
2013ko urtarrila443. zeenbbakkiaa

Jatorri anitz, herri bat
Lema eta helburu berriak ditu 
Aniztasun Kontseiluak

Azpiegiturak hobetuta
Ikastolako instalazioak hobetzeko 
hainbat obra egin dira

Inauteriak ate joka
Herria kolorez eta umorez janzteko, 
egitaraua prest

Udalaren kudeaketa ari da bere fruituak ematen: Bernardo Ecenarro urtea amaitzerako etorriko da Azkoitira; 
enplegu planak, berriz, ekobailararen proiektua, formazio espezializatua eta autoenplegua fi nantzatuko ditu.

Sozioekonomia
indartzeko lanean



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

Pako Pako

Aniztasun kontseilua: lema 
eta asmo berriak

Gabonak iruditan

Egoera sozioekonomikoa 
hobeteko lanean

Laburrak

Inauteriak

3 8-11

5 12-13

6-7 14

• Oso ondo iruditzen zait Trenbidearen Zumardian dagoen berde gunean txakurrak debekatzea. Eta zergatik ez 
Intsausti eta Musika Eskolako parkeetan, kontuan izanik hainetan ere ume mordoa ibiltzen dela?

 Gure helburua da ahalik eta herri berde eta txukunena izatea. Txakur kaken kontuari irtenbidea nola eman aztertzen ari 
gara, baina, argi dugu txakur jabeek ardura euren gain hartzea ezinbestekoa dela. Trenbidearen Zumarditik hasi gara, 
horko berdegunea herritarren eskura jartzeko bereziki egokia iruditzen zaigulako eta nonbaitetik hasi behar delako. Ha-
lere, herriko beste berdeguneak ere aztertzen ari gara. AZKOITIKO UDALA 

• Igogailu atzeko ekailerak erabiltzen dugunok arrisku handiz igo eta jaisten ditugu: oso argi eskasa dute eta asko 
puskatuta daude. Mesedez, istripu bat gertatu baino lehen neurriak hartu.  

Jakitun gara herriko gune asko konpontzeko daudela eta obra asko daudela egiteko. Brigada ari da pixkanaka-pixka-
naka batzuk egiten, baina lanen zerrenda handia da. ‘Danon Herrixe’ parte-hartze prozesuan ere konpondu beharreko 
gune ugari aipatu dituzte herritarrek eta guzti horiek nola egin aztertzen ari gara orain. Urte honetarako eta legegintzaldi 
osorako lehentasunak ezartzen ari gara, herria ahalik eta egokien txukundu eta konpontzea nahi baitugu guk ere. Eraba-
kiak hartu bezain pronto jakinaraziko ditugu. AZKOITIKO UDALA

herritarrei erantzunez



3

Urtarrilaren 25ean 983 urte beteko dira Barriken iturria 
sortzeko erabakia hartu zenetik. Izan ere, 1830eko 
urtarrilaren 25ean sortu zuen orduko Udalak garai hartan 
Idiakez plaza izena zuen gunean iturri bat eraikitzeko 
batzordea. Ordurako auzotar askok eskatuta zuten plaza 
horretan iturri bat jartzea eta asmo bat baino gehiago 
ere proposatuta zeuden; azkenean batzorde bat eratu 

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 proiektua martxan jartzea erabaki zuen Udalak. 
Mariano Laskurain arkitektoari agindu zion aukera 
ezberdinak aztertzeko lana, eta hark ura Perdelari 
iturritik bideratzea izango zela egokiena ondorioztatu 
zuen, hainbat proba egin ondoren. Iturriaren diseinua 
ere prestatu zuen.

Laskurainen proiektua onartzea erabaki zuen Udalak. 
Horretarako dirurik ez zuen, ordea, eta besteak beste, 
Telleritxuko garo sail bat saldu zuen. Laskurainen 
planoa eskuan, enkantera atera zuen iturriaren 
eraikuntza eta Elgoibarko Jose De Arriolak lortu zuen 
eraikitzeko lizentzia. 1831an inauguratu zuten egungo 
iturria.  

Barriken iturriaren aurreneko proiektuak kolore eta 
mota askotako harriak jasotzen zituen; zokaloa 
eta azpiko oinarria Pikoagako kanterako zenizienta 
harriarekin egitea; aska, Erramutxo edo Artxuitxordiko 
harri pajizoarekin; idulkia Txabolazarrako harri kaliza 
txurizkarekin, eta barrikak eta txarroa Sta Maria 
de Baldaren hondakinetatik hartutako harriarekin. 
Azkenean, egun ezagutzen dugun gisan eraiki zuten. 

El 25 de enero de 1830, el Ayuntamiento de Azkoitia 
decidió formar una comisión para construir una fuente en 
la plaza Idiaquez. Ya para entonces la ciudadanía había 
reclamado más de una vez la necesidad de ese tipo de 
infraestructura en esa ubicación. El Consistorio encargó el 
proyecto al arquitecto Mariano Lascurain, y para fi nanciarlo 
vendió, entre otras propiedades, un helechal que poseía en 
Tellerietxuko. Tras un año de gestiones y obras, la fuente de 
las barricas se construyó en 1831.

Iturriaren urtebetetzea
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El 25It i t b t t

Indalecio Ojangurenek 1963an egindako argazkia.



albistea - azpiegiturak

1. Ikastolaren jolastokiko kuneta osoa konpondu dute; orain 
artekoak zulo handiegia zuen eta umeentzat arriskutsua izateaz 
gain, ura pilatzen zen bertan. Kuneta hori gehiago tapatu eta 
modu egokian jarri da orain. Jolastokinan bertan, gainera, lau 
zakarrontzi berri jarri dituzte, orain artekoak apurtuta zeudelako. 
Jolastokitik ikastetxera sartzeko atea eta ondoko horma ere 
atondu dute.

