
441. zeenbbakkiaa 2012ko urria

Jarraipen taldea
Oinartxo-Eginoberri 
zabortegiaren nondik 
norakoak jarraitzeko 
taldea, eratzear.

Kontzientziazioaz
haratago: 
Ekintza eta tailerrez gain, 
Azkoitiko Kontsumo 
Taldea ere aurkeztu du 
Hamabostaldi berdeak.

Pello Bastarrika, 
alkatea: 
“Enplegu planean indar 
eta ardura osoa jarriko 
dugu, egungo egoera 
hobetzeko asmoarekin”.

Nolako Azkoitia dugu?

Eta nolakoa izan nahi dugu?

Galdera horien erantzunak herritarrekin hausnartu nahi ditu Udalak, eta horretarako Danon herrixe partaidetza 
prosezua abiatuko du. Datozen asteetan egingo dira bilerak eta bertan herritarrek esandakoa kontuan hartuko 
da, bai aurrekontuetan eta bai legealdiko programan.



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

• ¿La piedra de Balda plaza es 
decorativa o habrá pruebas de 
bueyes?

Hemos puesto esa piedra como 
objeto decorativo, no habrá prue-
bas de bueyes en esa plaza.  
• Lamentable el estado de los 

bidegorris. 
Hemos pasado el aviso a la Di-
putación, ya que es suya la com-
petencia. Somos conscientes del 
problema y estamos analizando 
cómo dar una solución efectiva.

Pello Bastarrika, enplegu 
planaz

Ingurugiro hamabostaldia

‘Danon Herrixe’, parte 
hartze prozesua

Mintzalagunekin mintzatzen

Laburrak

Oinartxo-Eginoberri zabortegia

4-5 12

6-7 13

8-11 14

• Zer dela eta dago harri hori Balda Plazan?Apaingarri gisa jarri duzue edo orain 
idi probak han egin behar dituzte? Aurreneko kasua bada, ez dago arazorik, 
baina frontoian egiten den espektakulu penagarri hori plaza erdian egiten has-
ten badira, nire desadostasun osoa azaldu nahi dut.

Harri hori apaingarri gisa jarri dugu. Udalak bere esku zuen eta ikusgarria dela iru-
dituta, han jartzea pentsatu dugu. Idi probarik ez da egingo bertan. AZKOITIKO 
UDALA 

• Azkoitia-Loiola bitartean bidegorria zeharo abandonatua dago. Lehen mordoa 
tardatu zuten desbrozadora pasatzen, eta ez da inoiz garbitzen. Azkoitia-Zu-
marragako bidegorriko tunelen egoera ere lotsagarria da. 

Jaso ditugu kexak eta Diputaziora bidali ere bai. Bidegorrien manterua hari dagokio 
legez, baina Udala ere bestelako irtenbideren bat nola topatu aztertzen ari da, kons-
ziente baikara arazoaz. AZKOITIKO UDALA

herritarrei erantzunez
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Azkoitiko pilotari onenetariko bat joan da udan. Onenetarikoa, 
baina aldi berean, ezezagunena ere bai. Emakumea zen, 
Aizpurutxokoa, eta erraketan jokatzen zuen, Bartzelonan, 
XX. mende erdialdean. Bonifacia ‘Boni’ Zuazolazigorraga 
zuen izena eta 1915ean jaio zen Patrongoa baserrian.

Kasualitatez egin zen pilotari Boni. Lan eta diru premian, oso 
gaztetan Bartzelonara joatea erabaki zuen bizimodu berri 
baten bila eta han Filipinetako familia aberats baten etxean 
hasi zen zerbitzari. Asko ziren hiri hartan euskaldunak eta 

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 fotografías e historias 
antiguas. Envíale las tuyas al:
Departamento de Cultura (3º piso del ayuntamiento) 
o a kultu@azkoitia.net.

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!

eta behin lagun batek pilotan probatzea proposatu zion. 
Ordurako afi zio handia zegoen Bartzelonan eta asko ziren 
erraketekin jokatzen zuten emakumeak. Sekula pilotan aritu 
gabea, baiezkoa eman zion Bonik eta horrela hasi zen. Eta 
ez hasi bakarrik, berehala erakutsi zituen kirolerako zituen 
doaiak eta garaiko erraketista onenetarikoa izan zen.

Caietá Sentis orduko txef entzutetsuarekin ezkondu zen 
Boni. Sentis Tarragonakoa zen jaiotzez, baina ameriketan 
sukaldari aritutakoa, Astoria Waldorf hoteletako sukaldaria 
zen. Boni eta biak ezkondu eta Paralelo jatetxea ireki zuten 
Bartzelonan. Iraultza garaia iritsi zenean Iberiako Anarkisten 
Sindikatuak okupatu zuen euren jatetxea. 36ko gerraren 
ostean, berriz, ospitale errepublikar batean lan egitea 
leporatu zieten senar-emazteei eta Sabadellgo kartzelan 
sartu zituzten. Heriotz zigorretik senitarteko batzuri esker 
libratu ziren. 

Frankismo garaian beste jatetxe bat zabaldu zuten, Victoria 
izenekoa. Bertan boxeatzaile, txirrindulari, eta artista ezagun 
ugari biltzen ziren. Eta baita euskaldun eta azkoitiarrak ere. 
Herritik Bartzelonara joaten ziren azkoitiarrek beti bisitatzen 
zuten Boniren jatetxea.

Izan ere, beti izan zituen gogoan Bonik bere Aizpurutxo 
eta bere Azkoitia. Sasoiko zegoenean, urtero etortzen zen 
eta bere seme-alaba, biloba eta birbilobei ere erakutsi zien 
Euskal Herriarekiko maitasuna. 97 urterekin hil zen, iragan 
abuztuaren 24an.

El pasado 24 de agosto falleció en Barcelona una de las 
mejores pero menos conocidas pelotaris de Azkoitia: 
Bonifacia ‘Boni’ Zuazolazigorraga. Nacida en el caserío 
Patrongoa de Aizpurutxo, Boni emigró a la ciudad condal 
en la adolescencia y comenzó ahí su carrera de raquetista. 
También fue propietaria, junto a su marido, de dos 
restaurantes en Barcelona. Siempre estuvo muy ligada a 
su municipio natal.

