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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

Udal aurrekontuak

Hondakinen lan taldea

Zurrumurruen aurkako kanpaina

Laburrak

Haurren danborrada
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• Azkoitia eta Munategi tarteko Santa Kutzeko bidea asteburu batez itxita egongo zela ulertu nuen, baina oraindik 
ez da ireki. Noiz irekitzeko asmoa duzue? 

 Bide horretan luizi bat egon zen eta horregatik erabaki genuen errepidea ixtea, arriskutsua izan zitekeelako. Orduz ge-
roztik egin duen eguraldi euritsuak ez du asko lagundu eta ezin izan dugu errepidea behar bezala garbitu. Horregatik 
dago oraindik ere itxita. Halere, eguraldia hobetu bezain pronto irekiko dugu. Espero dugu aste batzuetako kontua 
izatea. Arazoa konpondu bezain pronto jakinaraziko dugu. 

 AZKOITIKO UDALA 

• Bi gauza Burdinoletatik: 1. Noizko izango du “permiso de habitabilidad” delako hori? 2. Gure bebarro pareko pare 
bat argi erreta daude.  
Gune horretako afera urteetakoa da, promotoreak ez baititu bete garaian garaiko araudiak eskatzen zuena. Azken aste 
hauetan, justu, gaiari irtenbide defi nitibo bat emateko beste saiakera bat egiten ari da Udala eta emaitzak laster izatea 
espero dugu. Hori konpondu bitartean, ordea, promotorea da horko azpiegituren arduraduna, eta hortaz, berari dago-
kio bertako argiak aldatzea, eta ez Udalari. AZKOITIKO UDALA

herritarrei erantzunez
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Pako-Pakok Azkoitiko kontu asko dakizki, 
baina ez denak. Izan ere, ezinezkoa da gogoan 
izatea hainbeste gertakari, pasadizo eta herriko 
pertsonairen 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 del municipio. Envíale las tuyas al:
Departamento de Cultura (3º piso del ayuntamiento) 
o a kultu@azkoitia.net.

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!

Ezkutuko altxorrak ezagutzeko bisitak

Azkoitiko ondarea ezagutzeko 
bisita gidatuak, Aste Santuan.

• Martxoak 28 (osteguna). Santa 
Maria La Real  parrokia ezagutzeko 
bisita. 12:00etan. 

• Martxoak 29 (ostirala). Azkoitiko 
gune historikoa ezagutzeko bisita. 
12:00etan. 

Ezkutuko altxor ugari ditu Azkoitiak. Eraikin eta gune askoren 
atzean historia handiak eta txikiak gordeta daude, herritar 
zein kanpotar askok ezagutu ere egiten ez dituztenak, 
eta horiek argitara atera nahi ditu eskualdeko turismo 
garapeneko agentziak. Horregatik, bisita gidatuak antolatu 
ditu, herritar zein turistentzat. Ez dira, nolanahiko bisitak 
izango, gainera: Juan Bautista Mendizabal Azkoitiko kronista 
ofi zial eta Euskalerriaren Adiskideen elkarteko Gipuzkoako 
lehendakariak egingo ditu gida lanak, herriko historia eta 
gertaera bitxiak azalduz.

Aste Santuan bi bisita izango dira: bata, ostegunean, Santa 
Maria La Real parrokia ezagutzeko, eta bestea, ostiralean, 

Azkoitiko Gune Historikoa ezagutzeko. Bisita horietan 
parte hartzeko aurretik egin behar da erreserba (943 851 
100 edo info@tierraignaciana.com). Ekainera bitartean 
bisita gehiago ere egongo dira. Informazio gehiago: 
www.tierraignaciana.com.

Iraurgi Lantzen ha organizado varias visitas turísticas para 
dar a conocer el patrimonio histórico del municipio; visitas 
que estarán guiadas por el cronista ofi cial de Azkoitia, Juan 
Bautista Mendizabal. Dos de esas visitas se realizarán en 
Semana Santa: una el 28 de marzo y la otra el 29. Para 
acudir a ellas, es necesario reservar  con antelación (943 
851 100 o info@tierraignaciana.com).



Udalak onartu ditu 2013ko 
aurrekontuak. Lanketa eta ahalegin 
berezi baten ondorio izan dira, bilera, 
kalkulu, negoziazio eta esfortzu 
sendoen ondorio. Eta emaitzarekin 
gustura dago Udala: herritarren 
partaidetzak zeresan handia izan 
duelako, gainerako alderdiekin 
adostasunak lortu direlako, eta 
iazko egora zailari buelta eman eta 
positiboan amaitzea lortu duelako. 

Garrantzi handia izan du herritarren 
parte hartzeak aurtengo aurrekon-
tuetan. Horretarako jarri zen martxan 
Danon herrixe prozesua eta bilera 
haietan jasotako hainbat proposa-
men, ekarpen eta eskaera kontuan 
hartu dira 2013ko aurrekontuetan. 
Herritarrak udal kudeaketan parte 
aktiboa izatea oso garrantzitsua da 
Udalarentzat eta bide horretan beste 
urrats bat eman da aurten, eta aurre-
rantzean ere hala egingo da.

Herritarrekin ez ezik, udalean 
ordezkaritza duten gainerako 
alderdien parte hartzea ere sustatu 
du Udalak eta horrek ere izan 
du isla 2013ko aurrekontuetan; 
adostasunetara iristeko saiakera 
handiak egin dira eta horri esker, 
oposizioarekin hemendakin batzuk 
adostea lortu da.