2. Haur txikien komunak ere egokitu dira. Orain arte, eseritako komun 
bakarra zegoen eta arraska txikiegiak zeuden. Eseritako beste 
komun bat jarri da eta arraska handi bat ere bai.

3. Jangelako sukaldea ere hobetu dute: sukaldeko lurreko baldosak 
aldatu dira, eta iturgintza instalazioa aldatu da, orain artekoa 
zaharkituta eta kaltetuta zegoelako.

4. Eraikin zaharrean suaren aurkako dispositiboak ere jarri dira. Eraikin 
hori 1979an egin zen, eta orduko legeak ez zuen eskatzen suaren 
aurkako dispositiborik jartzea. Hori aldatu eta segurtasuna bermatze 
aldera, dispositibo horiek jarri ditu orain Udalak.

Jolastokia, haur txikien komuna, jangela eta eraikin zaharreko sute sistema 
txukuntzeko lanak egin ditu Udalak

Xabier Munibe ikastolako azpiegitura batzuk zahartzen hasita zeuden. Eguneroko lanean eta jardunean egoki 
aritzeko, konponketa eta hobekuntza batzuk egiteko premia zegoen. Eta lan horiek Gabonetako opor garaian 
egin ditu Udalak (ikastolaren azpiegiturak Udalarenak dira). Zehazki, jolastokian, haur txikien komunean, jangelan 
eta eraikin zaharrean egin dituzte lanak eta guztira 81.000 euro kostatu dira.

El consistorio ha realizado varias obras para mejorar las infraestruc-
turas de la Ikastola Xabier Munibe. Se ha arreglado la cuneta del 
patio y se han instalado nuevas papeleras; se han mejorado los ba-
ños de las/los niñas/os pequeñas/os; se han cambiado el suelo y las 
cañerías de la cocina y se han puesto dispositivos antiincendio en el 
edifi cio más antiguo.

1.

2.

3.

4

Ikastolaren azpiegiturak, hobetuta
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albistea - aniztasun jaia

Lana egiteko gogoz dago Aniztasun kontseilua. Jatorri ezberdineko azkoitia-
rren arteko elkarbizitzia hobetzea du helburu eta bide horretan beldur eta ezja-
kintasun ugari dagoela uste du. Horregatik, helburu eta xede berriak ezarri ditu: 

Mapa berri bat irudikatzea: Azkoitian jatorri ezberdinetako pertsonak bizi dira eta guztien artean eraiki behar da herria. 
Kanpokoak/bertakoak dikotomia horrekin moztu behar da eta bateratasun bat eman.
Aniztasuna landuko duen sare iraunkor bat eratzea eta bultzatzea, elkarren ezagutza eta aitortza ahalbideratzeko.

Aniztasuna herriko arlo guztietan txertatzea: Kirola, kultura, euskara, ongizatea, hezkuntza… jatorri ezberdineko 
azkoitiarrak arlo guztietan bizi direlako.

Helburu horiek lortzeko ideia ezberdin ugari atera dira kontseiluak azken hilabeteetan egindako bileretan eta horiek 
kontuan hartuta, erronka batzuk fi nkatu dituzte. Erronka horiek lehentasunen arabera sailkatu dituzte, eta horiek nola 
landu aztertzen ari dira orain. Esaterako, ikusi dute aniztasunaren eta elkarbizitzaren inguruan ezjakintasun, mesfi n-
datza eta zurrumurru ugari daudela. Horiei aurre egitea izango da datorren urteko erronketako bat. 

Guzti hori lantzeko mezu eta irudi baikor bat erabiliko dute hemendik aurrera: “Jatorri anitz, herri bat”. Irudia Udane 
Juaristi eta Maitane Alberdi herritarrek landu dute, eta kontseiluko kideen artean aukeratu. Hemendik aurrera, beraz, 
irudi hori agertzen den aldiro, jakin ezazue Azkoitin aniztasuna eta elkarbizitza bultzatzeko ekimen edo ekintza bat 
dela. “Gerturatu, ezagutu eta parte hartu”. Deia egina du Aniztasun Kontseiluak.

Jatorri ezberdinetako azkoitiarrek kultura, ohitura eta bizimodu ezberdinak 
dituzte. Guzti horiek bat egiten dute herrian, nahiz eta batzuk besteak baino 
ezezagunagoak izan. Elkarren berri gehiago izateko, Aniztasun jaia ospatu 
zen abenduaren 16an herriko plazan. 

Azkoitian bizi diren pakistandarrek, mexikarrek, peruarrek, argentinarrek, 
mauritaniarrek eta euskaldunek euren herriko errezeten araberako arrozak 
prestatu zituzten, eta gerturatu ziren guztien artean dastatzeko aukera izan 
zuten. Horrez gain, herrialde ezberdinetako musikari eta dantzariek ikuski-
zunak eskaini zituzten, eta te eta postre ugariz gozatzeko modua ere izan 
zen. Azkoitiar asko batu zen festara eta benetan giro aberatsa izan zen. Ho-
rregatik, Udalak balorazio oso positiboa egiten du eta gisa honetako ekimen 
gehiago antolatzeko konpromisoa hartzen.