Boni, Aizpurutxoko pilotaria

Zuazolazigorraga, Bartzelonako Nuevo Mundo frontoian.
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elkarrizketa - Pello Bastarrika Alkatea

Krisiak bereziki kolpatu du Urola bailara. Hainbat 
enpresa ateak ixten ari dira, beste batzuk erregulazio 
espedientepean daude... Ondorioz, langabezia tasa 
handia dago. Egoeraren larritasunaz jakitun, esku 
hartzea erabaki dute eskualdeko udalek: denen artean 
eskualderako enplegu plan bat jarriko dute martxan. 
Planaren emaitzak oraindik neurtzerik ez badago ere, 
ahalegina egin behar delakoan dago Pello Bastarrika 
Azkoitiko alkatea eta baikor dago: “Arduraz landutako 
plana izango da, gogoz eta seriotasunez egindakoa, 
eta horrela egindako lanek fruituak ematen dituzte.

Eskualdeko enplegu plan bat jarriko duzue martxan. 
Baina zer da zehazki enplegu plan hori?
Urola Erdia osatzen dugun udalerrion garapen ekonomikoa 
eta enplegua sortzeko proiektuak sustatzeko plan bat 
da. Enplegu egonkorra eta kalitatezkoa du helburu, eta 
horrekin batera langileei enplegua bilatzeko gaitasuna 
bermatzea eta enpresen beharretara egokitutako 
langileriaren beharrak asetzea ere bai. Hori behar bezala 
eginez gero, gizarte nahiz lurralde kohesioaren bidez lan-
merkatu bat eraikitzen ere lagunduko luke 
proiektuak. 

Eta, nola egingo duzue?
Planak hiru fase izango ditu. Aurrena eskualdearen egoera   
sozio-ekonomikoaren eta lan merkatuaren diagnostikoa 
egingo dugu. Alegia, bailarak ekonomikoki dituen ahuldade 
eta potentzialitate nagusiak aztertuko ditugu, bertako 
egoera sozio-ekonomikoaren eta lan merkatuaren argazki 
bat ateratzeko, zehazki zein egoeratan gauden jakin eta 
gure errealitatea ezagutzeko. Horrekin batera, planaren 
jarraipena eta ebaluazioa egiteko lan metodologia bat 
ere zehaztuko da fase honetan. Guzti hori epe motzean 
egingo da, azaroaren 5erako. 

Horren ondoren, eta argazki hori oinarri hartuta, bailaran 
enplegua sortzeko helburu orokorrak eta estrategiak 
zehaztuko ditugu bigarren fase batean. Fase honetan, 
langabeziaren kontrako bitartekoak garatzen saiatuko 
gara, ekintzaileei laguntzen, eta eskualdearen bizi berritze 
sozio-ekonomikoa gauzatzeko ikerketa, garapena eta 
teknologia berriak indartzen. Helburu eta estrategiak ere 
azaroaren 5erako marraztea espero da.

Eta azkenik, ekintza plana etorriko da. Egungo argazkia 
ikusi eta etorkizuneko estrategia eta helburuak marraztu 
ostean,  eskualdean egin beharreko ekintza zehatzak  
defi nituko  ditugu.

Teoria oso ondo dago, baina ondorio eraginkorrik eta 
zehatzik ekarriko al du planak?
Egoera zaila da. Azken aldian inguruko hainbat 
enpresa ixten edota Enplegu Erregulazio Espedienteak 
aurkezten ari dira, eta hau guztia gutxi balitz bezala, 
etorkizuna alde guztietatik beltza erakusten digute. 

“Fruituak emango dituelakoan 
jarri dugu martxan enplegu plana, 
indar eta ardura osoz” 
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Egoera horrek herritarrei ondorio larriak eragin ez ezik, 
alarma sozial nabarmena dakar udalerrietara. Guk ezin 
dugu eskuak gurutzaturik egon. Zerbait egin beharra 
daukagu. Ahalegindu behar dugu eta ahaleginduko 
gara. Aurkezten dugun plana, aurrera egiteko ibilbide 
zehatza eta ardura osoz landutakoa izango dela, 
ez dut zalantzarik. Indarra eta gogoa baititugu eta 
itxaropenari ateak ireki behar dizkiogu.

Eskualdeko hainbat herriren artean hartu duzue iniziatiba, 
elkarlanean. Zergatik?
Sei udalerrik osatzen dugu eskualdea: Azkoitia, 
Azpeitia, Zestoa, Aizarnazabal, Errezil eta Beizamak. 
Izan ere, arazoa guztiona da. Herri ikuspegia gainditu 
eta eskualdeko ikuspegia hobetsi behar dugu. Seirok 
adostu dugu plan hau, eta eskuz esku arituko gara 
elkarrekin, irtenbide bila, eskualdean bizi garenon on 
beharrez. Azken batean eta lekukotasunak lekukotasun, 
Zestoak, Azpeitiak edota Azkoitiak ez al ditugu arazo 
berberak?  Diagnosi zehatz batetik, irtenbide orokor 
bat marraztu eta praktikan jartzera ailegatu behar 
dugu. Helburu horrekin, norberaren behar pertsonal 
edo ekonomikoaren gainetik, Azkoititik Aizarnazabalera 
bitartean bizi garen herritar eta enpresen premia 
lehenetsiko dugu.

Eta eskualdeko hainbat instituzio eta eragile ezberdinekin 
ere arituko zarete elkarlanean. Horrek dimentsio edo pisu 

handiagoa emango dio planari?
Partaidetza zenbat eta handiagoa, plana eta proiektuak 
orduan eta  aberatsagoak eta indartsuagoak aterako dira.  
Hori garbi dago. Instituzioen aldetik, udalok hartuko dugu 
indar gehiena eta Loiola Berrikuntza Fundazioaren bidez 
egingo dugu plana, beti ere Lanbiderekin koordinatuz, eta 
Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta Eusko Jaurlaritzarekin 
elkarlanean. Baina instituzio publikoez haratago, herriko 
eragile ezberdinekin batera egin nahi dugu plan hau, 
eskualdearen garapenean bertako agente ekonomiko, 
sozial, sindikal zein hezkuntza zentroek ere zer esan handia 
izango dutelakoan baikaude. Horregatik, partaidetza foro 
bat eratuko da, gehienez hamabost kidekoa, beti ere 
honako eremuetako ordezkariekin: udalak, sindikatuak, 
enpresa handi, txiki eta ertainak, enpresa elkarteak, 
enplegurako prestakuntza zentroak, ikerketa zentroak eta 
bazterketa eta ezgaitasun-arriskuan dauden kolektiboen 
erakundeak. Zenbat eta partaide gehiago, orduan eta 
ekarpen gehiago eta orduan eta irtenbide gehiago izango 
ditugulakoan gaude. Horretan ez dugu zalantzarik.