Baina parte hartzeaz eta adosta-
sunaz gain, kudeaketa eraginkorra 
eta lan handia daude aurrekontu 
hauen atzean. 2012a oso urte gogo-
rra izan da, 2011. urtean 400.000ko 
gerakin negatiboa izan zuelako Uda-
lak eta horri aurre egin behar izan 
diolako. Jarraipen zorrotza, gestio 
zuzena eta kudeaketa zurruna egin 
dira uneoro eta horri esker egoerari 
buelta ematea lortu du. Are gehiago, 
zenbaki negatiboak estaltzeaz gain, 
urtea 500.000 euro inguruko sobe-
rakinarekin amaitzea aurreikusten da. 

Nola lortu da hori? Batetik, zerga eta 
tasetatik jasotzen diren diru sarrerak 
%100 baino gehiago burutu dira 
eta diru-laguntzak ere gauzatu dira. 
Horrez gain, Foru aldundiko likidazioak 
azkenean %3,7ko jaitsiera izan du 
eta ez %10ekoa, hasieran aurreikusi 
bezala. Eta are garrantzitsuagoa: 
Udalaren hainbat eta hainbat gestio, 
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2011ko zenbaki 
negatiboei buelta eman 
eta 2012a 500.000 
euroko soberakinarekin 
amaitzea lortu du 
Udal Gobernuak 

12.595.000 euroko aurrekontua onartu du Udalak 2013rako, herritarren partaidetza kontuan 
hartuta eta oposizioarekin adostuta

Adostasunean 
eta partaidetzan
oinarritutakoak



bilera eta lanen ondoren, oso gai 
korapilatsuak askatzea lortu da. Horri 
esker, besteak beste, Hiriberren diru 
laguntzak berreskuratu dira, UMPRO-
ko etxebizitzen bizigarritasun 
baimena eman da eta Ezenarroren 
obra baimena ere bai. Sarrera horiek 
abendu erdian gauzatu dira.

Lan horren ondorioz, azken 
urteetako exekuzio maila hoberena 
izan dute Azkoitiko Udalaren 2012ko 
aurrekontuek. Horrek zer esan nahi 
du zehazki? Iazko aurrekontua oso 
erreala izan dela eta ia %100ean 
exekutatu dela. Ez da ia desbiaziorik 
egon.  

Esfortzu, gestio, ahalegin eta lan 
handiaren ondorio izan dira 2013ko 
aurrekontuak, baina ahaleginak 
merezi duelakoan dago Udala eta 
bide horretan jarraitzeko asmoa du,  
lan eta kudeaketa egokiak emaitza 
onak ekartzen dituela erakusten 
duelako.
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El Consistorio ha aprobado un 
presupuesto de 12.565.000 
euros para el 2013. Se trata de 
un presupuesto basado en la 
participación ciudadana y en la 
búsqueda de  acuerdos con los 
partidos de la oposición. Por otro 
lado la gestión del presupuesto del 
2012 ha permitido hacer frente a 
los números negativos del 2012 
y se prevee liquidar el año con un 
remanente de 500.00 euros. Es el 
resultado de un año de importantes 
esfuerzos, control estricto y gestión 
efi ciente.

Azkoitiko Udalaren 2013ko aurrekontu orokorra, zenbakitan:

1. Udal aurrekontua
Batzordea      Kopurua (eurotan)
Ogasuna eta pertsonala         6.177.893
Hirigintza                 279.760
Kirolak           1.130,115
Kultura                 512.355
Festak                 147.000
Hezkuntza                352.051
Gazteria                     99.860
(Elkargunearen aurrekontutik finantzatuko da)
Euskara                     93.405
Merkataritza                    62.275
Turismoa                         7.200
Gizarte ongizatea                 913.200
Berdintasuna                     46.800
Gizarteratzea                     84.500
Hirugarren munduarekin kooperazioa               31.500
Aniztasuna                     38.075
Ingurumena          1.094.230
Alkatetza                104.095
Sozio ekonomia                 159.413
Parte hartzea                     30.000
Lan eta zerbitzuak            1.301.132
Guztira                  12.565.000

Inbertsio nagusiak:
Musika eskolako proiektua                     60.000
Landabideak                      80.000
San Jose egoitzako altzariak                100.000
Herri lanetarako makina                      45.890

2. Zubiaurre Udal kiroldegia fundazioaren
 (Elkargunearen) Aurrekontua:                     948.120

3. San Jose Egoitzaren aurrekontua :        2.717.000

4. Azkoitia Lantzen-en aurrekontua :              693.357

5. Aurrekontu kontsolidatua:                        15.962.520,72
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Aurrekontuek 2013rako asmo nagusiak jasotzen dituzte, Udalaren dirua zertan erabiliko den. Behar gehiena 
dutenen eskubideak bermatzen, ekonomia eta merkataritza sustatzen, herria txukuntzen, auzoetarako 
irisgarritasuna hobetzen, eta partaidetza indartzen erabiliko dira,  besteak beste. Hona, jarraian, 2013an 
udalak gauzatuko dituen proiektu nagusiak:

Estos son los principales proyectos que recogen los presupuestos del 2013

Danon Herrixen prozesuan jasotako proposamenetatik
Propuestas recogidas en el proceso Danon Herrixe

2013rako proiektu garrantzitsuenak

Hondakinen kudeaketaren 
inguruko lan talde bat sortu da.
Se ha formado un grupo de trabajo 
para analizar la gestión de residuos.

