiak...).

BEIRAZKO BOTILAK: urarenak, ardoenak, sagardoenak, freskagarrienak, ozpinenak, zukuenak...
BEIRAZKO POTEAK: jogurtenak, barazkienak, lekaleenak, mermeladenak...
BEIRAZKO FLASKOAK: kosmetikarenak, perfumeenak...

1. Brikak
Briks
2. Poliestirenozko ontziak
Envases de poliestireno

3. Aluminiozko papera
Papel de aluminio
4. Plastikozko poltsak
Bolsas de plástico

5. Paper zikina
Papel sucio
6. Paper plastifi katua
Papel plastifi cado
7. Pañalak / Pañales

1. Arropa eta osagarriak
Ropa y complementos
2. Kasetak eta bideo-zintak
Casettes y cintas de video
3. CDak / CDs
4. Etxetresna elektriko txikiak
Electrodomésticos pequeños

5. Kartutxoak eta tonerrak / Cartuchos y toners
6. Hortzetako eskuilak / Cepillos de dientes
7. Ile-eskuilak / Cepillos para peinar
8. Jostailu hautsiak / Juguetes rotos
9. Kuboak / Cubos
10. Zartaginak / Sartenes
11. Kazolak / Cazuelas

12. Pintzak / Pinzas
13. Pertxak / Perchas
14. Gomazko eskularruak / Guantes de goma
15. Biberoiak / Biberones
16. Plastikozko tutuak / Tubos de plástico
17. Taperrak / Tapers
18. Boligrafoak / Bolígrafos

1. Tapak, tapoiak eta txapak
Tapas, tapones y chapas
2. Kortxo naturalak
Corchos naturales

3. Fluoreszenteak
Fluorescentes
4. Kristalezko baxera
Vajilla de cristal

5. Ispilu eta leihoetako kristalak
Cristales de espejos y ventanas
6. Zeramika eta portzelana
Cerámica y porcelana
7. Bonbillak / Bombillas

Kotxeko olioa / Aceite de coche

BAI

BAI

BAI

HAUEK NON UTZI BEHAR DIRA? ESTOS, ¿DÓNDE HAY QUE DEPOSITARLOS
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OLIOA
ACEITE Sukaldean erabilitako olioa

BAI

HAUEK NON UTZI BEHAR DIRA? ESTOS, ¿DÓNDE HAY QUE DEPOSITARLOS

GARBIGUNEA
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GARBIGUNEA

Kale Nagusia, zg. • Tel.: 943 080080
20730 AZKOITIA 
Informazio gehiago: www.azkoitia.net 

ONTZI ARINAK BIRZIKLAEZINA ORGANIKOA GARBIGUNEA