Ze emaitza espero duzue planaren ostean?
Ez dugu nahi kea saltzerik, baina bai, gure esku dagoena, 
gure indarra eta lana honetan jarriko ditugu. Lanketa honek 
parte-hartzaile guztion benetako konpromisoa eskatzen 
du. Denok nahiko genukeen emaitza bermatzea ezinezkoa 
bada ere, egindako lanak fruituak emango dituenaren 
esperantza dugu. Horretan ahaleginduko gara.

Enplegu planaren ildo nagusiak:

• Eskualdeko ikuspegia. Plana, Azkoitia, Azpeitia Zestoa, Errezil, Beizama eta Aizarnazabalgo udalek egingo dute. 

• Herritarrak ardatz. Herritarren eskubideak eta ongizatea bermatzen saiatuko dira. 

• Finantzaketa. Sei Udalen artean 100.000 euro jarriko dituzte eta Lanbidek 75.000 euro (%75) emango ditu.

• Lehentasun osoa. Enplegu plan honek eta herritarren ongi-izate sozialak lehentasuna izango dute beste edozein 
gairen aurrean.

• Parte-hartzea. Plana eskualdeko agente ekonomiko, sozial, ikastetxe, sindikatu eta instituzioen elkarlanean 
egingo da.

elkarrizketa - Pello Bastarrika Alkatea
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El Ayuntamiento de Azkoitia, junto con los otros 
cinco consistorios de la comarca, ha puesto en 
marcha un plan de empleo. El objetivo es claro: 
buscar herramientas efectivas para hacer frente 
al desempleo de la zona. El plan de empleo se 
desarrollará en tres fases: en una primera fase se 
realizará el diagnóstico de la situación socio-laboral 
de la comarca. En una segunda fase, se dibujarán los 

objetivos y las estrategias de futuro, y en una tercera 
fase se presentarán planes de acción concretos. 
“La situación es difícil y crítica, y no podemos estar 
con los brazos cruzados. Hemos puesto en marcha 
este plan para que ayude a mejorar la situación del 
mercado laboral de la comarca. Vamos a hacer todo 
los que esté en nuestros manos”. El alcalde Pello 
Bastarrika confía en los resultados. 
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Ingurumen Hamabostaldia - Ekintzak

Baratze tailerrak, bizikleta martxa, txakurren gorotzen kontrako kapaina, nekazaritzari 
buruzko hitzaldia, sukaldaritza energetiko ikastaroa... ekintzaz josita joan da Ingurumen 
Hamabostaldia. Udalak, ludotekak, Oreka taldeak, Zero zabor taldeak eta Azkoitiko 
Kontsumo taldeak elkarlanean antolatutako ekimenek kontzientzia sortzeaz haratago, 
ohitura berdeak hartzen hasteko ere balio izan dute. 

Marcha de bicicletas, curso de cocina energética, charlas... la  quincena 
mendioambiental ha servido para concienciar e impulsar constumbres ecológicas.

Ikastetxeetako haurrek bide hezkuntza 
saioa egin zuten, herri gunean oinez ibil-
tzen ikasi eta ohitzen joateko. Clases de 
educación vía para las/los escolares.

Haur zein heldu, azkoitiar ugarik hartu zuten parte bi-
zikleta martxan eta ondoren egin ziren jolasetan. Etxa-
niz autoeskolaren laguntzaz antolatu zen ekintza hori. 
Marcha de bicicleta y juegos.

Arrandegi eta harategietan erabiltzeko tupperrak banatu dira, ‘On-
tziratu zaitez’ kanpainaren barruan. Familia bakoitzeko tupper bat 
banatu da eta herriko harategi eta arrandegi gehienek egin dute bat 
ekimenarekin. Tuppers para pescaderías y carnicerías.

Trenbidearen Zumardiko belardiaren zati bat herrita-
rren gozamenerako prestatu du Udalak. Txakurren-
tzat itxi eta jolaserako edo belardian egoteko erabili 
ahal izango da. Parque berde para la ciudadanía.

Ohitura berdeak indartzeko
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Azkoitian kontsumo talde bat 
osatzeko asmoz, proiektu bat 
aurkeztu zuten Udaleko Inguru-
men Sailean Aintzira Oñederra eta 
beste herritar batzuk. Proiektua 
onartu eta diruz laguntzea erabaki 
du Udalak, eta laguntza hori apro-
betxatuz, taldea sortzeko lanean 
ari dira buru-belarri. Salerosketa 
talde bat baino gehiago izan nahi 
dute: lehen sektorearen egoerare-
kiko eta kalitatezko jakien aldeko 
kontzientzia herrian indartzea du-
te helburu.

Zer da kontsumo talde bat?
Ekoizle edo baserritarrak eta kon-
tsumitzaileak biltzen dituen talde bat 
da. Talde horretan ekoizle edo ba-
serritar bat egongo da eta familia 
batzuk. Familia horiek astero otarra 
bat jasoko dute baserritar horren 
baratzeko produktuekin, garaian 
garaiko barazkiekin. Bertako pro-
duktuak, garaikoak eta kalitatezkoak 
izango dira. Baserritar eta erosleen 
artean harreman zuzena egongo da, 
erosleak jakin egingo du zer jaten 
duen, nork produzitu duen, nola egin 
duen eta zein lurretan. Baina otarra 
bat jasotzea baino zerbait gehiago 
ere bada: lehen sektorearen egoeraz 
jabetzeko gune bat da, batik bat 
nekazari txikien lana eta egoera ger-
tutik ezagutu eta babesa ematekoa. 
Ekintza zuzena fi losofi a konkretu bat 
jarraituz gauzatu nahi da. 

Zergatik erabaki duzue Azkoitian 
gisa horretako talde bat sortzea?
Azkoitian lehen sektorea izaten ari 
den bilakaerarekin kezkatuta gaude. 
Baserritarren batez besteko adina 
oso altua da, eta gazteak ez dira 
gerturatzen. Gure herria beti egon da 
nekazaritzari lotua, lurrak baditugu, 
tradizioa badago, baina hori galtzeko 
arriskua ikusten dugu eta gazteak 
horretara bidaretu nahi ditugu. Kon-

tsumo talde batek soldata eta lan 
duin bat bermatzen dizkio nekazari 
txikiari, eta hori lortu nahi dugu. Eta 
horrez gain, jaten dugunaren ingu-
ruan kontzientzia lortzeko premia ere 
ikusi dugu. Gero eta garrantzi gutxia-
go ematen dio jendeak elikadurari, 
ez daki non, nork eta nola ekoiztua 
den jaten duena, eta horren kon-
tziente izatea oso garrantzitsua da, 
gure osasuna baitako jokoan.

