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Orain musikarako afi zio hori dena galduta dago”. Nostalgiaz 
begiratzen dio Manolo Larrañagak Olimpia antzokian 1950.
urtean egin zuten Variety-aren kartelari. Ikuskizun hartako 
koral zuzendaria izan zen, baita kantari-aktorea ere: “Denok 
ginen azkoitiarrak, denok musika zaleak, eta 30 herritarretik 
gora aritzen ginen ikuskizuna prestatu eta parte hartzen”.

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!

Izan ere, lehen estimu handia zuten 
gisa hartako variety-ek herrian. 
“Hau bigarrena zen, baina aurretik 
beste bat ere egin genuen. Eta 
Eibarren ere izan ginen”, gogoratzen 
du Larrañagak. Mexikoko, Brasilgo 
eta beste hainbat herrialdeetako 
musika jo eta abesten zuten, eta 
baita umorezko beste hainbat 
aktuazio egin ere.

Arotzak, jostunak, artistak… 
azkoitiarrak ziren denak eta ahal 
zuten moduan atontzen zuten 
eszenarioa: “Nire arreba, adibidez, 

jantziak josten aritzen zen”, dio Larrañagak. Eta publikoak 
gogo biziz hartzen zituzten: 3 eta 5 pezetatan izaten zen 
sarrera eta denak saltzen ziren. Musutruk aritzen ziren 
gainera, guztiak: “Bi saio egiten genituen egun berean, eta 
batearen eta bestearen artean ematen ziguten ogi asko 
eta okela oso gutxiko mokadutxo bat, besterik ez”, dio 
parrez Larrañagak. Izan ere, sarrerekin ateratako diru guztia 
ongintzarako ematen zuten. 

Orduko abestiak abestuz gustura gogoratu dizkigu pasarte 
haiek Manolo Larrañagak. 85 urterekin, sasoiko dago 
gizona eta umoreko. Eskerrik asko! 

Manolo Larrañaga participó en los varietys que en 
los años 50 se hacían en Azkoitia. Cuenta cómo una 
treintena de azkoitiarras participaban en la producción 
y la puesta en escena de dichos espectáculos y cómo 
eran acogidos con gran expectación por el público. 
Eran variety-s benéfi cos y se llevarón a cabo en el salón 
Olimpia de Azkoitia. 

Azkoitiarren Variety-a
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jantziak josten aritzen zen



Con el objetivo de acercar al euskera 
a quienes no lo hablan, el Consistorio 
ha puesto en marcha un programa 
llamado Auzoko que busca estrechar 
las relaciones entre vecinos y vecinas 
de Azkoitia, con independencia de 
su origen en el interés de valorar 

la riqueza linguística que existe en 
nuestra comunidad.

Para ello, y al margen de distintas ac-
tividades, se abre este espacio para el 
encuentro de personas que, semanal-
mente, hablen o no euskera, puedan 

conocerse y compartir experiencias.

El consistorio anima a la ciudadanía 
a participar en el programa Auzoko 
cuyo primer encuentro tendrá lugar 
el próximo 4 de Marzo, lunes, a las 
18:30 en el Elkargune.
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albistea - Auzoko programa

Euskaratik urrun bizi diren herritarrak euskara hurbildu eta jatorri ezberdinetako 
azkoitiarren harremanak sendotzeko ‘Auzoko’ programa martxan jarri du Udalak

Auzotarrak eta auzokideak, bat

- Zenbat hizkuntza hitz egiten  
  dira munduan? 
- 6.000 baino gehiago. 

Galdera horri erantzunez abiatu 
da Auzoko programa Azkoitian. 
Euskaratik urrun bizi diren herritarrak 
euskarara hurbiltzea du helburu, 
auzotarrak (euskaraz dakitenak) 
eta auzokideak (euskaratik urrun 
daudenak) elkartu eta harreman sare 
bat sortzea, eta herritarrak Azkoitiko 
hizkuntz aniztasunaz jabetzea. 
 
Otsail amaieran jarri da martxan 
programa. Azkoitiko hainbat gunetan 
munduko hizkuntza ezberdinei 
erreferentzia egiten dieten kartelak 
jarri dira aurrena eta horren ondotik 
lehiaketa bat egin da. Lehen 
aipatutako galdera hori (Zenbat 
hizkuntza hitz egiten dira munduan?) 
egin zaie herritarrei, eta erantzuna 

kartel horietan topatu behar izan dute. 
Giroa berotzeko lehen bi pausuak 
izan dira horiek, programaren funtsa 
edo motorra martxan jarri aurretik 
herritarrengana gerturatzeko modu 
bat. Izan ere, Auzokoen lagun 
taldea sortzea da orain erronka. 
Lagun talde hori auzotarrek eta 
auzokideek osatuko dute, elkarrekin 
bildu, berriketa apur bat egin elkar 
ezagutzeko. Auzokideak euskarara 
hurbiltzeko lagun talde bat izango 
da eta herritarren arteko harremanak 
sendotu eta hobetzekoa.

Datorren astean bertan egingo da 
aurreneko bilera: astelehenean, 
hilaren 4an,  18:00etatik 20:00etara, 
Elkargunean. Hortik aurrera, astero 
bilduko da lagun taldea, eta gisa 
guztietako ekintzak egingo dituzte: 
“Berriketan egin, joku batzuk egin... 
oso modu ludikoan arituko gara, 

beti ere euskaraz ez dakitenak gure 
hizkuntzara gerturatzeko xedearekin”, 
hala azaldu du Tere Aldalurrek. 
Auzoko programaren dinamizatzailea 
da, programa Azkoitian sustatzeaz 
arduratuko dena. Dagoeneko ari da 
elkarlanean herriko hainbat eragile eta 
ikastetxeekin, “lagun talde hori ahalik 
eta anitz, zabal eta eraginkorrena 
izateko ahalik eta azkoitiar gehienen 
topagune izatea nahi dugulako”. 
Taldea irekia da, herritar guzti-guztiei 
irekia, bai talde bai norbanakoentzat.