Herria txukundu eta mantenu lanak 
egingo dira: espaloiak konpondu, 
umeen parkeetako zorua aldatu…
Se realizarán varias obras para 
arreglar las zonas más deterioradas 
del municipio (aceras, parques 
infantiles…)

Auzo guztien irisgarritasun arazoei 
irtenbidea emateko mikrobus linea 
bat jarriko da.
Se pondrá un microbus para 
mejorar la comunicación con los 
barrios. 

1

2

3



4. Elkarguneko lokalei erabilera 
egokia ematea proposatu zuten 
herritarrek. Bestalde, Musika Eskolak 
irisgarritasun arazoak ditu. Bi kontu 
horiek aintzat hartuta, Elkargunean 
amaitu gabe dagoen lokal handia 
musika eskolarentzat egokituko da.
El local del Elkargune que actualmente 
está en desuso será habilitado para la 
Musika Eskola.

Baserri bideak garbituko dira.
Se limpiarán los caminos rurales.

Herritarren parte-hartzea bultzatuko 
da. Horretarako, plangintza bat 
egingo da  eta Danon Herrixe 
prozesua iraunkortu.
Se impulsará la participación 
ciudadana.

5
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7

Auzolanean egingo diren egitasmoak 
diruz laguntzeko partida bat sortu da.
Habrá una partida para el trabajo 
vecinal.

Elkarbizitza bermatzeko baliabideak 
jarriko dira.
Se impulsará la convivencia 
ciudadana. 

7

8

4
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Pertsonal arloa. Arlo ekonomikoan goi-mailako teknikari bat kontratatuko da. Izan ere, 
beste administrazioetatik datozen informazio eskakizunak, baldintza zorrotzak, neurriak 
hartzeko orduan txosten fi nantzieroak eta bestelakoak ugaritu egin dira eta lan bolumen horri 
aurre egiteko ezinbestekoa da plantilla handitzea. Se  contratará a una persona para hacer 
frente al gran volumen de trabajo en el área económico del Consistorio.

Babes soziala. Egungo garai zailen aurrean, behar sozial gehiena duten herritarren 
eskubideak bermatzea da Udalaren helburua eta horretarako beharrezkoak diren baliabideak 
mantendu ditu. Besteak beste, ordenantzetan ura eta hondakinetan %95arteko hobariak 
onartu ziren familiako diru sarreren arabera, eta orain, etxe kaleratzeei aurre egiteko partida 
bat jarri da.  Se ha aprobado una nueva partida para hacer frente a los deshaucios.

 
Garapen ekonomikoa eta merkataritza suspertzeko bide berriak jorratuko dira. 
Gai hau eskualde eta herri mailan garatzen ari da Udala, Iraurgi Lantzen, Loiola Berrikuntza, 
Herrixen elkartearen bidez. Tresna horiek optimizatzea izango da erronka, elkarlanaren bidez. 
Se seguirá impulsando el desarrollo económico.

Landa eremua garatzen joateko bitartekoak jarri dira Berpiztu programa; wifi net; baserri 
bideak garbitzeko makinaren erosketa…. Se han intensifi cado los medios para seguir 
impulsando el desarrollo rura: wifi net, programa Berpiztu, maquina para la limpieza de los 
caminos rurales...

Berdintasuna. Emakumeen mahaia sustatu, protokoloari jarraipena egin eta berdintasun 
planean oinarritutako plangintza garatzeko bitartekoak jarri dira. Se ha puesto el acento en 
impulsar la mesa de la mujer y desarrollar un plan estratégico contra la violencia hacia las 
mujeres.

Kulturan lanketa berezia egiteko asmoa du Udalak. Elkarte eta eragile ezberdinen parte 
hartzea indartzen saiatuko da, bitartekoak jarriz. Eskaintza kulturala indartzea da helburua, 
modu parte hartzaileago batean. Kirolaren arloan ere beste horrenbeste egitea nahi da. En el 
ámbito del deporte y la cultura, se apostará por incentivar la participación de la ciudadanía 
y los distintos grupos y clubes del municipio.

Nazioen arteko elkartasunaren bidean pausoak ematen jarraituko da. Herrian gai honen 
inguruan sensibilizazio lan gehiago egiten saiatuko da Udala, herriko elkarteekin elkarlanean. 
Se hará especial hincapié en la solidaridad internacional y en la concienciación social.

Arau subsidiarioen egokitzapena. Egungo araudia lur soruaren lege berrira eta 
momentuko egoera ekonomikora egokituko da. Prozesu horretan ere parte hartzea 
bultzatzen du Udalak eta herri antolamenduaren inguruan herritarrekin  hausnartuko du. Se 
adaptarán las normas subsidiarias a la nueva legislación.