Ingurumen hamabostaldian hitzaldi 
bat ere antolatu duzue. Kanpora 
begirako lana ere egingo duzue?
Oraindik ez dugu taldea sortu, eta 
sortu aurretik herritarrak informatu 
nahi ditugu. Horregatik antolatu ge-
nuen hitzaldi hori, eta tailerrak eta 
jardunaldiak ere egin nahi ditu-
gu. Izan ere, lehen esan bezala, 
kontsumo taldea salerosketa talde 
batetik haratago, fi losofi a baten ba-
besle eta sustatzaile izatea ere 
nahi dugu.

Taldea noiz sortuko da?
Oraindik proiektua abia-
tzen ari gara. Herritarren-
gana iritsi nahian ari gara, 
jendea animatzen, batekin 
eta bestearekin hitz eginda. 
Urriaren 23an Elkargunean 
bilera zabal bat egingo 
dugu, interesatuak bil-
du eta taldearen izaera 
defi nitu eta funtzio-
namendua denon 
artean arautze-
ko. Dagoeneko 
norbait intere-
satuta badago, 
kontsumotaldea-
zkoitia@hotmail.com 
helbidean jar daiteke gurekin 
harremanetan edo baita 619 
50 30 84 telefonoan ere. 
Proiektua behar bezala ga-
ratzeko 30 bat familiako 

taldea behar dugu eta guztiak izango 
dira ongietorriak.

Ingurumen Hamabostaldia - Aintzira Oñederra, Kontsumo taldeko kidea

“Kontsumo talde batek lan eta soldata 
duina bermatzen dizkio baserritarrari, 
eta kalitatezko jakiak herritarrei” 

Varias personas han puesto en 
marcha un proyecto para for-
mar un grupo de consumo en 
Azkoitia. Será una asociación 
que reunirá a consumidoras/es 
y productores/as. 
Para más información: 
kontsumotaldeazkoitia@hotmail.
com o 619 50 30 84.



Azkoitia Danon herrixe izatea nahi 
du Udalak. Denon artean pentsatu, 
hausnartu, erabaki eta egindako 
herria. Eta horretarako ezinbestekoa 
da herritarren partaidetza.  
Legegintzaldia hasi zenetik, hori 
izan da udal gobernuaren helburu 
nagusietako bat, eta horretan aritu 
da, pixkanaka-pixkanaka, sail, 
alor eta sektore ezberdinetan. Eta 
baita urteroko aurrekontuetan ere. 
Iaz eman zen aurreneko pausoa: 
Udalak herritarren aurrean aurkeztu 
zuen aurrekontu proposamena bilera 
zabal batean, eta herritarren iritzi eta 
ekarpenak jaso zituen.  Orain, bide 
horretan beste pauso bat emango 
da: Danon herrixe prozesua abiatuko 
da datorren astean.

Prozesu horretan,  nolako Azkoitia 
dugun eta nolako Azkoitia nahi dugun 
hausnartu nahi da herritarrekin. 
Egungo egoera aztertu eta 
etorkizunera berrira jarri nahi dira 
azkotiarrak, eta beraien azterketa eta 
proposamenak jaso. 

Eta herritarrek adierazitakoa kontuan 
hartuko du Udalak, aintzat hartuko du. 
Bai aurrekontuetan eta baita legealdi 
osorako programa garatzerakoan ere.

Eta nola egingo du hori? Herritarrekin 
bilduz eta haiekin hitz eginez. Bost 
bilera egingo dira aurrena, herriko 
gune eta eragile ezberdinen artean. 
Bilerak Elhuyar aholkularitza taldeko 
bi lagunek dinamizatuko dituzte eta 
udaleko ordezkariak ere egongo 
dira. Talde bakoitzak bere eremuaren 
diagnostikoa egingo du, auzo, 
gune edo arlo hori nola dagoen eta 
nolakoa izatea nahi duten adieraziz. 
Diagnostiko horiek denak herritar 
guztien artean eztabaidatuko dira 
gero, larunbat goiz batean egingo 
den tailer batean. 

Bileretara joaterik ez dutenek Inter-
net bidez ere egin ahalko dituzte 
euren ekarpen eta proposamenak. 
Horretarako Azkoitia.net webgu-
nean Danon herrixe atala zabaldu 
da eta danonherrixe@azkoitia.net 
helbidean ere jasoko dira.

Horren ondotik, Udalak 
aurrekontuen lantaldea osatuko du, 
herritarrek egindako proposamen 
horiek ahal den neurrian 2013ko 
aurrekontuetan txertatzeko. Eta 
azkenik, aurrekontuak herritarrei 
aurkeztuko zaizkie, hartutako 
erabakien berri emateko.

Partaidetza prozesu berria abiatuko du Udalak datorren astean. Bilerak egingo dira herritarrekin, 
nolako Azkoitia dugun eta nolakoa nahi dugun hausnartzeko. Herritarrek adierazitakoa kontuan 
hartuko da, bai aurrekontuetan, bai legealdi osoko programan.
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Aurrekontuen lantalde 
bat sortuko da herritarren 
ekarpenak ahal den 
neurrian aurrekontuetan 
txertatzeko



Parte hartzera animatu nahi ditu 
Udalak azkoitiarrak. Denon artean 
egin nahi du “Danon herrixe”, 
eta horretarako denon iritziak eta 
ekarpenak dira garrantzitsuak. 
Politika egiteko modu berrietan 
sinesten du Udalak, eta aldaketa 

horretan aurrera egiteko beste 
pauso bat da hau. Prozesu berria 
da, aurreneko esperientzia, baina 
etorkizunean herritarrekin elkarlanean 
aritzeko bidea erakutsiko duelakoan 
dago Udala, partaidetza indartzeko 
oinarriak fi nkatzen hasteko.
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Lehen fasea: bilerak, taldeka (Primera fase, reuniones)
• Baserri auzoak (Elosu, Santakrutz, Aizpurutxo, Kukuherri, Urrategi, Martirieta, Madariaga).
Urriaren 16an, 18:30ean Elkargunean. 