Aniztasun Kontseiluak iaz egindako 
hausnarketan gisa honetako programa 
baten beharra zegoela ondorioztatu 
zuen, eta horregatik erabaki du 
Udalak Auzoko programa martxan 
jartzea. Topaguneak bideratzen dute 
egitasmoa, eta Maxixatzen euskara 
elkartearen babes osoa ere badu.

Eta horregatik animatu nahi ditu 
herritar guztiak parte hartzera, 
aberasgarria eta interesgarria izateaz 
gain, ondo pasatzeko eta jende berria 
ezagutzeko aukera eskainiko duelako. 
Auzoko eta auzokideen artean auzo 
anitz bat osatzen lagunduko duelako.

Parte hartzeko:

Deitu Udaleko aniztasun 
sailera (943 080 080) edo bidali 
e-mail bat honako helbidetako 
batera: aitor@azkoitia.net edo 
aldalur80@gmail.com.

Tere Aldalur, Auzoko programaren dinamizatzailea.



El azkoitiarra Gurutz Garmendia 
lleva años recopilando historias y 
cuentos mitológicos de Azkoitia y de 
la comarca.  Ha recopilado algunos 
de ellos en el libro ‘Basoko damaren 
ipuin sorta’ y ahora, ha comenzado 

a contarlos al público, tanto infantil 
como adulto. El pasado 26 de febreró 
hizo la primera sesión en la biblioteca 
municipal Aizkibel, y el próximo 2 de 
abril está programada una nueva 
sesión.

5

albistea - Ipuin kontalaria

Gurutz Garmendiak Azkoitiko eta inguruetako istorio eta ipuinak berreskuratu ditu 
eta Udal liburutegian kontatu. Apirilaren 2an beste saio bat emango du.

“Ba omen zen behin gentil erraldoi 
bat Izarraitz inguruetan. Hain zen 
erraldoia, hanka bat Kakuten eta 
bestea Andutzen jartzeko ahalmena 
zuela…”. Gurutz Garmendiak 
gisa horretako istorio, kondaira 
eta kontu ugari dakizki. Urteak 
daramatza batean eta bestean 
euskal mitologiaren ingurukoak 
jaso eta berreskuratzen, eta lan 
berezia egin du Azkoitia eta Izarraitz 
ingurukoak biltzen. “Basoko 
damaren ipuin sorta” liburuan jaso 
ditu horietako asko eta orain, haur 
zein helduei kontatzen ere hasi 
da. Azkoitiarra da Garmendia, eta 
iragan otsailaren 16an, aurreneko 
aldiz kontatu zituen ipuin eta 
kondaira horiek herrian, Aizkibel 
Udal liburutegian eta haur zein 
heldu, txundituta gelditu ziren.

Izan ere, gutxik ezagutzen dituzte 
Azkoitia inguruan, mendez mende, 
sutondoz sutondo kontatzen joan di-
ren istorioak. “Euskal mitologia oso 
aberatsa da, kontu misteriotsu eta 
polit ugari daude, eta gurean ere 
badira eder askoak”, dio Gurutz Gar-
mendiak. Jose Miel Barandiaranen li-
buruetatik jaso ditu horietako batzuk, 
baina herriko baserri eta inguruetan 
ere ibili da kontu bila, eta topatu ditu. 
“Euskal mitologian pertsonaia bere-
tsuak errepikatzen dira toki ezber-

dinetan: mari, gentilak… baina gero 
tokian tokiko ezaugarriak hartzen di-
tuzte, eta gurean ere halaxe gerta-
tzen da”, gaineratu du. 
 
Ipuin kontaketak normalean haurren-
tzat izaten dira baina Garmendiak 
helduak ere gonbidatzen ditu. “Niri 
haur zein heldu egotea gustatzen zait, 
ixtoriak denontzat direlako politak, eta 
lehen ere, sutondoan etxeko guztiak 
biltzen zirelako”. Ume eta ez hain 
ume, guztiak egon ziren otsailaren 
16ko saioan, eta hurrengoan ere hala 
egotea espero du ipuin kontalariak. 
Izan ere, apirilaren 2an berriz arituko 
da Gurutz Garmendia Aizkibel Udal li-
burutegian Izarraizpeko ipuin eta kon-
dairak kontatzen. 18:00etan izango 
da, liburuaren nazioarteko egunaren 
harira. “Etortzeko eta gozatzeko”, ha-
la eskatzen die azkoitiarrei, “kontu 
hauek gure arbasoak nola bizi ziren, 
zer pentsatzen zuten eta zer sinesten 
zuten erakusten digutelako”. Gentilek, 
lamiek eta bestelako pertsonaiek lilu-
ratzeko parada ezinhobea izango da.

Gurutz Garmendia, otsailaren 26an Aizkibel liburutegian egin zuen ipuin kontaketan.

‘Basoko damaren 
ipuin sorta’ liburuan 
bildu ditu Garmendiak 
Izarraizpeko ipuinak

Izarraizpeko kondairak

Txikienei irekita
Ume eta haurrak liburutegira 
erakartzeko hasi zen Aizkibel 
Udal liburutegia ipuin kontaketak 
antolatzen. Izan ere, etxeko 
txikienentzat eskaintza oparoa 
du liburutegiak, baita oraindik 
irakurtzen ez dakiten umeentzat 
ere. Horregatik, guraso zein 
senideei, ume txiki-txikienak ere 
bertara eraman eta izena ematera 
animatzen ditu, guztientzat 
baitaude liburu-jolas eta 
bestelakoak. Liburutegian izena 
ematea doan da, eta ordainetan 
jasotzen den zerbitzua guztiz 
aberatsa.
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Albistea - Martirietako luizia

Martirietara joateko bide alternatiboa Diputazioa ari da egiten eta egun gutxi barru amaitzekotan 
dira; Udalaren lehentasuna auzotarren segurtasuna eta erosotasuna bermatzea da.