Irisgarritasuna bermatzeko hainbat inbertsio. Elkarguneko igerilekuko garabia, 
Baztartxoko lurra gurpil aulkientzat egokitzea edo liburutegiko atea egokitzea, besteak beste. 
Se realizarán varias inversiones para mejorar la accesibilidad de algunos edifi cios (grúa del 
Elkargune, el suelo de Baztartxo, la puerta de la biblioteca…).
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Beste proiektu batzuk
Otros proyectos



alderdien ah    tsa

Azkoitiak baditu 2013rako aurrekontuak eta hori oso 
berri ona da. Gainera, Bilduren ustez aurrekontu hauek 
herritarren beharrengatik askoz ere gertuago daude. 
Aurrekontu parte hartzaileak izan baitira, eta herritarrekin 
egindako eztabaida prozesu baten fruituak jasotzen 
baitutu. Hori gutxi balitz bezala, parte hartze prozesu 
hori oinarri hartuta, gainerako alderdiekin ahalik eta 
adostasun zabalena lortzen saiatu da gara, eta lortu 
dugulakoan gaude. 

Krisi garaietan gizarte zerbitzuak mantentzea eta 
sustatzea, eta enpleguak bultzatzeko politikak indartzea 
izan dira lehentasuna guretzat. Eta horrek isla izan du 
aurrekontuetan.

Ez dugu aipatu gabe laga nahi, udal gobernuak ekonomia 
alorrean egin duen kudeaketa eta jarraipen txukunari 
esker, iaz soberakina izan dela; eta horri esker, aurten 
Azkoitian hainbat proiektu aurrera eraman ahal izango 
dira, Musika Eskolarena esaterako.

Los presupuestos municipales del 2013 están llenos de 
buenas palabras e iniciativas positivas, que habrá que 
seguir en su desarrollo, por aquello “del dicho al hecho 
siempre hay un trecho” y ver su cumplimiento.

Nos hemos abstenido, básicamente por dos cuestio-
nes: Una, que, no hemos querido votar en contra de 
una parte del presupuesto, que aunque nos parece 
mínima, es producto de las peticiones de los ciuda-
danos, surgidas del proceso de participación, cosa 
que consideramos muy importante para el futuro de 
Azkoitia. Dos, por las intenciones, expresadas que 
no sufi cientemente recogidas, en los Temas Sociales, 
(Ayudas de Emergencia Social, Desahucios, Violencia 
de Genero, Musikaeskola, Microbus).

Consideramos en general que son unos presupues-
tos pobres y con poco contenido social, sobretodo 
en estos momentos de crisis, mas alla de las buenas 
palabras. Nos comprometemos a hacer un estrecho 
seguimiento y procurar una mejora en su cumplimiento; 
y que las intenciones no se queden en meras intencio-
nes.

2013ko aurrekontu hauetan aukera bat baino gehiago 
galdu direlakoan gaude. Aurreko urtean gastatu gabe 
geratu diren 500.000 eurorekin, zuzen-zuzenean en-
plegua bultzatzen duten partidak gehiago indatzerik 
daudelako sensazioarekin geratu gara.

Egia da egin ditugun hainbat eskaera, udal gobernua-
rekin edo eta oposizioko taldeekin batera aurrera atera 
direla, baina bakoitzaren prioridadeak markatzen joa-
teko garaia heldu da. Musika eskola, Elkargune edo 
Baztartxoko eraikinen berrikuntzak, Floreagako irisga-
rritasuna eta abarrez gain, Alde zaharreko merkatari-
tza bultzatzeko partida indartzea lortu da.

Promozio ekonomikoa izan behar da datozen urteeta-
rako lehentasuna. Herritarrek lana egin nahi dute eta 
horretarako, ditugun sektore ezberdinei laguntzeko 
partida bereziak jarri behar ditugu. Azpeitiko aurre-
kontuak aztertzen baditugu, enpresak mantentzeko, 
berriak irekitzeko eta abarrentzako laguntza zuzenak 
bideratu dituzte, guk berriz EZ. Hemen dago datozen 
urteetarako erronka eta lehentasuna.

Aurrekontu hauetan legealdi honetan Azkoitia Baik 
zeukan helburu nagusienetako bat betetzeko au-
rrerapausu garrantzitsua azaltzen da: ERAIKIN PU-
BLIKOETAN IRISGARRITASUNA BERMATZEKO 
NEURRI ZEHATZAK: liburutegian, Baztartxon, Elkar-
gunean…

Bilduk aurkeztutako aurrekontuen proposamenari bi 
emendakin aurkeztu genizkion:

1- Musika Eskolako proiektua (60.000 euro). Bildu-
rekin transakzionala adostu eta aho batez onartu zer 
gure proposamena.

2-  Herri galdeketarako partida (11.500 euro), Udal-
biltza eta UEMA-ko partidak kenduta (gure ustez ho-
rrelako erakundeetan sartzeko herri galdeketa egitea 
aproposamena). PNV eta PSE-k alde bozkatu zuten.

Bi hauez gain PNV eta Bilduk adostutako emenda-
kin bat aho batez onartu genuen, merkataritzarako 
6.000 euro gehiago.

Gehiengoa ez izateak besteen beharra areagotzen 
du!!!

A k i i k b di 20 3 k k

L t i i l d l A k h l ldi h
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Hondakinen lan taldea
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Kudeaketa egokienaren bila

Azkoitiko hondakinen lan taldea 
martxan da. Iragan martxoaren 6an 
izan zen aurreneko bilera, eta eragile 
eta herritarren artean, 30 lagun inguru 
bildu ziren bertan, tartean Udalean 
ordezkaritza duten alderdi politiko 
guztietako kideak, PSEkoa izan ezik. 