• Alde Zaharra, Txalonerreka eta Jausoro.

Urriaren 17an, 18:30ean, Elkargunean.

• Trenbidearen Zumardia, liburutegi ingurua, Bizkargi eta Ibaiondo.

Urriaren 18an, 18:30ean Elkargunean.

• San Martin, Floreaga, Altzibar eta Ipintza.

Urriaren 22an, 18:30ean, Elkargunean.

• Arlo ezberdinetako talde eta elkarteekin.

Urriaren 23an, 18:30ean, Elkargunean. 

Bigarren fasea: tailer zabal bat (Segunda fase)
Azaroaren 10ean, 09:30ean, Elkargunean.

Taldeetan agertu diren proposamenak landu, aztertu eta hausnarketa egiteko. 

LAN TALDEAK ETA BILERA EGUNAK
Grupos de trabajo y calendario de reuniones

‘Danon herrixe’ 
prozesuak etorkizuneko 
partaidetza bideak 
fi nkatzeko balioiko du

El Consistorio quiere dar un paso 
más hacia la participación ciudada-
na, y con ese objetivo, ha puesto en 
marcha el proceso ‘Danon herrixe’. 
Se realizarán reuniones con la ciu-
dadanía para refl exionar sobre la si-
tuación actual del municipio y sobre 
cómo nos gustaría que fuera en el 
futuro. Primero se realizarán cinco 
reuniones, por barrios y por secto-

res, y en ellas se hará un diagnós-
tico de las situación del barrio en 
cuestión y del municipo en general. 
Después se hará un taller abierto, en 
el que se analizarán los diagnósticos 
de esas primeras reuniones y se re-
fl exionará sobre cómo queremos 
que sea Azkoitia en el futuro. Tras 
estas reuniones, se creará un grupo 
de trabajo para los presupuestos, y 

ese grupo se encargará de insertar 
las propuestas de la ciudananía, 
en la medida de lo posible, en los 
presupuestos del 2013. Y es que 
las propuestas de la ciudadanía se 
tendrán en cuenta tanto en los pre-
supuestos municipales como en el 
programa políticio de la legislatura. 
El Ayuntamiento anima a la pobla-
ción a participar.

LAN 
Grup

EGUTEGIA
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Danon herrixe prozesuaren funtsa 
herritarrei entzutea da. Haien 
beharrak, haien ekarpenak eta 
haien proposamenak jaso eta ahal 
den neurrian bai aurrekontuetan bai 
legealdiko programan txertatzeko. 
Horregatik oso garrantzitsua da 
ahalik eta herritar gehienen iritziak 
entzun eta jasotzea, eta helburu hori 
dute auzoka eta arloka egingo diren 
bilerek.

Aitziber Salaberria eta Beñat 
Jauregi Elhuyar Aholkularitza 
enpresako kideek dinamizatuko 
dituzte bilera horiek. “ Inportanteena 
da herritarrek lasai hitz egitea, 
pentsatzen dutena lasai esatea, 
lotsarik gabe eta konplexurik 
gabe”. Horregatik, bilera horiek oso 
dinamikoak izango dira. Aurreneko 
bilerak, auzoka eta alorren arabera 
egingo direnak, bi ordukoak izango 
dira. Talde txikietan banatuta, auzo 
edo alor bakoitzetik norberari zer 
gustatzen zaion eta zer hobetu edo 
aldatuko lukeen hitz egingo dute. 
Horren ondotik, herria orokorrean 
hartuta zer gustatzen zaien eta 
zer hobetuko luketen hausnartuko 
dute, hori ere taldeka. Eta, azkenik, 
talde bakoitzaren proposamenak 
eta hausnarketak denen artean 
partekatuko dira.

Bilera horietatik auzo, alor eta herri 
osoaren argazki bat aterako da. 
Herritarrek egindakoa. Argazki hori 
aztertu eta etorkizuneko Azkoitiak 
nolakoa izan beharko lukeen 
hausnartuko da, hain justu, larunbat 
goiz batean. Bilera horretara, 
aurreko bileretan parte hartu 
duten guztiak gonbidatuko dira 
eta etorkizunera begirako Azkoitia 
marraztea izango da helburua. 
Bilera horretan ere taldeka egingo 
da lana, eta 3-4 ordu iraungo du.

“Jendea gustura ateratzen da gisa 
honetako bileretatik, esan nahi 
duena esanda eta bere ekarpen 
propioa eginda gustura sentitzen 
delako”, dio Salaberriak. Hala 
ikusi dute beste herri batzuetan 
egindako prozesuetan. “Azken 
fi nean, ez dira jarri eta entzuteko 
bilerak; esan, erantzun, eztabaidatu 
eta taldean lan egitekoak dira, eta 
hori gustura egiten du jendeak”. 
Eta hori bakarrik ez, Azkoitiaren eta 
azkoitiarren ikuspegi zabalago bat 
izateko ere balio duela gaineratu du 
Jauregik, “norbere ikuspegi, kexa 
edo ekarpenez gain besteenak 
ere ezagutzen direlako eta horrek 
herriaren ikuspegi osatuago bat 
ematen duelako”.

Ateak zabal-zabalik izango dituzte, 
beraz, azkoitiar guztiek. Danon 
herrixe denon artean egiteko, nolako 
Azkoitia nahi dugun erabakitzeko.

Aitziber Salaberria y Beñat Jauregi 
son las personas encargadas de 
dinamizar las reuniones de ‘Da-
non Herrixe’. Son técnicas/os de 
la enpresa asesora Elhuyar. Cons-
cientes de que lo más importante 
es que la ciudadanía exprese sus 
opiniones y aportaciones organi-
zarán unas jornadas dinámicas. 
Creen que participar en este pro-
ceso es muy enriquecedor para 
la ciudadanía y animan a las/los 
azkoitiarras a participar. 

Esan nahi dena esatera

“Inportanteena da 
herritarrek lasai hitz 
egitea partaidetza 
bileretan, lotsarik eta 
konplexurik gabe”

Aitziber Salaberria eta Beñat Jauregi, bileren dinamizatzaileak.
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alderdien ah    tsa

Azkoitia azkoitiar guztiona den heinean, guztioi dagokigu 
nolako herria nahi dugun erabakitzea. Eta noski, hori 
ez da lau urtean behin bozka ematera joanda egiten. 
Alderdi batek bere programa izaten du hauteskundeetan 
aurkezten denean, baina behin gobernua hartzea toka-
tzen denean, akats handia litzateke lau urtean herritarrek 
duten iritzia entzun ere egin gabe, itsu itsuan udaletxean 
erabakitakoa egitera mugatzea.