“Distintos orígenes, un pueblo”. Es el nuevo espíritu y lema del Consejo 
de la Diversidad. Con el objetivo de fomentar la convivencia y eliminar 
prejuicios, el consejo ha establecido nuevos objetivos: crear un nuevo 
mapa social, formar una red estable para impulsar la convivencia, e insertar 
la pluralidad en todos los ámbitos de la sociedad. Todas las acciones 
estarán encaminadas a la consecución de dichos objetivos. Ejemplo de 
ello, la fi esta de la diversidad que a mediados de diciembre se celebró en 
el municipio. Azkoitiarras de distinta procedencia prepararon diferentes 
arroces, ofrecieron actuaciones musicales y dejaron patente la riqueza 
cultural que actualmente tiene Azkoitia.

Kolorez aberastutako jaia

Aniztasunaren inguruko beldurrak uxatzeko eta 
elkarbizitzaren alde egiteko sare iraunkor bat sortuko 
du Aniztasun kontseiluak. 

Jatorri anitz,herri bat
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Albistea - Gabonak argazkitan

Gabon jaiek izaera berezia dute askorentzat eta izaera horren adierazle dira egun horietan herrian egiten diren ekimenak. 
Pasatu berri dien Eguberrietan ere azkoitiar ugarik hartu du parte eta giro ederrean joan dira egunok. Jarraian, egun 
horietan Azkoitian egin diren ekintza batzuk. 

Las fi estas navideñas han traído eventos y actividades de muy diveras índole al municipio. El buen ambiente y la 
participación ciudadana han sido la nota de las fi estas. 

Giro ederrean

1. Urteko onenak.
Herriko kirolari eta kazetariek Xabier 
Oroz saski baloi jokalaria izendatu 
zuten 2012ko Azkoitiko kirolari onena. 
Gabonetako eskaparate lehiaketa, 
berriz, NHO dekorazioak dendak 
irabazi zuen, eta Bizenta Mogel 
ipuin lehiaketa Oihane Fernandezek. 
Aurten, aurreneko aldiz, kirolari 
onenaren sarian emakume eta 
gizonezkoen kategoriak bereiztu 
egin dira, berdintasuna bermatze 
aldera. 
Mejor deportista, mejor escaparate y 
mejor cuento.

2. Olentzeroren bisita
Abenduaren 24an herriko plazan izan 
zen Olentzero, azkoitiarren gutunak 
jaso eta eskariak entzuteko. Handi 
naiz txikiek, belarrira kontatu zizkien 
euren ametsak ikazkinari. 
Visita de Olentzero

3. Gabonetako azoka
Aurreneko aldiz, Gabonetako 
azoka berezia egin da aurten 
herriko plazan. Abenduaren 
27tik 30era artisauen postuek, 
haurrentzako jolasek eta jaki 

eta edari bereziek hartu zuten 
erdigunea.
Por primera vez, mercado 
navideño en la plaza.

4. Haur parkea, leporaino
Elkargunean puzgarr i  eta 
bestelako ekintzekin haur parkea 
jarri da aurten ere, eta arrakasta 
itzela izan du. Guztira mila 
lagundik gora izan da bertan eta 
guztiek hartu dute parte bertako 
ekintzetan. 
El parque infantil, a rebosar.

Olentzeroren bixita.
Haur parkea.
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5. Gazte astea
Urte berria joku, lehiaketa eta beste 
hainbat ekintzekin hasi zuen Gazteria 
Sailak: ehunka gaztek hartu dute 
parte Gazte Astearen barrua egin 
diren ekintzetan. Besteak beste, 
patata tortila lehiaketa egin zuten eta 
Unai Usabiaga, Jon Joseba Aierdi 
eta Jon Usabiagak irabazi zuten. 
La semana de la juventud.

6. Errege magoen lilura
Kabalgatak eman zien amaiera 
Eguberrietako jaiei. Errege magoen 
etorrerak magiaz eta ilusioz bete 
zituen herriko kaleak, eta aho batez 
eskatu zizkieten opariak azkoitiarrek 
Meltxor, Gaspar eta Baltasarri. 
La magia de lo Reyes Magos.

Gazte astea.

Erregeen kabalgata.

Urteko onenak



2013ko Gabonetan Elgoibartik 
Azkoitirako trasladoa egin eta 2014an 
Azkoitiko planta berrian lanean hasi. 
Hala dute aurreikusita Bernardo 
Ecenarro enpresako arduradunek 
eta epe horiek betetzea espero 
dute. “Lanak nahi bezala joanez 
gero behintzat, hala egingo dugu”. 
Hala azaldu dio Gillermo Ecenarro 
enpresako zuzendariak  Udalari. Izan 
ere, abenduaren 26an eman zizkion 
obra eta jarduera baimenak enpresa 
horri, eta dagoeneko zimentazio lanak 
hasi dituzte.

Egino Berri industriagunean 54.000 
metro karratu eraikitzeko baimena jaso 
du Bernardo Ecenarrok, zabortegiaren 
eremuaren ondoan. Orain, hasierako 
fase batean, hiru pabilioi industrial 
eta aparkalekuak eraikiko ditu, 
industriarako, automoziorako eta 
trakzio  industrialerako pintura eta 
barnizak egiten dituen enpresak, 
27.000 metro karratu okupatuta. Eta 

lan horiek amaitutakoan, bigarren 
fase batean, beste bi pabilioi gehiago 
eraikitzekotan da, gainerako 27.000 
metro karratuak okupatuta.  

Gestio, hartu-eman eta bilera 
ugariren ondoren iritsi da albistea. 
Izan ere, enpresak Azkoitira etortzea 
erabaki zuenetik orain arteko bidea 
espero baino luzeagoa izan da, 
zailtasun teknikoak medio. Baina 
Udal gobernuaren kudeaketa 
eta ahaleginari esker, oztopoak 
gainditu egin dira eta emaitzarekin 
“oso gustura” dago Udala. Izan 

ere, garrantzi handiko enpresa 
da Bernardo Ecenarro, eta horrek 
Azkoitiari eta azkoitiarrei onurak 
ekarriko dizkiolakoan dago.