Azkoitiko eta bailarako datuak 
izan zituzten aztergai aurreneko 
bilera horretan. Udaleko ingurumen 
teknikariak eta Urola Erdiko 
Mankomunitateko teknikariek herriko 
eta eskualdeko datuak eman zituzten 
(herrian zenbat bereizten den, azken 
urteetako eboluzioa, zenbat diru 
kostatzen den...) eta datuok argi 
erakutsi zuten Azkoitian bereizte tasa 
oso eskasa dela, eta urteak aurrera 

egin arren, herritarrek ez dutela 
gehiago bereizten. 

Egoera horren inguruan kezka agertu 
zuten bertaratutakoek eta horri nola 
buelta eman hizketan aritu ziren; bes-
teak beste, gaikako bilketak zergatik 
ez duen aurrera egiten, nola hobe-
tu daitekeen, bosgarren edukiontzia 
zergatik dagoen estankatuta edo he-
rritarrak kontzientziatzeko zer egin 
daitekeen aztertu zuten. 

Hondakinen lan talde honek ekainera 
bitartean bost saio egiteko asmoa 
du, hondakinen kudeaketaren 
inguruko gai ezberdinak jorratzeko. 
Saio bakoitzean gaiaren inguruko 
adituak, gonbidatuak eta herritarrak 

egongo dira. Udal webgunean ere 
tarte berezitu bat sortu da, bileretako 
ondorioak eta informazioa herritarren 
eskura jarri eta nahi duenak ekarpenak 
egiteko modua izan dezan.

Udalak hondakinen lan taldean 
parte hartzera deitu nahi ditu herritar 
guztiak. Hiri hondakinen kudeaketa 
herritar guztion ardura denez, denon 
artean hitz egin eta eztabaidatzea 
oso garrantzitsua delako. 

Hurrengo bilera apirilaren 10ean izango 
da, eta Gipuzkoako Diputazioaren 
2008-2016rako Hondakinen Plan 
Orokorraren Aurrerapen Dokumentua 
Garatzeko Estrategia aurkeztukoa 
dira.

El grupo de trabajo sobre el  sistema 
de gestión de residuos ya está 
en marcha. La primera reunión se 
celebró el pasado 6 de marzo y en ella 
se analizaron los datos de la recogida 
selectiva de Azkoitia y de la comarca. 
Representantes de todos los partidos 
políticos con representación en el 

Consistorio, menos los del PSE, 
personas de varias organizaciones 
municipales y parte de la ciudadanía 
refl exionaron sobre cómo mejorar los 
porcentajes de recogida selectiva del 
municipio, ya que los datos muestran 
un escaso nivel de concienciación y 
de participación. 

La próxima reunión será el 10 de 
abril, a las 18:30, en el Elkargune y 
tratará sobre el plan estratégico de 
gestión de residuos de la Diputación 
de Guipuzcoa.  
El Consistorio llama a la ciudadanía 
a participar y recuerda que las 
reuniones son abiertas. 

Hondakinen lan taldeak egin du aurreneko bilera. Azkoitiaren bereizte tasa eskasa eta gaikako 
billketa hobetu beharra agerian gelditu ziren

ebgunean ere 
 da, bileretako 

zioa herritarren 
nak ekarpenak 

ezan.

lan taldean 
ahi ditu herritar 
nen kudeaketa

denez, denon
eztabaidatzea

ko. 

n 10ean izango 
Diputazioaren

dakinen Plan 
n Dokumentua 

aurkeztukoa
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Teknikariak:
Amaia Argarate, Azkoitiko Udaleko ingurumen teknikaria

Orkatz Goenega, Urola Erdiko Mankomunitateko teknikaria

Estitxu Lasa, Urola Erdiko Mankomunitateko teknikaria.

Lan taldera gonbidatutako eragileen ordezkari, honakoak 
egon dira mahaiaren bueltan:

• Pello Bastarrika (Alkatea).

• Esther Lizarralde (BILDU).

• Mikel Zubizarreta (EAJ/PNV).

• Jose Antoni Hidalgo (AZKOITIA BAI).

• Javier Blazquez (UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA).

• Lia Ariño (OREKA BIOELKARTEA).

• Pedro Alberdi (AZKOITIA ZERO ZABOR).

• Aitor Larrañaga (LANDA EREMUKO TEKNIKARIA).

• Olaia Zabaleta (MERKATARIEN ELKARTEA).

• Jesus Agirre (IRAURGI LANTZEN).

• Moises Badiola (SERBITZU ELKARTEA).

•Jose Mari Etxeberria (AUZOKONPOSTAJE TALDEA).

•Nieves Azkoitia (PLAZAONDO ELKARTEA).

Martxoaren 6an egindako bilerako parte-hartzaileak

Azkoitiko hondakinen bereizte datuak

• Mikel Zubizarreta (EAJ/PNV). •Nieves Azkoitia (PLAZAONDO

Azkoitiko hondakin

SAIOEN EGUTEGIA

Hondakinen lan taldearen hurrengo bilerak 
(saio guztiak Elkargunean izango dira, 
18:30ean): 

APIRILAK 10 
Gipuzkoako Diputazioaren 2008-2016rako 
Hondakinen Plan Orokorraren Aurrerapen 
Dokumentua Garatzeko Estrategiaren aurkezpena.