Iragan otsailaren 12a ondo gogoan 
dute Martirieta aldean: luizi haundi 
batek mendiaren zati haundi bat 
eraman zuen eta baita auzora 
igotzeko errepide nagusia ere. 
Ondorioz, ez gora ez behera gelditu 
ziren auzotarrak eta eguneroko 
bizimodu trabatu egin zaie.

Egoera horri buelta eman eta 
auzotarren egunerokotasuna eta 
segurtasuna bermatzeko lanean 
aritu da Udala luizia gertatu 
zen unetik. Errepide nagusia 
konpontzeko lanek luze joko 
dutela ikusita, auzora joateko bide 
alternatiboren bat irekitzea izan du 
helburu, eta hori lortzeko egin du 
lan. Bide alternatibo horren ardura 
Diputazioarena da, eta harekin 
elkarlanean jardun du Udalak ahalik 
eta irtenbide egokiena lortzeko. 

Auzoaren azpikaldean dauden 
baserrietara joateko modua atondu 
dute dagoeneko eta auzoaren 
goikaldera joateko bidea Errezolatik 
barrena ari da egiten Diputazioa.  
Pista eginda dago jada, eta orain 
asfaltatzea bakarrik falta da. Izan 

ere, asteburu eta aste hasierako 
elurteak nahi baino gehiago luzatu 
ditu lanak eta elurrak urtu arte ezin 
izan da asfaltatzen hasi. Baina egun 
gutxiren kontua izango da.

Taxi zerbitzua
Bide alternatibo hori ireki bitartean, 
Aizpurutxotik barrena doan 
pistatik dabiltza gora eta behera 
Martirietarrak. 4x4 gisako ibilgailuek 
soilik erabili dezakete, ordea,  bide 
hori, eta auzotar guztiek ez dute 
horrelako ibilgailurik. Horregatik, 
Udalak taxi zerbitzu bat jarri die 
herritarrei: Inazio Etxaniz dabil 
egunero gora eta behera hala behar 
duten auzotarrak igo eta jaisten, bai 
medikutara, bai eskolara bai eta 
bestelako errekaduak egiten ere: 
pentsua erosi, botikak… 

Ez ohiko egoera bati ahalik eta modu 
erosoenean aurre egiten saiatzen ari 
dira Martirietarrak eta baita Udala 
ere. Bide alternatiboa asfaltatu eta 
guztiz amaitzen denean egoera 
nolabaiteko normaltasunera itzuliko 
delakoan daude, auzotar bakoitzak 
bere ibilgailuarekin egin ahalko 

baititu joan-etorriak eta horrek 
dezente arinduko baitu egoera. 
Hala ere, behar gehiago sortzen 
badira horiei ere aurre egiteko 
konpromisoa hartzen du Udalak, 
beti ere auzotarren segurtasuna eta 
erostoasuna lehenetsita.

Desde que el pasado 12 de febre-
ro un desprendimiento se llevara 
la carretera al barrio de los Marti-
res, el Consistorio está haciendo 
todo lo posible para garantizar la 
seguridad y el día a día de las/los 
vecinas/os de la zona. Junto con 
la Diputación está habilitando un 
camino alternativo para que esas 
personas puedan volver a hacer 
vida normal. La pista alternativa 
quedará concluida una vez remita 
el temporal de nieve y se asfalte. 
Mientras tanto, el ayuntamiento 
ha puesto un servicio de taxi para 
aquellas personas que necesiten 
bajar al municipio y no dispongan 
de vehículo adecuado para ello. La 
Diputación está analizando la me-
jor solución para construir la carre-
tera principal. 

Otsailaren 12an izan zen luizia; ordutik egunetik egunera lur gehiago erori da.

Normaltasunera itzultzeko ahaleginetan
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Handia izan da Martiteko luizia. 400 
metro baino gehiagoko azalerari 
eragin dio, eta errepidea emateaz 
gain, bere inguruko lur ugari mugitu 
ditu. Horregatik, egungo egoera zein 
den sakon eta zorrotz aztertu nahi 
du Diputazioak, beste errepide bat 
eraikitzerako segurtasun eta berme 
guztiak edukitzeko. 

Horretarako, mugitutako lurretara 
joaten zen ura desbideratzen 
aritu dira azkeneko aste hauetan. 
Dagoeneko egin dute lan hori eta 
orain, lurrak lehortzen direnean, 
benetako egoera zein den ikusi 
beharko dute. Azterketa geologiko 
sakon bat ere egin beharko da, 
eremu horretako lurren egoera eta 
erresistentzia aztertzeko.

Azterketa horiek egin arte ez dago 
erabakitzerik errepide berria noiz eta 
nola egingo duten, baina badirudi 
luze joko dutela lanek. Emaitzak 
eduki ahala, informazioaren berri 
emango dutela adierazi dute 
Diputazioko arduradunek

Luiziak eramandako bidearen ordezkoa nola egin ikertzen ari da Diputazioa

Errepide berria egiteko azterketa sakona

Festak bertan behera:

Asteburu honetan festak ospatzekoak 
ziren Martiritean. Luizia izan arren, 
festak egin egingo zituztela erabaki 
zuten aurrena auzotarrek, baina azken 
egunotako elurteak okertu egin du 
egoera eta azkenean bertan behera 
uztea erabaki dute. 

Mendiaren benetako 
egoera zein den jakiteko 
azterketa geologiko bat 
egin beharko da

Lurrak lehortzen direnean ikusiko da benetako egoera zein den.

Luiziak 400 metro baino gehia-
goko azalerari eragin dio. 