Udalak eman dizkio dagozkion baimenak Bernardo Ecenarrori eta jada hasi dira zimentazio lanak
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erreportajea - Sozioekonomia

Egino Berri 
industriagunean 54.000 
metro karratu eraikitzeko 
baimena du enpresak

La empresa Bernardo Ecenarro 
ha comenzado a edifi car sus 
instalaciones en los terrenos que 
posee en la zona industrial de 
Egino Berri. Los responsables de la 
compañía esperan terminar las obras 
para fi nales de año, realizar el traslado 
durante las Navidades, y comenzar 
su actividad en Azkoitia a comienzos 
del 2014. Tras meses de reuniones y 
gestiones, el consistorio le concedió 
las licencias de obra y de actividad 
el 26 de diciembre y la empresa 
tiene ya los permisos pertinentes. 
El Ayuntamiento se muestra “muy 
satisfecho” con el resultado de las 
gestiones realizadas y se compromete 
a continuar trabajando para impulsar 
el desarrollo socioeconómico del 
municipio. 

Urtea amaitzerako, Azkoitira

2007an Bernardo Ecenarrok 
Azkoitian instalatzeko aurkeztutako 
proiektua.

UGARTE
INDUSTRIALDEA



Santa Klara kaleko 44, 46, 48 eta 50 
zenbakietako etxe berrietan zegoen 
korapiloa urte amaierarako askatzea  
lortu du Udalak.  Etxebizitza berri horiek 
amaituta zeuden, baina urbanizazio 
lanak ez,  eta promotoreak abala eta 
diru kopuru bat Udalean aurkezteke 
zituzten. Hori egin ezean, Udalak 
ezin zuen bizigarritasun baimenik 
eman. Gestio  hori urtea amaitzerako 
konpondu ez balitz, ordea, etxejabeek 

2013ko BEZa ordaindu beharko lukete 
eta horrek aparteko gastua ekarriko 
lieke. Gogoratu 2012tik 2013ra 
etxebizitzen gaineko BEZa %4tik 10era 
igo dela.

Etxejabe horien egoeraz jabetuta, 
promotorearekin hitz egin eta korapiloa 
askatzea lortu du Udalak, eta horri 
esker, herritar horiek BEZaren igoera 
ez dute ordaindu beharrik izango.

Las nuevas viviendas de Santa 
Clara 44, 46, 48 y 50 recibieron el 
permiso de habitabilidad a finales de 
diciembre y sus propietarias/os han 
podido escriturarlas antes del 2013, 
gracias a que el Consistorio aceleró 
las gestiones con las promotora para 
que las personas propietarias no 
tuvieran que asumir la subida del 
IVA que entraba en vigor con el año 
nuevo.
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Korapiloa askatuta
Santa Klara kaleko etxe berriei 
bizigarritasun baimena eman zaie 
eta eskrituratu dira

Enpresaren inguruko datuak:

• Izena edo marka: BESA Bernardo Ecenarro S.A.

• Sortu zen urtea: 1963.

• Ekoizpena: Industriarako, automoziorako eta trakzio industrialerako pinturak  
eta barnizak egiten ditu. Ekoizten duenaren %45a esportatu egiten du, 
gehiena Europara.

• Langile kopurua: 63.

• Egungo kokapena: Elgoibarko San Lorenzo industriagunean dago. 14.000 
metro karratuko instalazioak ditu, eta horrez gain, 3.200 metro karratuko 
almazen bat.

• Azkoitiko instalazioak: Orain 3 pabilioi industrial eta aparkalekuak, guztira 
27.000 metro karratu. Bigarren fasean, beste bi pabilioi eraikiko dituzte beste 
27.000 metro karratutan.



10

Urola Erdiko enplegu plana azken 
fasean sartzen ari  da. Dagoeneko 
jaso eta aztertu dira partaidetza foroan 
parte hartutako eragile eta herritarrek 
proposatutako proiektuak eta aukeraketa 
ere egin  dute bailarako udalek eta 
Loiola Berrikuntzak (Fundazio hori ari 
da egiten enplegu plana udalentzat). 
Hiru proiektu aukeratu dituzte eta hiru 
proiektu horiek fi nantzatzeko eskatu 
diote Lanbideri . Haren erantzunaren 
zain daude orain, egitasmoei dagokien 
diru-laguntza emateko. 

Honakoak dira aukeratutako proiektuak:

 1. Ekobailara garatzeko sei lanpostu 
sortzea:
Enplegu plana garatzeko egin diren 
bilera, hausnarketa eta ikerketek argi 
erakutsi dute ekoteknologia, ekonomia 
berde eta jasangarritasunaren arloak 
aukera ugari eskaintzen dituela. Bide 
horretatik, Urola Erdia ‘Ekobailara’ gisa 
garatzeko proposamen bat jaso da eta 
horren aldeko apustua egin dute udalek. 

‘Ekobailara’ horren helburuak 
jasangarritasunean oinarritutako garapen 
ekonomikoa sustatzea, ingurumena 
hobetuko luketen produktu eta 

zerbitzuak garatzea, bertako nekazaritza 
eta produktuen aldeko apustua eta 
herritarren kontzientziazioa izango dira.
 