MAIATZAK 8
Bilketa eredu ezberdinak: 5. edukiontzia , atez ate, 
Itsasondoko eredua, Oreindaingoa…

EKAINAK 5
Datu ekonomikoak: Azkoitiko datuak; hondakinen 
kudeaketaren sistema ezberdinen kostuen 
azterketa.

EKAINAK 19
Urola Erdiko Prebentzio plana eta saioen balorazioa.



Ezin ditugu etorkin gehiago onartu: gehiegi dira.
No podemos aceptar más personas inmigrantes: son 
demasiados.

Etorkinak gizarte-laguntzei esker bizi dira eta neu-
rriz kanpo baliatzen dituzte. Las personas inmigran-
tes viven de las ayudas sociales y abusan de ellas.

Etorkinek lana kentzen digute.
Las personas inmigrantes nos quitan el trabajo.

Immigrazioaren ondorioz, matxismoa eta genero-
indarkeria areagotu egiten dira. La inmigración 
aumenta el machismo y la violencia de género.

Etorkinek ez dute integratu nahi.
Las personas inmigrantes no se quieren integrar.

Etorkinek neurriz kanpo erabiltzen dute euskal 
osasun-sistema, eta larrialdi-zerbitzuak kolapsat-
zen dituzte. Las personas inmigrantes abusan del 
sistema sanitario vasco y colapsan las urgencias.

Ikasle etorkinek eskoletako hezkuntza-maila jai-
tsarazten dute eta ikastetxeetan ghettoak sor-tzen 
dituzte. 
El alumnado inmigrante baja el nivel educativo de las 
escuelas y genera guetos en los centros.

Etorkinentzat izaten dira babes ofizialeko 
etxeak: lehentasuna izaten dute, eta 
euskaldunek baino aukera gehiago. Se llevan 
los pisos de protección oficial: tienen preferencia 
y más posibilidades que las/los vascas/os.

Pilatuta eta baldintza txarretan bizi dira. Aurreko 
egoera horrek alokairuen merkatua garestitzen du 
eta etorkinak bizitzen jartzen diren auzoen balioa 
jaisten du. Viven apiñados y en malas condiciones. 
Esto encarece el mercado de alquiler y deprecia los 
barrios en los que se instalan.

Immigrazioak erlijio-gaiak berriz ere mahai 
gainean jartzea eragingo du, eta laikotasunerako 
prozesua geldiaraziko du. La inmigración provocará 
que otra vez se pongan encima de la mesa las 
cuestiones religiosas y frenará el camino hacia la 
laicidad.

Espazio publikoa gainokupatzen dute, eta espazio 
hori ez dute behar bezala erabiltzen. Sobreocupan 
el espacio público y hacen un mal uso del él.

Arauak ez dituzte errespetatzen, ez dute 
gizalegerik. No conocen las normas, carecen de 
civismo.
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Inkesta - Aniztasun Kontseilua

Herrian dauden iritzi eta usteak jaso, aztertu eta argitu nahi ditu Aniztasun Kontseiluak.

Zurrumurruak argitze aldera

inkesta

Azkoitian bizi diren etorkinen inguruan 
zurrumurru eta iritzi oker ugari dago 
eta horrek hainbat errezelo sortzen 
ditu herrian. Horri buelta eman 
asmoz, azterketa bat egitea erabaki 
du Aniztasun Kontseiluak: hala, iritzi 
horiek bildu, aztertu, eta egiazkoak 
diren ala ez konprobatu ondoren, 
benetako informazioa kaleratuko du.

Eta horretarako herritarren laguntza 
eskatzen du. Inkesta bat prestatu du 
eta galdetegi horri ahalik eta azkoitiar 

gehienek erantzutea nahiko luke. Horri 
honetan bertan duzue galdetegia, 
eta bete ostean, Elkargunean, udal 
liburutegian eta udaletxeko harreran 
jarriko diren kutxa batzuetan utzi  
beharko duzue.

Herritar guztion iritzia da garrantzitsua 
eta horregatik eskatzen zaizue parte 
hartzeko. Azkoitiko elkarbizitza 
hobetzea da helburua. Beraz, 
animatu, bete inkesta eta utzi 
kutxetan. Parte hartzeko:

Honako esaldietatik, zein dira Azkoitian gehien entzuten dituzunak? 
(Aukeratu gehien entzuten dituzun lau esaldiak, X bidez markatuta)
Señala con una X los cuatro comentarios que más escuchas en el municipio

Honako es
(Aukeratu g
Señala con u

El Consejo de la Diversidad quiere 
recoger, analizar y aclarar los rumores 
y las falsas opiniones que existen a 
cerca de las personas inmigrantes. Por 
eso, quiere realizar una encuesta para 
conocer la opinión de la ciudadanía y 
pide tu colaboración. A continuación 
adjuntamos una encuesta; nos gustaría 
que la rellenaras y la depositaras en 
uno de los buzones que pondremos en 
el Elkargune, la biblioteca municipal y 
en el Ayuntamiento. Agradecemos de 
antemano tu colaboración.

zaten dira babes ofizia

ak? 
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Dagoeneko martxan da Auzokoren 
lagun taldea eta astelehenero biltzen 
dira elkar ezagutu eta euskaraz 
aritzeko. Euskaratik urrun bizi diren 
herritarrak hizkuntza horretara 
gerturatu eta jatorri ezberdinetako 
azkoitiarren arteko harremanak 
hobetzeko jarri zuen martxan 
Udalak programa hori eta besteak 
beste, astelehenero biltzen dira, 
Elkargunean. Dagoeneko herritarren 
artean hainbat lehiaketa egin dituzte, 
Azkoitiko hizkuntza aberastasunaz 
hausnartzeko.
 