Danon Herrixe partaidetza 
prozesuaren lehen ekinaldiak eman 
ditu bere emaitzak. Herritarrek 
egindako proposamenak aztertu, 
lehenetsi eta kontrastatu ditu 
Udalak eta horietako batzuk 2013ko 
aurrekontuen proposamenean 
sartu ditu. Beste batzuk, berriz,   
aurrera begira aztertzen jarraitu eta 
gauzatzeko konpromisoa hartu du.
Lau hilabete, zazpi bilera eta hainbat 
hausnarketaren ondorioa izan da. 
Herritarren partaidetza indartzeko 
helburuarekin iazko urrian jarri zuen 
martxan Udalak Danon Herrixe 
prozesua, eta denbora horretan ehun 

herritar baino gehiagok hartu dute 
parte nolako herria duten eta nolako 
herri eredua izan nahi dutenaren 
inguruan hausnartu eta erronkak 
zehazten.

Urrian egin ziren aurreneko bilerak: 
herriko gune, auzo eta arlo ezberdi-
nak kontuan hartuta, bost batzar egin 
ziren. Bilera horietan, auzo eta arlo 
bakoitzaren egoera eta beharrak az-
tertu ziren, eta baita herria orokorrean 
hartuta egin beharrekoak ere.  

Azaroan etorri zen hurrengo pausoa: 
aurreko bilera horietan parte 
hartutako herritarrak tailer batean 
bildu, eta herriaren premia nagusiak 
aztertu zituzten. Auzo eta arlo guztien 
beharrak orokorrean aztertu eta 
erronka eta proiektu zehatzak ezarri 
ziren.

Danon Herrixe prozesuan herritarrek egindako 
proposamen eta ekarpenek isla izango dute 2013ko 
aurrekontuetan
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erreportajea - Danon herrixe

Prozesuan parte hartu 
duten herritarrek eginiko 
ekarpenak teknikoki 
eta ekonomikoki 
aztertu ditu Udalak

Aurrekontuetarako prest



Ordutik aurrera, proposamen bakoitza 
teknikoki eta ekonomikoki aztertzen 
aritu da Udala, proiektu horietatik 
egingarriak zein diren baloratzeko. 
Azterketa horiek egin ostean, 
aurrekontuetako lan talde bat sortu 
da, bileretan parte hartu duten auzo 
eta arlo bakoitzeko ordezkariekin, 
eta talde horrekin kontratastatu dira 
egindako balorazioak. 

Herritarren proposamenak kontuan 
hartuko zituela esan zuen Udalak 
prozesuaren hasieran, eta hala 
egiteko asmoa du. Aurrekontuen lan 
taldean adostutako proiektu horietako 
batzuk bere egin eta aurtengo 
aurrekontuetako proposamenean 
sartu ditu. Proposamen hori gainerako 
alderdiei aurkeztu zaie, eta haiekin 
eztabaidatu eta adostu ondoren, 
aurrekontu proposamen defi nitiboa 
plenotik pasatuko da, martxoa 
amaitzerako.

Udala ireki eta herritarren partaidetza 
indartzeko  ahalegina egin du Udalak  
prozesu honekin. Eta ahalegin horrek 
argi erakutsi du azkoitiarrek gobernu 
irekia nahi dutela: hala zehaztu dute 
lehentasunen artean. Horregatik, 
parte hartzea indartu eta hasitako 
bidea iraunkortzeko asmoa du 
Udalak. Danon Herrixe hasi besterik 
ez da egin; legegintzaldiak aurrera 
egin ahala sendotu eta indartzen 
joango da. 
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erreportajea - Danon herrixe

Las propuestas realizadas por 
la ciudadanía en el proceso 
participativo Danon Herrixe tendrán 
su refl ejo en los presupuestos del 
2013. Tras analizar la viabilidad 
económica y técnica de  las 

propuestas priorizadas en las 
sesiones de trabajo del proceso 
Danon Herrixe, el Gobierno 
Municipal ha decidido incorporar 
algunas de ellas en su propuesta 
de presupuesto para este año y 

se ha comprometido a analizar las 
demás en los próximos años. Tras 
presentar y debatir la propuesta 
con la oposición, se espera que los 
presupuestos defi nitivos del 2013 
se aprueben este mismo mes.

Ehun lagun inguruk hartu dute parte Danon Herrixenen bileretan.



erreportajea - Danon herrixe

Herritarren ekarpenak
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1. Hondakinen inguruko lan talde bat martxan jartzea. 
Formar un Consejo sobre la gestión de los residuos.

2. Hainbat espaloi konpontzea.
Destinar una partida para el arreglo y mantenimineto de distintas aceras.

3. Umeen parkeetako zorua konpontzea.
Arreglar los suelos de los parques infantiles.

4. Aparkalekuen arazoa hobetzea, Udaltzaingoaren inplikazioa indartu eta autoen erabilera murrizteko herritarren 
kontzientziazioa landuta. 
Mejorar el problema del aparcamiento, con una mayor implicación de la Policía municipal y mayor concienciación 
ciudadana.

5. Enpresek kutsatzen dutena aztertu eta irtenbideak aurkitzea (airea, solidoa, likidoa, zarata…).
Analizar la contaminación que crean las empresas y buscar soluciones.

6. Baserri bideak garbitzea.
Limpiar los caminos y vías rurales.

7. Herritarren parte-hartzea bultzatzea. Parte hartzea sustatzeko plangintza bat egitea eta Danon Herrixe prozesua 
iraunkortzea.
Impulsar la participación ciudadana y consolidar el proceso participativo Danon Herrixe.

8. Auzolanean egingo diren egitasmoak diruz laguntzeko partida bat sortzea.
Guardar una partida para el trabajo vecinal.

9. Elkarbizitza bermatzea. Etorkinen integrazioa landu: informazio falta eta horren ondoriozko zurrumurruak ekiditeko 
kanpainak egin.
Fomentar la convivencia. Realizar campañas para mejorar la convivencia y combatir los rumores.