Proiektu hori gauzatzeko sei lanpostu 
beharrezkoak direla eta, kontratazio 
hori egiteko erabiliko da diru-laguntza. 
Sei langile horiek, aipatutako helburuak 
lortzeko, besteak beste, baserritarren 
produktuen komertzializazioa, herritarren 
kontzientziazioa edo ekoteknologiak 
eskaini ditzazkeen jarduera berrien 
azterketa ekintzak sustatuko dituzte. 

2. Langileen berkualifi kaziorako 
ikastaro espezializatuak. 
Enplegu planaren garapenean argi gel-
ditu da bailarako langileriak orokorrean 
formazio baxua duela eta egungo lan 
merkatura egokitzeko berriz formatzea 
ezinbestekoa izango dela. Aurreikuspe-
nen arabera, etorkizunean honako alo-

rrek dute aukera gehien lan merkatuan: 
gizartearen zahartzea eta hirugarren adi-
nekoen ongizatea; konektibitatea, infor-
mazio eta komunikazio teknologiak eta 
mundu digitala; kudeaketa komertziala 
eta internazionalizazioa; eta fabrikazio 
aurreratua eta bioteknologia. 

Hori horrela izanda, alor horietan 
espezializatzeko formazioa eta 
ikastaroak emango dira langabezian 
edo erregulazio espedientepean dauden 
langileentzat. 

3. Ekintzailetasuna sustatzeko 
hainbat proiektu fi nantziatzea.

Los ayuntamientos del Urola Medio ya 
han elegido los proyectos que quieren 
subvencionar dentro del plan de 
empleo. Son tres: un proyecto de ayuda 
a la contratación para desarrollar la 
zona en términos de ecocomarca;   un 
proyecto de formación especializada 
para personas desempleadas o 
bajo un ERE; y  un proyecto de 
emprendimiento y autoempleo. Una 
vez adquirida la fi nanciación por parte 
del Gobierno Vasco, dichos proyectos 
recibirán su subvención y comenzarán 
a desarrollarse.

Ekobailara garatu,
formazio 
espezializatua eskaini 
eta autoenplegua 
indartu

Urola Erdiko Udalek martxan jarritako enplegu 
planera aurkeztutako proiektuak aztertu dituzte 
jada eta aukeraketa ere egin dute dagoeneko. 
Urola erdia Ekobailara bihurtzeko egitasmo 
bat, langabezian eta erregulaziopean dauden 
langileentzat formazio espezializatu programa bat 
eta autoenplegu sustatzeko proiektuak lehenetsi 
dituzte.

Lanbileria egungo lan 
merkatura egokitzeko 
emango dira ikastaroak
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alderdien ah    tsa

Ez dira gutxi krisi garai honetan Azkoitian hartu beharreko 
neurri ekonomikoen inguruan sortzen zaizkigun zalantza 
eta kontraesanak. Eredu kapitalista eta patriarkal baten 
pean bizi gara eta Euskal Herrian bere erdu ekonomikoa 
libreki aukeratu bitartean inposatutako neurri fi skal, 
fi nantzario, eta abarrek baldintzatutako bidean geuk 
erabaki ez ditugun hainbat proiektu kudeatzea tokatzen 
zaigu. Horietako bat da Bernardo Ezenarro enpresa 
Azkoitira ekartzea. Aurreko legealdian hartutako erabaki 
bat ahal den hobekien kudeatzen ahalegindu gara, eta 
epe motz batean azkoitiarrontzat onura eragingo duen 
neurriak hartu ditugu (lanpostuak sortu, zergak, e.a.).

Dena den nahiz eta epe motz batera begirako neurri bat 
izan, argi dugu Bildurentzat zein den lehentasuna. Epe 
ertain eta luzera begira pertsonen ongizatea eta natur 
baliabideen errespetua erdigunean kokatuko den eredu 
ekonomiko berri bat martxan jartzea. Horregatik dira 
guretzat estrategikoak eskualde mailan aurrera begirako 
ikuspegiarekin garatu den Enplegu Plana.

Bernardo Ecenarro y Viviendas de Santa Clara

Son dos proyectos de la pasada legislatura, que al 
actual Equipo de Gobierno le han costado lo suyo llevar 
al punto actual.

El primero no exento de nuevos problemas y el 
segundo que estuvo a punto de costarle un buen pico 
a los nuevos propietarios de las viviendas.

Aunque eso si, por problemas solamente atribuibles a 
la Promotora en el caso de las viviendas y a Bernardo 
Ecenarro en el caso de la implantación industrial.

Plan de Empleo Comarcal

En principio y sin mayores detalles, los PROYECTOS 
SELECCIONADOS, se pueden considerar interesantes 
novedosos y positivos, aunque como en todo, en 
un Proyecto, tan importante o más que la Idea que 
dio lugar al Proyecto, es el seguimiento, y sin lugar a 
dudas el resultado, hoy más que nunca, que justifi que 
mínimamente la inversión realizada.

Bere garaian jorratu eta landutako proiektuak, beren 
fruituak ematen ari dira. Hainbatetan kritikatuak edo 
ez ulertuak izan ziren arren, bai Loiola Berrikuntza 
Fundazioak, Iraurgi Lantzenen bitartez eta baita 
Oñartxoko eremuko lurren kudeaketak ere, herri 
honen garapena dakarte.

Aurreko legealdian lorturiko akordioei esker eta 
denboran nahi baino gehiago atzeratu den arren, 
badirudi 2014an Bernardo Ecenarro Azkoitian ikusiko 
dugula. Herri honen garapenean sinesten dugunok, 
horrelako proiektu estrategikoak bultzatu behar ditugu. 

Loiola Berrikuntzak Fundazioak, Enplegu plana 
prestatu du. Zertarako? Herritarrek lana izan dezaten, 
sektore ezberdinak sustatuz herri honen garapena 
sendotzeko.