Bestalde, Zubiak Errotzen 
programaren barruan,  emakumeen 
euskara taldeak saio berezia 
izango du egunotan: apirilaren 
2an haurrekin euskarazko jolasak 
ezagutzeko aukera izango da, 
nahi duen ororentzat. Elkargunean 
izango da ekimena, 09:30etatik 
11:30era. Saioa irekia izango da. 

Udalak etxekaleratzeen arazoa 
aztertzeko foro bat abiatu du 
Etxekaleratzeen gaiak kezkatuta 
eta egoera horren aurrean dauden 
herritarrei nolabaiteko laguntza eta 
babesa eskaintzeko asmoz, gaiaren 
inguruko foro bat sortu du Udalak. 
Dagoeneko egin dute aurreneko 
bilera, eta bertan udal gobernuko, 
gainerako alderdi politikoetako, 
fi nantza erakundeetako eta gizarte 
eragileetako ordezkari batzuk bildu 
dira. 

Foro hori ahalik eta irekiena izatea 
nahi du Udalak, eta horregatik, parte 
hartzera deitzen dituzte herritarrak: 

hurrengo bilera apirilaren 11n egingo 
da eta bertan Stop Etxekaleratzeak 
elkarteko kideak izango dira. Bilera 
18:00etan izango da, Elkargunean.

El Consistorio ha formado un foro 
de trabajo para tratar el tema de los 
desahucios. En la primera sesión se 
reunieron representantes políticos, 
miembros de asociaciones sociales 
y también representantes de algunas 
entidades bancarias. Toda persona 
interesada en el tema está invitada a 
la próxima sesión, que será el 11 de 
abril, a las 18:00, en el Elkargune. 

Taxi geltokia, Ibai Ondora

Emakumeen eskubideen alde

Taxi geltokia Julio Urkixotik Ibai Ondora 
aldatzea erabaki du Udalak. Izan ere, taxi-
lariek eurek eskatu zuten aldaketa egitea, 
orain arteko geltokian ez zeudelako eroso: 
bateriako aparkalekuak oso gertu zituzten, 
autobus geltokia ere aurrean, eta horrek 
maniobrak egitea eragozten zieten asko-

tan. Taxilarien proposamenari jarriki eta 
bideragarritasuna aztertu ostean, geltokia 
Ibai Ondora pasatzea erabaki du Udalak.

El Ayuntamiento ha cambiado la ubicación 
de la parada de taxis: a partir de ahora 
estará situada en Ibai Ondo.

Jendetza bildu zen iragan martxoaren 
8an Emakumeen Nazioarteko eguna-
ren harira Emakumeen Mahaiak deitu 
zuen elkarretaratzean. Tartean egon 
ziren lan gatazkan dauden San Jose 

egoitzako langileak ere.

El 8 de marzo se realizó una amplia 
concentración para reivindicar los de-
rechos de las mujeres.

Las grupos de encuentro del 
programa Auzoko ya están en 
marcha. Se reúnen todos los lunes, 
a las 18:00, en el Elkargune. Se 
invita a la ciudadanía a participar.

Auzoko lagun 
taldea martxan 



Jaitsita, makalduta. Hala zegoen 
haurren danborrada azken urteetan. 
150 ume inguruk bakarrik hartzen 
zuten parte, eta kopuru hori gutxitzen 
joan da urtetik urtera. Horri buelta 
nola eman aztertzen hasi ziren iaz 
antolatzaileak eta bi erabaki hartu 
dituzte: danborrada egunez aldatzea, 
eta parte hartzea sustatzeko, 
ikastetxeak inplikatzea. Hala, 
hemendik aurrera, Pazko Igandean 
izan beharrean, hurrengo larunbat 
arratsaldean egingo da festa (aurten, 
apirilaren 6a tokatzen da). 

Eta eragina berehalakoa izan da. 
Danborra jotzeko 200 ume baino 
gehiagok eman dute izena, eta 
sukaldari txiki gisa joateko beste 
50 ume baino gehiagok. Horiei 
kantinerak eta karrozako umeak batuz 

gero, ia 300 umek hartuko dute parte 
aurtengo festan. Eta entseguetan ere 
aspaldiko giro onena bizi izan da. Bi 
entsegu soilik gelditzen dira egun 
handiaren aurretik: apirilaren 3an eta 
4an egingo dira azken saioak, orain 
arte bezala, Gurea pilotalekuan, 
19:00etatik 20:00etara.

Antolatzaileak gustura daude 
lortutako emaitzarekin. Umore 
Ona elkartea arduratzen da jaia 
antolatzeaz, Udalaren laguntzarekin, 
eta oraingoan umeen danborrada 
indartzeko erabaki sendoa hartu du. 
Udalak eskerrak eman nahi dizkie bai 
lehen eta bai orain prestaketa lanetan 
aritu diren eta ari diren herritarrei, egin 
duten eta egiten ari diren lanagatik. 
Horrez gain, haur eta nahiz gurasoak 
festan parte hartu eta ondo pasatzera 

animatu nahi ditu. Hitzordua jarrita 
dago: apirilaren 6an, 17:30ean, 
danbor hotsek hartuko dute Azkoitia.   
Haurrek 17:00etarako egon beharko 
dute Santa Klaran.