10. Elkarguneko lokalei erabilera egokia ematea proposatu zuten herritarrek. Bestalde, Musika Eskolak irisgarritasun 
arazoak ditu. Bi kontu horiek aintzat hartuta, Elkargunean amaitzeke dagoen lokal handia musika eskolarentzat 
egokitzea lehenetsi du Udalak
La ciudadanía planteó optimizar el uso de los locales de Elkargune y la Musika Eskola tiene problemas de 
accesibilidad. Teniendo en cuenta ambos aspectos, el gobierno municipal se plantea habilitar el local que está 
en desuso en el Elkargune para Musika Eskola. 

11. Auzo guztietarako irisgarritasun arazoak planteatu zituzten herritarrek. Egoera horri irtenbidea emateko auzoak 
eta erdigunea lotuko dituen  mikrobus linea bat ezartzea lehenetsi du Udalak.
La ciudadanía planteó los problemas de accesibilidad de los distintos barrios del municipio. El gobierno municipal 
propone establecer un microbus de línea que conectará los barrios con el centro urbano.

Datozen urteetan aztertu eta gauzatzeko gelditu diren proiektuak
Proyectos a analizar en los próximos años.

1. Ipintza auzoko saneamendua.
    Saneamiento del barrio Ipintza.
2. Herri barruko trafi ko norabidea aztertzea. 
    Analizar el tráfi co del municipio.
3. Alde zaharraren egoera eta behar espezifi koak aztertzea.
    Analizar la situación y las necesidades específi cas del Casco Antiguo.

Dagoeneko lantzen diren eta hobetu eta optimizatu beharreko alorrak
Ámbitos en los que actualmente se trabaja pero que se pueden mejorar u optimizar.

1. Garapen ekonomikoa eta merkataritza.
    Desarrollo económico y comercial.
2.  Formazio aukerak aztertu eta hobetu.
    Analizar y mejorar las necesidades de formación. 
3. Landa eremuaren garapena. 
    Desarrollo de las zonas rurales. 

Danon Herrixen prozesuan jasotako proiektuetatik 2013rako udal gobernuaren aurrekontuen 
proposamenean txertatu  diren proiektuak:
Proyectos recogidos en Danon Herrixe que el Gobierno Municipal ha priorizado para los presupuestos del 2013 



alderdien ah    tsa

Udal aurrekontuak urte osoko udal baten politika edo lan 
ildoa zehazten du eta horregatik, bere lanketak garran-
tzia handia du. Gure kudeaketa moduaren oinarria herri-
tarren parte-hartzean datza, ezin baita herritarrentzako 
herririk egin haiek zer nahi duten jakin gabe.

2012ko aurrekontua Bilduk Azkoitiko Udaleko gober-
nua hartu zuenetik lehena izan zen. Herritarrei udalaren 
egoera ekonomikoaren berri eman eta Bilduren irizpideak 
zeintzuk ziren azaltzearekin batera, batzar batean, herri-
tarren zalantzak argitu eta haien ekarpenak jasotzeko 
aukera izan zen. Ez zen izan denbora errealik aurrekon-
tuak Bilduk nahi bezain modu parte-hartzailean osatze-
ko, baina 2013an parte-hartzea bermatzeko konpromi-
soa hartu genuen. Eta Danon herrixe prozesuaren bidez 
hala egin dugu. Esker ona erakutsi nahi diegu parte hartu 
duten guztiei. Hitz egindakoaren arabera, ahalik eta au-
rrekontu txukunena aurkeztu diegu gainerako alderdiei. 
Gure nahia da beste alderdiekin ere ahalik eta adostasun 
zabalena lortuta, 2013ko aurrekontua onartzea.

Este año el equipo de gobierno municipal ha culminado 
Un Proceso de Participación Ciudadana, a través del 
denominado proyecto Danon Herrixe. Es novedoso y los 
frutos están por ver, desde el PSE, deseamos que tenga 
el mayor éxito, así como continuidad, previa demostra-
ción de que es un proceso abierto, tanto en la partici-
pación, como en el desarrollo, propuestas para debate 
efectuadas por el Ayuntamiento, así como aceptación y 
aprobación de aquellos que sean prioritarios y preferen-
tes para los barrios y la mayoría de la ciudadanía.

El PSE a lo largo del debate de los Presupuestos, 
tratara de favorecer, como estimulo a la paraticipación 
diudadana, la aprobación de todas las propuestas 
surgidas desde DANON HERRIXE, aun, incluso que no 
las compartamos, como respecto y estimulo a la Parti-
cipación Ciudadana. Desde estas líneas, el PSE quiere 
felicitar a los ciudadanos que han participado en el 
proceso y lanza su invitación al resto de los ciudadanos 
a que se sumen a todas las iniciativas de Participación 
Ciudadana que surjan en el Municipio.

Herritarren partaidetza oso erreminta eraginkorra da 
politikariontzat; herritarrengana hurbildu eta beraien 
ideia eta kezkez jabetzeko aukera eskaintzeaz gain, 
aurrera eramaten ari garen proiektuak konpartitzeko 
leku bilakatzen bada behintzat.

Herritarren partaidetzak, herritar eta politikoen 
arteko konpromiso eta lankidetza esan nahi du, 
honela herritarrek aurrera eramaten diren proiektuen 
berri zuzenagoa izan eta ekarpenak egiteko aukera 
dutelarik. Honexegatik EAJtik aurreko legealdietan ere, 
hainbat prozesutan antzeko ekimenak jarri genituen 
martxan. Aipatu legealdi honetarako programa bera 
ere herritarrekin sortua izan zela eta hau ari dela izaten 
Azkoitiko EAJren egitekoa edo “hola de ruta” delakoa. 

Prozesuok sinesgarritasuna lortzeko ezinbestekoa da 
herriko sentsibilitate guztiak ukitzea, honela zenbat 
eta talde heterogeneoagoa lortu, emaitza aberatsagoa 
izango baita.