Legealdi hasieran Bilduk garbi ikusten ez zituen 
erakundeak, ari dira beren fruituak ematen.

Udala enplegu planaren bitartez eredu berri bat 
bultzatu nahi omen du “ekoteknologia, ekonomia 
berde eta jasangarritasunaren arloak aukera ugari 
eskaintzen dituela”. Baina bestalde oso eredu 
desberdineko enpresa datorrelako “industriarako, 
automoziorako eta trakzio  industrialerako pintura eta 
barnizak egiten dituena” “oso gustura” dago.

Gaur egungo langabeziarekin ulertzen da horrelako 
kontraesanetan erortzea, baina epe luzerako eredu 
ekonomiko berria ipini nahi badugu, “eko” izena 
erabiltzea ez da nahikoa izango. 

Bi proposamen zehatz:

- Gerontologi mailako formakuntzarako eskaintza 
egin

- Garraio jasangarria eta aurrezpen energetikoa 
bultzatzeko enpresak erakarri 
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EHAZEren antzerki sarean sartu da Azkoitia

laburrak

12

Azkoitia ha entrado en la red de teatro en euskera de EHAZE. Gracias a ello, todos los meses habrá una función de teatro 
en euskera en el municipio. La próxima actuación será el 16 de febrero: el grupo de teatro Kukuka presentará la obra 
‘Sahara’, a las 20:30, en Baztartxo.

EHAZE Euskal Herriko Antzerki Zaleen Elkartearen sarean 
sartu da Azkoitia, eta horri esker, urte osoan zehar hilero-
hilero euskarazko antzerki bat ikusteko aukera izango da 
herrian. Koldarrak antzerki taldearena izan da ekimena: 
antzerkia egiteaz gain, herrian antzerkia sustatzea ere nahi 
zuen taldeak, eta EHAZEren sarearen berri izan zuen. Ideia 
interesagarria iruditu eta kultur mahaiarekin batera, sare 
horretan sartzea pentsatu du, eta Udalaren laguntzari esker, 
hala egitea lortu. Ondorioz, hilero euskarazko antzezlan 
bat izango da Baztartxon. Dagoeneko izan da aurreneko 
emanaldia: urtarrilaren 11n, Giltxaro taldearen ‘8 begi’ 
antzezlana ikusteko aukera egon zen. Hurrengoa otsailaren 
16an izango da: Kukuka taldearen ‘Sahara’ antzezlana 
izango da ikusgai, 20:30ean, Baztartxon.

Kultur mahaiko, Koldarrak taldeko eta Udaleko ordezkariak.

Udalarekin hitzarmena sinatzekotan

Azkoitia Erne! boluntario taldeak eta 
Azkoitiko Udalak elkarlanerako akordio 
bat prestatu dute eta hitzarmen 
hori aztertzeko bilera bat egingo da 
datorren astean. Gainera, elkarteko 
kideek aseguru pertsonala ere egin 
behar dute eta hori ere aztertuko 
dute bilera horretan; aseguru etxe 
bateko ordezkari bat izango da bertan, 

boluntarioek dituzten zalantzak eta 
galderak argitzeko. 

Jada Azkoitia Ernen!-n izena eman du-
ten guztiak daude deituta bilerara, eta 
baita oraindik izenik eman ez baina bo-
luntario gisa aritzeko prest daudenak 
ere. Asteazkenean (hilaren 30ean) izan-
go da bilera, 19:00etan, Kultur Etxean.

Larrialdi egoeretan lan egiten duten 
profesionalei laguntzeko talde gisa 
sortu zen Azkoitia Erne!, babes edo 
sostengu talde gisa. Baina hori baino 
gehiago ere izan nahi du: auzolana 
eta elkarlana berreskuratu nahi ditu. 
Boluntarioek osatzen dute Azkoitia 
Erne!, norbanakoek eta Gurutze 
Gorri, DYA, suhiltzaile, brigada, eta 
Udaltzaingoko kideek. Taldearen 
helburu eta irizpideekin bat egiten du 
Udalak, eta horregatik erabaki du diruz 
laguntzea. 

Azkoitia Erne!-ren bilera
Noiz: Urtarrilak 30, asteazkena.
Ordua: 19:00etan
Non: Kultur Etxean

Azkoitia Erne! ha organizado una 
reunión para el próximo miércoles (día 
30). En ella se analizará el convenio de 
colaboración que la asociación está 
preparando con el Ayuntamiento, 
además del seguro personal que los 
miembros de la asociación deberán 
hacerse. La reunión será a las 19:00, 
en la casa de cultura. 
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Urtero bezala, 
baserri eta landa 
eremuetan elurra 
kentzeko zerbitzua 
prest du jada Uda-
lak.  Baserritarre-
kin hainbat bilera 
egin ostean, zortzi 

baserritarrek hartu dute errepideak garbitzeko ardura eta 
dagoeneko zehaztu dituzte bakoitzak garbitzeko eremuak: 
Kukuherri eta Martite inguruak Zabale eta Kortatxok garbi-
tuko dituzte; Aizpurutxo beheko aldea, berriz, Aittubek; Elosu 
ingurua, Aitzarrak eta Elosu behekaldea, Etxostak; Madaria-
ga, Attola tabernakoek eta auzo horren beheko ingurua, Za-
balek. Azken horrek,  Azkarate eta  Olasoren ardura ere izan-
go du; Izarraitzen zati bat, berriz, Aginaga baserriaren kargu 
egongo da, eta Urrategi auzoa Kortatxoren esku. Santa Kutz 
auzoa, azkenik, Agerrek garbituko du.