Parte-hartzea bultzatzen duen Udala udal demokratiko 
izatetik gertuago dago, beti. Eta demokratikoa izateaz 
gain, bide horrek gardena izateko ere ateak zabaltzen 
ditu. Aurrekontu parte-hartzaileen bidez, azkoitiarrok 
guztion diruak nola banatu erabakitzerakoan geure hitza 
izateko aukera dugu. Gainera, parte-hartzea eskubide 
bat bezala ulertzeaz gain, herritarrok dugun betebehar 
bat bezala ere ulertu behar dugu. Denon parte-hartzetik 
egingo baitugu guztiok gusturago biziko garen herria. 
Horregatik, herritarrak prozesu horretan parte hartzera 
bultzatu nahi ditugu. Animo eta parte hartu!

El PSE-EE no ha remitido opinión sobre este tema.

Ez da lehenengo aldia horrelako prozesu bat martxan 
jarri duena Azkoitiko Udalak. Bere garaian, Agenda 21 
eko Ekintza Plana bera ere, herritarrekin eginiko parte 
hartze prozesu baten ondorio zuzena izan zen.

Dinamika egokia da herritarrek, bakoitzak 
egunerokotasunean bizi duen errealitatea aztertu eta 
dituen ideia edo proposamenekin, udal erabaki arloa 
osatzea.

Azkoitiko EAJ/PNVk ere, azken udal hauteskundeetara 
plazaraturiko programa, herritarren parte hartzearekin 
gauzaturiko prozesu baten emaitza izan zen. Kultura, 
kirol, Hezkuntza etabar arlotan egunero lanean 
dabiltzan herritarrekin batera egin genuen 4 urtetarako 
aurkezturiko programa.

Kontua da egiten diren proposamenak aintzakotzat 
hartu eta jarraipen bat behar duela honek eta ondoren 
alde edo kontra, erabakiak hartzeko ahalmena izan 
behar duela udaletxean dagoen zinegotzi edo eta 
alkateak.

Alderdi politikoak gero eta barneratuago daukagu 
parte hartzea ezin dela mugatu lau urtean behin egiten 
den bozketara. Guztiok programatan lehentasuna 
ematen diogu parte hartzeari, eta bereziki oposizioan 
gaudenean, behin eta berriz aldarrikatzen dugu 
herritarrei hitza ematea. 

Animatu nahi zaituztegu aurrekontuetarako 
ekarpenak egitera. Denak ez dira kontuan hartuko, 
baina ezezkoaren arrazoia ere garbi azaldu beharko 
dugu, bestela herritarrek ez duzue berriro parte hartu 
nahiko.

Aurrekontuez gain Azkoitia Baik herri galdeketak 
ere egin nahi ditu, eta ahalegin berezia egingo 
dugu 2013an hasteko. Galdeketarako 
proposamenak bidaltzea eskertuko genizueke 
azkoitiabai@gmail.com helbidera.
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Lagunartean mintza

“Lagunartean, kafetxo bat hartuaz, 
ordutebe bat pasatzen dugu 
berriketan”. Aisialdirako plan 
paregabea da hori edozeinentzat. 
Baina hori baino askoz gehiago ere 
bada azkoitiar batzurentzat: euskara 
ikasi eta praktikatzeko beste modu 
bat ere bada. Izan ere, horixe da 
astero-astero Mintzalaguneko kideek 
egiten dutena: elkarrekin gelditu eta 
euskaraz hitz egin. 

Orain hiru urte jarri zuten martxan 
ekimen hori AEK euskaltegiak eta 
Udalak, eta orduz geroztik, dozenaka 
lagunek hartzen dute parte. Iazko 
ikasturtean 36 lagun aritu ziren, 13 
taldetan banatuta.  

Juan Ramon Alberdi eta Lourdes 
Alboniga horietako bi dira, aurrena 
euskaldun zaharra eta bigarrena eus-
kaldun berria. Alberdi alfabetatzeko 

hasi zen euskaltegian eta Alboniga 
euskara ikasteko asmoz. Han egin 
zioten Mintzalagunean parte hartze-
ko eskaintza eta orduz geroztik urte-
ro hartzen dute parte. “Niretzat oso 
lagungarria da praktikatzeko. Azkoi-
tian bestela ere euskaraz hitz egiteko 
aukerak  badaude, baina Mintzalagun 
taldean erosoago aritzen naiz”, Albo-
nigak argi dauka onurak besterik ez 
dituela. Baina euskaldun zaharrentzat 
ere oso aberasgarria dela dio Alber-
dik: “Euskaldun  berriek sekulako 
ahalegina egiten dute eta bide horre-
tan guk pixka bat lagundu diezaieke-
gu, aparteko esfortzurik gabe”. 

Baina hori baino askoz gehiago da 
Mintzalagun: “Lagun talde bat gara 
eta euskaraz hitz egiteaz gain, oso oso 
ondo pasatzen dugu” dio Albonigak. 
Astean behin taldeka bil-tzen dira,  bi, 
hiru edo lau laguneko taldeetan, eta 

eurek erabakitzen dute non eta nola 
elkartu, eta zer egin. Baldintza bakarra 
euskaraz hitz egitea da. Horrez gain, 
ordea, Mintzalaguneko talde guztiak 
elkartu eta kide guztiek batera ere 
egiten dituzte ekintzak: afariak, pintxo 
lehiaketak, San Martin ondaregunera 
bisitak… “Horiek dira gustukoenak, 
zenbat eta gehiago elkartu orduan eta 
hobeto pasatzen dugulako”. 

Euskaldun zaharren ekarpena 
ezinbestekoa da, eta horretan bada 
zer ikasia. Hala dio Alberdik: “Askotan, 
euskaldun berri bat okindegira 
joan eta ogia euskaraz eskatzen 
hasten denean eta zalantzan hasten 
denan, makal eta totelka, segituan 
gaztelerara pasatzen da saltzailea. 
Hori egin beharrean pazientzia eduki 
eta bukatzen utzi behar zaio, hortaz 
konsziente izan behar dugu”. 

Aurten ere biak apuntatuko dira 
eta beste azkoitiarrak ere horretara 
animatu nahi dituzte. Urriaren 19an 
amaituko da izena emateko epea. 