Legealdi honetan Parte Hartze batzordea daukagu. 
Parte hartze batzorde horren helburu nagusiena 
parte hartze araudia onartzea zen. Bilduk zirriborroari 
Azkoitia Baik 2012ko martxoan ekarpenak egin 
zizkion. 

Baina gerora ia ez gara bildu eta Bilduk Denon 
Herrixe prozesua aprobetxatu nahi du herritarren 
ekarpenak jasotzeko. Gu ados gaude, baina espero 
dezagun aurtengo partean araudia onartzea.

Araudi horretan herri galdeketak arautuko dira. 
Bilduren zirriborroan honakoa jasotzen du: eskaera 
“16 urtetik gorako biztanlegoaren %10ak egitea” 
(800-900 sinadura”); guk 200 sinadura izatea 
nahi dugu. Herri galdeketa loteslea izateko 
erroldaren %40 (3.000/4.000) parte hartzea 
derrigorrezkotasuna kentzeko eskaera ere egin 
dugu. 

Aurten herri galdeketarik egingo ote dugu?

E t ñ l i d bi L ldi h t P t H t
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Mintzalaguneko kideek II. pintxo 
lehiaketa egin zuten otsailaren 22an. 
Zortzi taldek hartu zuten parte, 
Iñaki Alkorta,  Javier Camon eta 
Agurtzane Epelde epaimahaikideen 
hitzetan, guztiek aurkeztu zituzten  
oso maila altuko eta dotore 
apaindutako pintxoak. Onena Juan 
Karlos Merino, Pili Jimenez, Delia 
Santa Maria, Jose Mari Darias eta 
Lurdes Albonigak prestatutako 
mokadutxoa izan zen, karakola 
eta barea izenekoa. Saria ere jaso 
zuten talde horretako kideek: Koxka 
tabernan afaria egiteko moduan 
izango dira.

Doan den Mintzalagun programan 
izena urte osoan eman daiteke. 
Baldintza bakarra da astean behin 
euskaraz hitz egiteko gogoa izatea. 
Izena emateko 943 15 10 89 (AEK) 
edo 943 85 71 75 (Udala).

Hogeigarrena ospatzeko, 
proba herrikoia ere bai
Diego Garciaren oroimenezko Azkoi-
tia-Azpeitia Maratoi erdiak hogei urte 
beteko ditu aurten eta urtemuga bo-
robil hori ospatzeko lasterketa herrikoi 
bat ere egingo da 7,5 kilometrokoa. 
Horrez gain, hogeigarren urtemuga 
Asier Cuevas korrikalaria omentzeko 
ere baliatuko da. Martxoaren 23an 
jokatuko dira bi lasterketak, 16:15 eta 
16:30tan Azkoititik abiatuta.

“Maratoi erdia atletismoko proba go-
gorrenetako bat da. Diego Garcia 
zena bere garaiko munduko mara-
toilari onenetakoa izan zen, eta ma-
ratoirako prestatzeko maratoi erdiak 
egiten zituen. Jakinik korrikalari he-
rrikoientzako proba luzea dela, proba 
motzago bat prestatu dugu aurten”, 

azaldu dute Xeye atletismo taldeko 
ordezkariek. Lasterka egiteko zale-
tasuna duten kirolarientzako antolatu 
dute proba berria.
Azkoitiko Udalak diruz laguntzen 
ditu bi lasterketak eta parte hartzera 
animatzen ditu herritarrak. Dagoeneko 
izena eman daiteke ohiko tokietan.

La media maratón Azkoitia-Azpeitia 
cumple 20 años y para celebrarlo, ha 
organizado una carrera popular. Será 
el mismo día de la media maratón, el 
23 de marzo, y saldrá del mismo lu-
gar, pero un cuarto de hora antes (a 
las 16:15). Las personas interesadas 
ya pueden inscribirse tanto en la me-
dia maratón como en la prueba po-
pular en los sitios habituales.
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Umeen zaintza eta guzti

Ibilgailuen gaineko zerga 
ordaintzeko epea zabalik

Jendetsu joan da Herrixen merkatarien 
elkarteak urtero antolatzen duen outlet 
azoka. Bi egunez, denboraldian atzera gel-
ditutako arropa eta osagarriak salerosteko 
aukera izan da Elkargunean, eta herritarrek 
ondo erantzun dute. Aurten, gainera, hau-
rren zaintza zerbitzua ere egon da eta ho-

rrek erraztu egin du egoera. Herrixen elkar-
tea gustura dago lortutako emaitzekin.

El outlet organizado por la asociación 
de comerciantes Herrixen ha sido 
todo un éxito. Así lo han valorado sus 
organizadoras/es.

Ibilgailuen gaineko zerga borondatez 
ordaintzeko epea martxoaren 1 etik 
apirilaren 19 arte egongo da zabalik. 
Helbideratutako erreziboak, berriz, 
zuzenenan kontu korrontetik pasako 
dira martxoaren 25ean.

Zergaren ordainketa helbideratuta ez 
dutenek etxean jasoko dute erreziboa 
posta arrunt bidez. Martxoaren 
20rako erreziboa etxean jaso ez 
dutenek Azkoitiko Udalaren Zerga-
Bulegora jo beharko dute bere 

erreziboa eskatzera. Aipatu den 
borondatezko epe horren ondoren, 
premiamendu bidera joko da eta 
gainkarguak, berandutza-interesak 
eta kasuan kasu, izan daitezkeen 
kostuak ordaindu beharko dira.

El plazo para pagar el impueso sobre 
los vehículos de tracción mecánica 
estará abierto del 1 de marzo al 
19 de abril. Los recibos que estén 
domicializados se cobrarán el 25 de 
marzo. 