Datorren urtetik aurrera, ordea, sistema berria erabiliko 
da. Izan ere baserri auzoetako bideak garbitzeko zerbitzua 
arautzeko ordenantza onartu du Azkoitiko Udalak. Hala, 
datorren urtetik aurrera deialdi publiko bidez aukeratuko 
dira zerbitzu hori eskainiko duten pertsonak, eta interesatu 
orok eman ahalko du izena. Baserri auzoetako ordezkariekin 
bilerak egin ostean erabaki da sistema hau ezartzea, 
auzotarren euren iritzia kontuan hartuta.

El servicio para limpiar las carreteras rurales en caso de 
nevada ya está organizado: 8 baserritarras se encargarán 
de habilitar las vías en dicha situación. Pero a partir del año 
que viene el sistema cambiará: el Ayuntamiento elegirá por 
concurso público a las personas que ofrecerán ese servicio. 

Elurra egiten 
duenerako prest

Kontribuzioan ez da aldaketarik aplikatuko

Zubixe Elkarteak
lokal berria

Ordenantza fi skalak onartzeko 
urteroko prozedura jarraitu du Udalak: 
batzordeak eta bilkura osoak dagozkien 
moduan eta dagozkien epeetan egin 
zituen. Baina erakundeen artean egon 
diren koordinazio eta komunikazio 
arazo tekniko batzuk medio, 
ordenantza horien azken aldaketak ez 
ziren Gipuzkoako Aldizkari Ofi zialean 
2012ko abenduaren 31 baino lehen 
publikatu. Ondorioz, aldaketa horiek 
ezin dira aplikatu 2013an.

Horrek, Ondasun Higiezinen Gaineko 
Zergari (Kontribuzioari) eragingo dio 
batez ere: urte honetan zerga horri ez 
zaio KPIrik aplikatuko eta etxebizitza 
hutsei ezartzekoa zen errekargoa ez da 
aplikatuko.

Guzti horrek herritarrei eta 
Udalari eragin diezazkieken arazo 
eta eragozpenak zuzentzeko 
ahaleginetan ari da udal gobernua. 
Bere esku dagoen guztia egingo 

du eta aurrera begira horrelakorik 
berriro gerta ez dadin bitartekoak 
jarriko ditu.

Las últimas modifi caciones realizadas 
en las ordenanzas fi scales del 2013 
no se publicaron a su debido tiempo 
en el Boletín Ofi cial de Guipuzcoa. 
En consecuencia, a la contribución 
de este año no se le aplicara el IPC 
ni habrá recargo sobre las viviendas 
vacías. 

Urte berria lokal berriarekin estreinatu du Zubixe elkar-
teak. Lehen kultur etxeko 4. pisuan zeuden, eta orain 
aurreneko pisua egokitu dio Udalak, euren eginkizune-
tarako toki gehiago izan dezaten. Izan ere, arropategiko 
material guztia gordetzeko txiki gelditu zitzaien goiko 
lokala, eta orain egokiago antolatzeko modua dute. Hori 
aprobetxatuta, gainera, arropategiko erropak konpon-
tzeko bi josteko makina jarri dituzte, nahi duenak erabil-
tzeko edo erabiltzen ikasteko.

Zubixe orain dagoen lokal horretan Kontsumitzaileen 
Informazio Bulegoa eta Herrixen merkatari elkartearena 
zeuden orain arte; bi bulego horiek Kultur Etxearen lau-
garren solairura pasatu dira.

El ropero de Zubixe ha estrenado ubicación: el 
Ayuntamiento le ha cedido el local del primer piso de 
la casa de cultura, para que pueda tener más espacio 
para realizar sus actividades. La Ofi cina de Información 
al Consumidor y la de la asociacion de comerciantes 
Herrixen que ocupaban ese lugar hasta ahora, se han 
instalado en el cuarto piso.



Biharko Gipuzkoa S.L enpresak ez 
du biharko utziko euskararekiko 
konpromisoa. 2012 amaieran hartu 
zuen euskara plana martxan jartze-
ko konpromisoa eta dagoeneko hasi 
dira aurreneko pausoak ematen. Izan 
ere, “uste baino behar handiagoa” 
zutela konturatu dira. Hala dio Luis 
Azkue enpresako zuzendariak: “Eus-
kara planaren berri izan genuenean 
uste genuen gurean euskara zela 
nagusi; baina konturatu ginen hori 
eremu informalera mugatzen zela eta 

idatzizko nahiz harreman formaletan 
gaztelerara jotzen genuela”. Hori al-
datu nahian erabaki zuten euskara 
plana egitea, eta horretan hasi dute 
urtea, buru-belarri.

Bide horretan, Azkoitiko Udalaren 
laguntza izango du. Izan ere, euskara 
planak diruz laguntzen ditu Udalak. 
Hain justu, planaren herena fi nan-
tzatzen du, plana eraginkorra eta 
arrakastatsua izateko enpresaren 
inplikazioa beharrezko dela uste 
duelako eta hori lortzeko enpresak 
ere ekarpen ekonomikoa egitea 
ezinbestekoa dela iruditzen zaiolako. 
Udalaren diru-laguntzez gain, Foru 
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak 
ematen dituenak ere jaso ditzakete 
enpresek. Biharkok, zehazki, 1.605 
euro jasoko ditu Udaletik plana 
egiteko. EMUN Lana Euskalduntzeko 
Kooperatibaren aholkularitzarekin 

jarriko du abian plana enpresa horrek 
eta hasi dira diagnostikoa egiten. 
Behin diagnostikoa eginda, plana 
diseinatu eta martxan jarriko dute. 