 

El programa Mintzalagun está a pun-
to de comenzar. Consiste en reunir 
en un mismo grupo a personas que 
saben euskera y aquellas que nece-
sitan practicarlo para avanzar en su 
aprendizaje.

laburrak
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Bizenta Mogel ipuin lehiaketa martxan da
El plazo para presentar trabajos al XXXI 
concurso de cuentos en euskera Bizenta 
Mogel termina el 31 de octubre. Los 
trabajos hay que presentarlos en el 
Ayuntamiento.

Urriaren 31n amaitzen da XXXI. Bizenta Mogel ipuin lehiaketara lanak 
aurkezteko epea. Lehiaketa 18 urtetik gorakoentzat da eta euskaraz 
idatziriko ipuinak aurkeztu behar dira, gutxienez lau eta gehienez hamar 
orrikoak. Lanak udaletxean aurkeztu behar dira. Irabazleak 500 euroko 
saria jasoko du, bigarrenak 330, eurokoa eta hirugarrenak, 200 eurokoa.

Alboniga eta Alberdi, Mintzalaguneko kideak.

Euskaldun zahar eta berriek Mintzalagunen parte hartzera animatu nahi dituzte herritarrak
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Koloneko minbizia 
detektatzeko

Las cuotas del Elkargune del último trimestre 
del año se cobrarán a fi nales de octubre y 
se les aplicará el nuevo IVA en vigor desde 
septiembre. Debido a la difícil situación de 
las arcas municipales, el Consistorio no ha 
podido asumir la subida del impuesto.

El ambulatorio quiere recordar que la 
campaña para detectar el cáncer de colon 
termina en diciembre. Las personas que 
todavía no han realizado prueba recibirán en 
su domicilio una carta recordatoria y el kit 
para realizar la prueba. 

Azkoitiko anbulatorioak gogora arazi nahi du 
Koloneko minbizia detektatzeko kanpaina aben-
duan amaitzen dela eta oraindik herritar asko 
daudela probak egiteke. Proba hori egitea oso 
garrantzitsua dela nabarmendu nahi dute anbu-
latoriotik: minbizi aurreko sintomak atzematen 
ditu eta garaiz harrapatuz gero, minbizia sortzea 
eragotzi daiteke. Orain arte, deitutako herrita-
rren %53k egin dute proba. Falta direnei berriro 
bidaliko zaie proba egiteko kit-a. 

2012ko azken hiruhileko Elkarguneko kuotak 
urriaren amaieran kobratuko dira eta kuota 
horiei irailean indarrean sartu den BEZ zerga 
ezarriko zaie. Etxez etxe banatu diren esku 
orrietan oker bat egon da: eskuorri handienean 
ageri diren kuotak ez dira zuzenak (ez dute 
BEZaren egoera aplikatuta). Barruan aparte 
sartu den diptikoan ageri diren prezioa dira 
onak, eta horiek dira urri amaieran kobratuko 
direnak. Eragozpenengatik barkamena 
eskatzen du Udalak. Udal gobernua jakitun da 
kuotak garestiak direla zenbait familiarentzat, 
baina Espainiako Gobernuak ezarritako 
BEZaren igoera aplikatu beharrean izan da. 
Izan ere, igoera bere gain hartzea aztertu badu 
ere, udal ogasunaren egoera zailak hori egitea 
eragotzi dio. Halere, etorkizunean kuotak nola 
merkatu aztertzen ari da.

Kuotak, hil 
amaieran

Kultur arteko 
topaketak eta euskara

El programa Zubiak Errotzen ha organizado cursos de 
iniciación al euskera. Habrá un curso para mujeres, otro 
curso abierto, y un tercero centrado en el euskera para 
el mundo laboral. Durante el mes de octubre también 
habra charlas sobre el mercado laboral en los distintos 
países o sobre los distintos idiomas que conviven en 
Azkoitia.

Jatorri ezberdineko azkoitiarren arteko harremanak 
sendotzeko bidean ekimen ugari antolatu ditu udazkenerako 
Zubiak Errotzen programak. Batetik euskara ikastaroak 
antolatu ditu: emakumeen taldearentzat ikastaro berezi 
bat izango da, asteartero, 09:30etik 10:30era, eta gero, 
11:00etatik 12:00etara, euskara ikastaro irekia, nahi duen 
ororentzat. Horrez gain, lan mundurako euskara ikastaroa 
ere emango dute, hostalaritzan, nekazaritzan edo etxez-
etxeko laguntzan lan egiten dutenentzat oinarrizko euskara 
ikasteko. Ikastaroen izena eman nahi duenak: honako 
helbideetan egin behar du: udaletxean,  aitor@azkoitia.net 
e-mail bidez, edo 943 080 080 telefonoan.

Euskara ikastaroez gain, kultur arteko topaketak ere 
egingo dira hil honetan eta hurrengoan. Irailaren 28an ‘Hiru 
hizkuntzetan (+ gehiago) bizi eta ikasi’ mahai ingurua egin 
zuten, seme-alabek hiru hizkuntza hitz egiten dituztenean 
dituzten abantaila eta aukerez hausnartzeko. Urriaren 27an, 
berriz, ‘Munduko lan munduak’  mahai ingurua egingo 
dute, munduko herrialde ezberdinetako lan munduak, lan 
merkatua eta lan eskaintzak aztertu eta batean eta bestean 
sartzeko zer egin beharko litzateken hausnartzeko. 
Azaroaren 24an, azkenik, ‘Zenbat hizkuntzatan bizi gara?’ 
mahai ingurua egingo dute. 

Zubiak Errotzenen barruan egindako solasaldi bat.



Herritarrak kezkatuta daude Oinartxo-
Eginoberri zabortegiaren afera dela 
eta. Agerian gelditu zen hori iragan 
hilean zabortegiaren ingurukoak 
azaltzeko Udal Gobernuak egindako 
batzarrean. Aferaren nondik norakoak 
azaldu zituen Udalak batzar hartan, 
eta herritarrek galdera eta zalantza 
ugari azaldu zituzten. Jakin-mina 
eta kezkaren seinale, kultur etxea 
leporaino bete zen. 