El 22 de febrero se celebró el II. 
Concurso de Pintxos de Mintzalagun. 
El objetivo de Mintzalagun es ofrecer 
a las personas que saben euskera, 
pero no lo hablan por distintos 
motivos, un grupo de compañeras/
os para hablar en euskera como 
mínimo una hora a la semana.

Mintzatu eta 
gozatu
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Korrika badator!

La Korrika llegará a Azkoitia el 20 de marzo y con  motivo 
de esa cita se han organizado varios eventos culturales 
en el municipo. El Ayuntamiento colabora en dichos 
eventos y anima a la ciudadanía a participar.

Martxoaren 20an iritsiko da 18. Korrika Azkoitira, eta 
hitzordu horren bueltan, korrika kulturala prestatu dute 
AEK eta Azkoitiko beste hainbat eragilek elkarlanean. 
Azkoitiko Udalak ere babestuko du Korrikaren etorrera 
eta Korrika kulturala, eta euskararen alde lan egin eta 
parte hartzera deitzen ditu azkoitiar guztiak. 

Azkoitiko enpresek 
fi nantziazio baldintza 
hobeak izango dituzte

La sociedad de garantías recíprocas Oinarri -especializada 
en la fi nanciación de Pymes y empresas de la Economía 
Social- ha suscrito un convenio de fi nanciación preferente 
con Iraurgi Lantzen, la agencia de desarrollo comarcal del 
Urola Medio, en Gipuzkoa.
El acuerdo permitirá a las empresas de la zona fi nanciarse 
en condiciones más ventajosas, además de asesoramien-
to fi nanciero gratuito por parte de expertos de Oinarri.

Iraurgi Lantzenek eta Oinarri SGR berme elkarteak 
akordioa sinatu dute Urolako enpresen fi nantziazioaren 
inguruan. Hitzarmen horren arabera, Oinarri SGRk 
ohikoak baino fi nantziazio baldintza hobeak —epeei 
zein kostuei dagokienez— eskainiko dizkie Azkoitiko eta 
Azpeitiko enpresa txiki eta ertainei.

Hitzarmenak Azkoitiko eta Azpeitiko ETEek (enpresa txiki eta 
ertainek) banku-fi nantzaketa eskuratu ahal izateko baldintzak 
nabarmen hobetuko ditu, enpresa mundu osoak fi nantzazio-
iturri berrietara iristeko arazo larriak dituen une hauetan.

Oinarri SGR-ek abian jarritako fi nantzazio-lerro honen 
bidez eraberritze eta egokitze lanetarako, altzariak, 
makineria edota instalazioak erosteko, bai eta ondasun 
higiezinak erosteko aukera emango du, baita inbertsio 
horiek EAEtik kanpo egingo badira ere. 

Altxortegiko (zirkulatzailea) egiturazko beharrak fi nantzatzeko 
aukera ere ahalbidetuko du, enpresa hauek eskatzen 
dituzten stock edo abal teknikoak adibidez. Kreditu kontu 
bereziak aurreikusten dira, bai mikroenpresentzat eta baita 
autonomoentzat ere.

Hitzarmenak aipatutako guztiaz gain, Oinarrik eskainitako 
doako fi nantza aholkularitza-zerbitzua ere jasotzen du. Era 
honetan, eragiketa fi nantzagarrien helburua lortu eta  Iraurgi 
Lantzen eskualdeko garapen agentziako arduradunek behar 
besteko aholkularitza eta formazio jarduerak antolatuko dira.

Korrika Kulturalararen agenda. 

Martxoak 8, ostirala, Baztartxo antzokian, 22:00etan
Gazta zati bat (zuzendaria Jon Maia).
Martxoak 11, astelehena, Elkarguneko Oteiza 
plazan, 19:00etan, Aforismoak: hitz gutxitan asko 
esateko Juan Ramon Alberdi ( Antropologiako ikaslea 
eta mintzalaguna).
Martxoak 12, asteartea, Elkarguneko Oteiza 
plazan, 19:00etan, Azkoitiko mitologia Juan Bautista 
Mendizabal (Historialaria).
Martxoak 13, asteazkena, Elkarguneko Oteiza 
plazan, 19:00etan. Wikipedia euskaraz, 10 urte
Josu Albero ( Wikipedia euskaraz-eko kidea).
Martxoak 14, osteguna, Elkarguneko  Oteiza plazan, 
19:00etan, Azkoitiko pelotagintza 
Alberto Gonzalez ( pelotagilea)
Martxoak 16, larunbata, Azkoitiko Kontzejupean
11:30etan Mintzasalda: mahai baten iguruan talde 
txikitan elkartu eta gai ezberdinen inguruan euskaraz 
hitz egiteko.
19:30etan  Bertso Txotxa:
Azkoitiko bertsolari profesional eta afi zionatuak 
elkarrekin eta elkarren aurka.
20:30etan, Losintxa lehiaketako sari banaketa
22:00etan, Kontzertuak Azkoitiko plazan:
THE FRIDAY’S CREW eta zehaztu gabeko beste talde bat 
Martxoak 22, ostirala Baztartxo antzokian “Balitzen 
hioa” antzezlana Begirada antzerki taldearen eskutik 
arratsaldeko 20:00etan.



Euria, haizea, txingorra eta hotza 
festetako programan agertu ez arren, 
protagonista izan dira aurtengo 
inauterietan. Kalerako baino 
barrurako giro hobea ekarri zuten, 
baina horrek ez zituen azkoitiarrak 
kikildu: festa, kolorea eta umorea 
nagusi izan ziren asteburuan.

Ostiralean hasi zen jaia: eguraldi 
txarraren eraginez, bertan behera 
gelditu ziren haurren desfi lea eta 
Eganen kontzertua, baina festa ez: 
ikastetxeetan egin zuten jaialdia eta 
mozorro eta koloreek hartu zituzten 

ikasgela eta jolastokiak. Horren 
ondotik, berriz, plazako ohiko festa 
Elkargunera pasatu zen, eta han 
izan ziren dantza, kantu eta tailerrak. 
Barruko epelean giro ederrean joan 
zen arratsaldean.