Indarberrituta 
Ia 300 umek hartuko dute parte aurtengo danborradan, apirilaren 6an
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jaiak- Haurren danborrada

La sociedad Umore Ona, junto con 
el Ayuntamiento, ha decidido dar 
un nuevo impulso a la tamborrada 
infantil. Con ese objetivo, han de-
cidido cambiar la fecha del evento 
y a partir de ahora se celebrará el 
sábado siguiente al Domingo de 
Pascua, por la tarde. La edición de 
este año será el 6 de abril, a las 
17:30. Ya se han apuntado cerca 
de 300 niñas y niños. El Consis-
torio agradece el trabajo realizado 
por Umore Ona y anima a la ciuda-
danía a participar.

Danborrada 17:30ean hasiko da eta haurrek 17:00etara egon beharko dute Santa Klaran.



kultura

martxoa 
28-31. Aste Santua

Martxoak 28, Ostegun Santua
•  17:00etan: Meza Santa Klarako 
Elizan.
•  19:00etan: Parrokian Jesusen Afa-
riaren Ospakizun Meza.
•  22:00etan: Otoitzaldia.

Martxoak 29, Ostiral Santua
•  9:00etan: Eliza irekiko da gogoeta 
eta bisitarako.
•  11:00etan: Gurutze Bidea.
• 16:00etan: Jesusen Nekaldi eta 
Heriotzaren ospakizuna Santa Kla-
rako elizan.
• 17:00etan: Jesusen Nekaldi eta 
Heriotzaren ospakizuna Parrokian. 
Ondoren Prozesioa. 
•  21:30ean: Hilobirako prozesioa 
egingo da.

Martxoak 30, Pazko bezpera
•   21:00: Pazko gau beila eta Ber-
pizkunde meza.

Martxoak 31, Igande Santua
•  11:00etan: Pazko Meza Nagusia.

27tik apirilaren 7ra
• “Gureak”, Beatriz Pozoren artela-
nen erakusketa, Torre Zurin.

apirila
2, 3, 4 eta 5
• Haur astea, Gazteria sailak anto-
latuta (egitarau osoa beheko artiku-
luan).
• Udaberriko ekintzak, Gazteria sailak  
antolatuta. (egitaraua, behean).

2, asteartea
• Banaiz Bagararen eskutik, haur zein 
gurasoek euskarazko jolasak eza-
gutzeko saioa. 9:30etatik 11:30era, 
Elkargunean.

5, ostirala
• Zine foruma: ‘Holy Motors’ fi lma. 
22:00etan, Baztartxo antzokian.

6, larunbata
• 17:30ean, Haurren danborrada, 
Umore Ona elkartearen eskutik   

13, larunbata
• 15:15ean, XIV Duatloia. 

14, igandea
• Musika bandaren kontzertua, Baz-
tartxo antzokian, 12:30ean. 
•  ‘Txori Mugariak’, Maialen Lujanbio 
eta Xabi Erkiziaren eskutik.  IV. Ant-
zerki Jardunaldixen barruan, Mata-
deixen. 19:00etan. 

20, larunbata
• Elkartasun eguna.

23, asteartea
• Bizkargi Musika eskolako ikasleen 
emanaldia (instrumentu desberdi-
nak). 18:30ean, Elkargunean.

26, ostirala
• Zine foruma: ‘Cesare Deve Morire’ 
fi lma. Baztartxon, 22:00etan. 

27, larunbata
• ‘Zorrixen izurritea’ antzezlana, 
Abarka taldearen eskutik. Baztartxo 
antzokian, 20:00etan. 

28, igandea
• ‘Idazlea zeu zara’ antzezlana, Ar-
tedrama eta Dejabu taldeen eskutik. 
IV. Antzerki Jardunaldixen barruan, 
19:00etan, Matadeixen.

Haur Astea eta Udaberriko Ekintzak, Pazko Astean
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Aste Santuko oporraldian haur eta 
gaztetxoentzat programa bereziak 
antolatu ditu, aurtengoan ere, Gazte-
ria sailak. 4 eta 12 urte arteko ume-
entzat Haur Astea antolatu dute, eta 
gaztetxoentzat Udaberriko Ekintzak. 

Hona egitaraua: 

Haur Astea:
(4-7 urte)
• Apirilak 2: Harrera Eguna. Oteiza 

frontoietan, 10:30ean.

• Apirilak 3: Sukaldari txikiak, 
10:30ean, ludotekan.

• Apirilak 4: Piratak altxorraren bila, 
herrian zehar, 10:30ean

• Apirilak 5: Irteera Oriora. 10:30ean.

(8-12 urte)

• Apirilak 2: Harrera eguna, Urola 
Institutuan, 16:30ean.

• Apirilak 3: Trizikloan Loiolara, 
16:30ean.

• Apirilak 4: Kirolez kirol, goiko pis-
tan, 16:30ean.

Udaberriko ekintzak:

• Apirilak 2: Paddle txapelketa.

• Apirilak 3: Pintxo lehiaketa.

• Apirilak 4: Paintballera irteera.