“Eta orain zer?” hori izan zen 
batzarrean parte hartu zutenen kezka 
nagusia.  Erantzunak nahi dituzte 
herritarrek, eta horren bila, gertaeren 
inguruko jarraipena egiteko prest 
agertu ziren bileran izandako batzuk; 
horretarako talde bat osatzea erabaki 
zen. Dagoeneko eman dute izena 
zenbaitek eta aurreneko bilera eguna 
ere jarri dute: azaroaren 7an izango 

da, 19:30ean, Kultur etxean. Izena 
alkatetza@azkoitia.net helbidean ere  
eman daiteke.

Oinartxo-Eginoberri zabortegiaren 
egoera azalatzeko antolatu zuen 
Udalak batzar irekia irailaren 18an. 
Historia pixka bat egin zen, lurren 
salerosketaren inguruko azalpenak 
eman, eta salerosketa horietan 
dauden hainbat puntu zalantzakor 
agerian jarri zituzten Pello Bastarrika 
alkateak, Esther Lizarralde alkate 
ordeak eta Inaxio Gorosabel 
zinegotziak. 

Egoera ekonomiko larriaren inguruko 
galderez gain, kalte ekologikoen 
ingurukoak izan ziren nagusi, eta 
zabortegi horrek herriaren eta 
herritarren osasunean izan dituen 
eta izango dituen eraginaren gaineko 

kezkak ere agertu ziren. 

Une honetan lixibiatuen tratamendua 
da Udalaren kezka nagusia eta hori 
behar bezala egingo dela bermatzea 
du  lehentasuna. Herritarren jarraipen 
taldearekin elkarlanean egin nahi du 
hori, eta horregatik haiekin harreman 
zuzenean egoteko konpromisoa 
hartu du. 

Afera gertutik jarraitzeko
Oinartxo-Eginoberri zabortegiaren egoera azaltzeko herri batzarra egin ostean, 
egoera gertutik segitzeko talde bat sortzekotan da
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albistea - Oinartxo-Eginoberri zabortegia

La ciudadanía mostró su preocu-
pación sobre la situación del ver-
tedero Oinartxo-Eginoberri en la 
reunión convocada por el Ayunta-
miento a mediados del mes pasa-
do. Varias personas han formado 
un grupo de seguimiento de la si-
tuación; la primera reunión será el 
7 de noviembre, a las 19:30, en la 
casa de Cultura.

Irailaren 18an Oinartxo-Eginoberriren inguruan egindako batzarra.



kultura

urria
11, osteguna
• Kultur mahaiaren bilera, 19:30ean, 
Elkargunean.

12, ostirala
• Pilariketako peria, Elosun.

13, 20,eta 27an
• VIII. Nazioarteko Organo 
Erromantikoaren zikloa.

16, asteartea
 “Sukaldaritza Energetikoa” ikasta-
roa, Oreka Bioelkartearen eskutik. 
18:00etan, Elkargunean.

16,17,18, 22 eta 23

• ‘Danon herrixe’ prozesuaren bile-
rak. 18:30ean, Elkargunean.

19, ostirala
• Bidai Tertuliak. Kultur etxean, 
19:30ean, Garikoitz Arrizabalaga, 
Roman Artano eta Jon Artanoren 
hitzaldia: “Kaukaso bizikletaz”.

20, larunbata
• Zoro festak, Martirietan.

23, asteartea
• Azkoitiko Kontsumo Taldea era-
tzeko bilera, Elkargunean.

27, larunbata
• Zubiak Errotzen programaren ba-
rruan, ‘Lana munduan’ mahai ingu-
rua. 11:00etan, Elkargunean.

• Berri Txarrak, Kasik eta Enkore 
taldeen kontzertua. Gurea pilotale-
kuan. Sarrera, 20 euro. 

28, igandea
• Azkoitiko Musika Bandaren kon-
tzertua, Baztartxon, 12:30ean.

29, 30
• Oreka Bioelkartean antolatuta 
“Kontserbak” ikastaroa. Elkargu-
neko sukaldean, 18:00etan. 

azaroa
9, ostirala
• Bidai Tertuliak. Kultur etxean, 
19:30ean, Mila Gallastegi eta Asier 
Aranzabal: “Islandia eta Groenlan-
dia”. 

Udazkenarekin batera, iritsi da Or-
gano erromantikoaren VIII. nazioar-
teko zikloa. Kontzertuak Azkoi-
tia, Azpeitia eta Bergaran izango 
dira. Horri esker, larunbatero mu-
sika klasiko emanaldiak entzute-
ko aukera izango da larunbatero, 
urrian. Azkoitian, besteak beste, 
Stefan Kagl-en emanaldia, Ainhoa 
Franco sopranoaren kontzertua 
edo Donostiako Orfeoi gaztearena 
entzun ahalko dira datozen aste-
buruetan.

Emanaldiak Amabirjinaren Jaso-
kundeko parrokian izango dira, eta 

aurtengoan ordutegi berria estrei-
natuko da: 20:00etan izango dira 
kontzertu guztiak.    

Jarraian, Azkoitian izango diren 
emanaldiak: 

• Urriak 13, larunbata, 20:00etan: 
Organoa: Stefan Kagl.

• Urriak 20, larunbata, 20:00etan:
Txistua: Gorka Zabaleta.
Sopranoa: Ainhoa Franco.
Organoa: Fernando Gonzalo.

• Urriak 27, larunbata 20:00etan: 
Donostiako Orfeoi Gaztea.
Organoa: Gerardo Rifón.

El VIII. Ciclo Internacional de 
organo  romántico ha llegado a 
Azkoitia. Gracias a ello, todos 
los sábados de octubre se 
podrá disfrutar de conciertos 
de música clásica del más alto 
nivel. Los  conciertos serán 
en la parroquia, pero este 
año con nuevo horario: todos 
comenzarán a las 20:00. 

Peria baino 
askoz gehiago

Organo doinuak, larunbatero
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Pilarika egunean (urriak 12) peria 
baino askoz gehiago izango da 
aurten Elosun. Hemen egun ho-
rretarako egitarau osoa:
•  9:00etan, Periaren hasiera
• 12:00etan, Napar zuzterren ka-

lejira gaztelura
• 13:30ean, Sari banaketa. Ja-

rraian, TRIKITILARIAK
• 17:30ean, Zaldi proba: Kortatxo 

eta Txibilterren zaldiak. Ondo-
ren, ERROMERIA. Egun guztian 
zehar, Epelde eta Lurtxurdio tri-
kitilariak

• 22:00etan, kontzertuak: Berga-
rako Garate eta Shut up.

Autobusa egongo da Azkoititik.

La fería de Pilaríca de Elosua ofre-
cerá un programa muy variado.