Biharko Azkoitian euskara plana 
egitea erabaki duen bigarren 
enpresa da. Aurretik, iragan 
udaberrian, Serbitzuk ekin zion 
bideari eta dagoeneko hasi dira 
plana ezartzen. Bi enpreson bidea 
jarraitzera animatu nahi ditu Udalak 
herriko gainerako enpresak.

2009az geroztik ari da Udala enpre-
setan euskara plana sustatzen; or-
duan kontratatu zuen EMUN eta 
10 langiletik gora zituzten enpresei 
euskara plana eskaintzen hasi zen. 
Egoera ekonomiko zailaren ondo-
rioz, espero baino makalago doa 
bidea, baina pixkanaka-pixkanaka 
badatozela ikusita, gustura dago.

Biharkok ere euskara plana egingo du
Udalak proiektuaren herena sustatuko du, enpresetan euskara sustatzeko duen 
programaren bidez
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Las politicas para impular el euskera están teniendo sus frutos: la empresa Biharko Gipuzkoa S.L. va a poner en 
mancha el plan de euskera; por otro lado, en el 2012 fueron 30 las personas que se sacaron el carné de conducir 
en euskera; por último, la empresa Elkarmedia ha conseguido el certifi cado Bidean del programa Azkoittixen Bai 
Euskarari!, y Uria Sukaldeak el certifi cado Zerbitzua euskaraz. 

Inoiz baino gidabaimen euskaldun gehiago
Iaz, 30 lagunek atera zuten gidabaimena euskaraz, eta ahalegin hori aitortu 
nahi izan die Udalak lagun horiei: lorpen hori txalotzeko, diploma bana eman 
die eta guztien artean bi afari zozkatu ditu, opari gisa. Etxaniz autoeskolak jarri 
zuen abian gidabaimena euskaraz ateratzeko zerbitzua eta azken urteetan 
egindako ahalegina eskertu dio Udalak. 2012an, gainera, marka hautsi da: 
inoiz baino azkoitiar gehiagok atera du gidabaimena euskaraz. 

Bi ziurtagiri gehiago
Azkoittixen Bai Euskarari! programak fruituak ematen 
jarraitzen du. Elkarmedia enpresak  Bidean ziurtagiria 
jaso berri du. Uria Sukaldeak, berriz, Zerbitzua 
euskaraz ziurtagiria, iaz lortutako Bidean maila 
hobetuz. Programak hiru maila ditu: Bidean, Zerbitzua 
euskaraz eta Zerbitzua eta lana euskaraz. Helburua 
da euskararen erabilera merkataritzan bultzatzea eta 
herriko establezimenduek goreneko maila lortzea: 
Zerbitzua eta lana euskaraz.
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Azkoitian noiztik dago martxan auzo konposta? 
Abenduak 10ean eman zen formazio ikastaroa eta hurrengo 
egunean bertan jarri zen martxan. 

Zenbat familiak eman dute izena? 
36 familia daude izena emanda. 

Horietatik zenbat ari dira konposta egiten? 
Aurreneko konpost gunea liburutegi ondoan jarri da, eta 
kokapen horregatik 13 familia ari dira konponsta egiten gune 
horretan.

Zenbat konpost egin da orain arte? 
Konposta egiteko goizegi da oraindik; gutxienez 9 hilabete 
inguru behar ditu prozesuak. Behin sortzen denean, 
programan izena eman dutenek izango dute konposta 
hartzeko lehentasuna.  

Sortu daitezkeen arazoak: 
Zati handiegiak botatzea izan ohi da arazo normalenetakoa. 
Hondakinak ongi zatituta botatzea komeni da, zati handiak 
usteltzeko arriskua baitago eta usteltze horrek usain txarrak 
sor baititzake.

Konpostagailua uste baino azkarrago betetzea. Halako 
zerbait gertatu da aurreneko egun hauetan: herriko aurreneko 

gunea izanik, familia ugari sartu dira konpostagailu batean. 
Gabonak ere izan dira eta egun horietan hondakin gehiago 
sortzen denez, hasierako egunetan asko bete da.

Hasierako fase honetan lehorkin bezala lastoa erabiltzea 
erabaki da, baina bolumen handia hartzen du eta bestelako 
lehorkinak probatzen hasiko dira orain (hosto lehorrak, 
inausketako adaxkak xehetuta, belar lehorra...). 

Gune gehiago:
Auzokonposta hondakin organikoei irtenbidea emateko 
modu egokia dela ikusita, herrian gune gehiago jartzekotan 
da Udala, herritarrek erraztasun eta erosotasun gehiago 
izan ditzaten. Eta sistema hau erabiltzera animatu nahi ditu 
azkoitiarrak, bertan sortzen diren hondakin organikoen 
kudeaketa nabarmen hobetuko duelako.

Azkoitia

  Apuntatu nahi duenak:
 Udalera (943-857172) edo Urola Erdiko Mankomunitatera 

(943-857319) deitu behar du, edo e-mail bat bidali 
(ingurumena@azkoitia.net edo 

konposta@urolaerdia.org); webgune bidez ere egin 
daiteke (www.urolaerdia.org). 

El compostaje comunitario está en marcha desde el 11 de 
diciembre. La primera zona se ha instalado al lado de la 
biblioteca y en ella están haciendo compost 13 familias (en 
total están apuntadas 36). La ciudadanía está respondiendo 
de forma satisfactoria, aunque durante los primeros días 
de funcionamiento la compostadora se ha llenado antes 
de lo previsto y ha habido algunos problemas, que ya se 
han solventado. La mancomunidad recomienda trocear y 
esparcir bien los residuos en la compostadora.  