Leku horretan bertan, baina iluntzean, 
Artxamendi topagunearen festan ere 
musika, algara eta kolorea izan ziren 
nagusi, bai mozorro lehiaketan eta 
baita geroko DJ emanaldian ere.

Eta larunbatean ere eguraldiak 
ez zituen beldurtu azkoitiarrak: 

mozorroak hartu eta parrandara 
atera ziren gehienak. Sari banaketan 
parte hartu zutenen artean, indio 
eta bakeroak,  San Ferminetako 
taldea eta Olaberri taberna izan ziren 
estimatuetan.

Eguraldia eguraldi, bustitik baina alai  
joan dira inauteriak Azkoitin.  

Bustitik, baina alai
Eguraldi txarra eginagatik, azkoitiarrak kalera atera dira eta festaz gozatu dute

14

iruditan- Inauteriak

El mal tiempo no amedentró a las/
los azkoitiarras y el buen ambiente  
y mejor humor reinaron en el muni-
cipio durante los carnavales.

Ostiralean, ikastetxeetan egin zen festa.
Elkargunean karaokea eta tailerrak egin ziren.

Larunbat gauean festal eta umorea nagusitu ziren herriko kale eta tabernetan.



kultura

martxoa

1-3, Martitteko festak
Martxoak 1, ostirala 
•Soziedadean, 22:00etan, Mus 
txapelketa. 

Martxoak 2, larunbata
•Bertso afaria izango da, trikitila-
riek lagunduta.  Bertsolariak: Ma-
ñukorta, Zeberio eta Mendizabal. 
Trikitilariak: Itzeder eta Epelde.

Martxoak 3, igandea 
• 11:00etan, Meza Nagusia.
• Ondoren, Ahari-jokoa eta trikiti-
lariak. 

2, larunbata
• ‘Zu ere On Kixote’ trikiti eta an-
tzerki ikuskizuna. 18:00etan, Baz-
tartxo antzokian.

• Reincidentes taldearen kontzer-
tua, 23:30ean herriko plazan, ta-
bernarien elkarteak antolatuta.  

3, igandea
• XIV. Taldez-talde Iraurgi eta Biz-

kargi musika eskolako abesbatzen 
kontzertua, 13:00ean, Kontzeju-
pean. 

6, asteazkena
• Euskal Kultur Jardunaldiak. Jo-
seba Gonzalez Zugastiren hitzal-
dia: “Fedearen urtea: Jainkoaren 
bila”. Floreaga Ikastetxeko On 
Bosco aretoan, 19:30ean.
• Donostiako Ereski Abesbatza 
mistoaren emanaldia izango da, 
Azkoitiko Parrokian, 17:30ean. Ku-
txak babesten du kontzertua.

8, ostirala
• Gazta zati bat Soinu banda 
ikuskizuna, Baztartxo antzokian, 
22:00etan.

10, igandea
• XIV. Taldez-talde. Folk instrumen-
tu eta dantza emanaldia. Kontzeju-
pean, 13:00ean.
• IV. Antzerki Jardunaldixek Ma-
tadeixen. Artedrama & Huts tea-
troaren eskutik, ‘Publikoari gorro-
to’ antzezlana. 

13, asteazkena

• XXIV. Euskal Kultur Jardunaldiak 
en barruan,Jon Sarasuaren hi-
tzaldia izango da. Gaia:  “Barru-
rago ote daude krisiak?” Floreaga 
Ikastetxeko On Bosco aretoan, 
19:30ean. 

16, larunbata
• ALAI  BATZAren Kantaldi-Jaial-
dia, Baztartxo antzokian.

17, igandea
• XIV. Taldez-talde. Orkestra ema-
naldia. Kontzejupean, 13:00ean. 
•  IV. Antzerki Jardunaldixek Mata-
deixen. Aldatzen laguntzen taldea-
ren eskutik, ‘Ispilua’ antzezlana, 
19:00etan, Matadeixen. 

23, larunbata

• Azkoitiko Iraurgi Abesbatza eta 
Pasaiko Illumbe Abesbatzaren  
kontzertua, 17:30ean Parrokian.
•Azkoitia-Azpeitia maratoi erdia, 
eta lasterketa herrikoia, 16:30ean, 
Azkoititik abiatuta.

28tik apirilaren 1era
• Aste Santuko ekitaldiak.

Korrika kulturalaren barruan 
ikuskizun berezia izango da 
martxoaren 8an Baztartxo 
antzokian: ‘Gazta zati bat. Soinu 
banda’.  Jon Maia zumaiarrak 
zuzendutako ‘Gazta zati bat’ 
dokumentalaren soinu bandarako 
sortutako abestiak taularatzeko 
sortu dute ikuskizun hori Xabi 
Solano Esne Beltza taldeko 
abeslariak eta Zigor DZ disko 
jartzaileak eta, Udane Juaristi 
artista azkoitiarrak bertan parte 
hartzen du.  Gaur zortzi, 22:00etan 
emanaldi hori ikusteko aukera 
izango da herriko antzokian. 

Solano, Zigor DZ, Keu Agirretxea 
eta Aitor Zabaleta musikariekin 
batera izango da eszenatokian 
Juaristi, eta guztien artean musika, 
irudia eta zuzeneko sorkuntza 
uztartuko dituzte; hala, besteek 
kontzertua eskaintzen duten 
bitartean, azkoitiarrak muralak 
margotuko ditu zuzenean, 
agertokian bertan.

Ikuskizuna Korrika kulturalaren 
barruan sartzen da, eta hortaz, 
sarreren dirua euskararen aldeko 
lasterketa horri laguntzeko izango 
da.  

‘Gazta zati bat’en soinu banda, Korrika kulturalean
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