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Tradizio handia du Azkoitiak auzolanean. Asko izan dira gure 
herrian elkarlanean egin diren lanak. Ohitura hori berreskuratu 
eta indartzeko asmoz araudi bat onartu du Udalak eta 
herritarren proposamenak jasotzen ari da 

Elkarlenean, auzolanean
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herritarrei erantzunez
• Autokarabana eta karabanentzako aparkaleku publiko bat beharrezkoa 

iruditzen zait herrian. Karabanak ezin dira edozein lekutan aparkatu 
lapurtzeko arriskua handia delako, eta autokarabanen inguruan berriz 
kexa ugari izaten da leku asko hartzen dutelako. Azkoitian ez dugu 
aukerarik eta beste herri batzuetara joan beharrean aurkitzen gara. Krisi 
ekonomikoa dela eta, industria guneetan pabiloiak hutsik egongo direla 
ziur naiz eta hauetako bat prestatzea nahikoa litzateke. 

  Zure eskariaren harira, karabana eta autokarabanen aparkalekuen zerbitzua 
beste herriek nola kudeatzen duten aztertzen hasi gara. Jakin dugu, 
esaterako, Elgoibarren, enpresa pribatu batek ematen duela zerbitzu hori, eta 
Azpeitian, berriz, Udalak eskaintzen duela, eta gero tasa bidez erregulatzen 
dutela. Azkoitiko beharrak eta baliabideak aztertu beharko ditugu gure 
herrirako irtenbide egokiena zein den jakiteko, beti ere lehentasunak ezarriz.  
AZKOITIKO UDALA 

• Herri askotan lur publikoak baratza bezela erabiltzeko herritarrentzat 
alokagai jarri dituzte. Azkoitian ere nahi genuke. Zer dago gai honetaz?

  Udalari  oso  ekimen  egokia iruditzen  zaio  herritarrei baratza publikoak 
eskaintzearena, baina une honetan arazo bat du: horretarako moduko lurrik ez 
dauka bere esku. Udalaren patrimonioa aztertzen ari gara, baratzak jartzeko 
moduko lur eremu bat topatu eta zerbitzu hori martxan jartzeko. Baratzetarako 
moduko lurrak lokalizatu bezain pronto jarriko dugu martxan zerbitzu publiko 
hori. AZKOITIKO UDALA 

artxibategia
Pako-Pako udal artxibategian saltseatzen ari da 
azkenaldian eta bertan aurkitutako dokumentu berezi, 
bitxi eta kuriosoenak ekarriko dizkigu hilero. Kontu 
guzti horiek udal artxiboan izango dituzu kontsultagai, 
eta baita azkoitia.net-en ere. 

Espainian, Europan baino beranduago, Primo de Riveraren 
diktaduran (1923-1930) hasi ziren langileentzat “etxe mer-
keak” eraikitzen, “Ley de Casas Baratas” delakoa baliatuz. Eta 
baita Azkoitian ere, baina berezitasun batekin: gurean Udala 
izan zen sustatzailea, Rikardo Otaño alkate zela, garai horre-
tan aurrera eraman ziren bi proiektuetan. Bata, San Martin au-
zoa izan zen eta bestea, ezezagunagoa, Artxamendiko etxeen 
egitasmoa (1924-25), egun Ertzaintzaren kuartela dagoen to-
kian kokatutakoa. Udalak sustatutako proiektua izateaz gain, 
Gipuzkoan langileentzat eraikitako etxe kolektibo bakarrak 
izan ziren Artxamendikoak (garai hartan guztiak familia baka-
rrekoak ziren). Eta gero horrela izan ez bazen ere, Udalaren 
lehen asmoa alokairu erregimenean esleitzea zen. Eraikitzeko 
orduan liskar batzuk ere izan ziren kontratista, arkitekto, he-
rriko beste igeltsero eta abarren artean. Jakiteko, udal artxi-
boan kontsultatzea besterik ez dago.

Las casas de Artxamendi, construidas para las familias obre-
ras durante la década de los 20, fueron las primeras “casas 
baratas” colectivas de Gipuzkoa. Su construcción estuvo llena 
de historias peculiares, recogidas en el Archivo Municipal.

Langileentzat “etxe merkeak”
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        telefono
interesgarriak
        t
interes
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 6710
Gazte Informazio Bulegoa:
943 02 60 27
Abarketatxo ludoteka:
943 08 38 00
Ertzaintza:
943 08 37 80
Osasun etxea: 
943 007 610
Iraurgi Berritzen:
943 85 11 00
Mankomunitatea
943 85 73 19



Ipintza auzoan eta Bizkargi 
plazan auzokonposta guneak 
ezartzekotan da Udala.
El Consistorio pondrá en 
marchas zonas de compostaje 
comunitario en Ipintza y la plaza 
Bizkargi. 
Izena emateko: 
Para inscribirse:
Udaletxean: Amaia Argarate
943 85 71 72
Urola Erdiko Mankomunitatea
943 85 73 19
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Bost talde eragile, 19 ekitaldi, 15 
egun eta helburu bat: ingurumenaren 
inguruko kontzientzia landu eta 
naturarekin elkarbizitzen ikastea. 
Zenbaki eta hitz horiekin iritsi da 
aurtengo Ingurumen Hamabostaldia. 
Ume, gazte eta helduak, denak 
ditu jomugan hamabostaldiak, eta 
guztiak kontzientziatzeko egitaraua 
antolatzen saiatu dira Udalak eta 
gainerako eragileek. 

Eta aurreneko emaitzak ikusita, 
helburua lortzen ari dira; asko 
izan baitira orain arte egindako 
ekitaldietan parte hartu duten 
azkoitiarrak. Aurreneko aldiz, 
bigarren eskuko azoka egin zen 
urriaren 5ean, Zero Zabor taldeak 
antolatuta: Kontzejupea leporaino 
beteta egon zen eta salerosketa 
batzuk ere izan ziren. Horrez gain, 
eta egun berean, Zuhaitzak Bizirik 
natur talde berriaren aurkezpena 
ere egin zen. Bertako zuhaitzak 
ezagutarazi, zaindu eta naturarekiko 
kontzientzia sortzea du xede talde 
horrek, eta horretarako hainbat 
postu jarri zituzten plazan.

Hitzaldiak, jolasak, tailerrak, 
kanpainak, bizikleta martxa... 
asko izan dira herritarrekin 
elkarlanean egindako ekitaldiak. 
Natura eta ingurumenarekiko 
kontzientzia indartzen ari denaren 
seinale ikusten du Udalak hori, eta 
horretan segitzeko ahaleginetan 
jarraituko du. Hain zuzen ere, 
ingurumen hamabostaldi hau 
aprobetxatu du auzokonpostaren 
aldeko apustua sendotzeko eta 
Ipintza auzoan eta Bizkargi plazan 
talde berriak sortzeko kanpaina 
martxan jarri du.

Ekitaldi gehientsuenak joan dira 
baina oraindik ez da amaitu 
hamabostaldia: igandera arte 
(urriak 13), Bakartxo Anizen ‘Natura 
Bizirik!’ argazki erakusketa ikusgai 
dago Torre Zurin, eta igandean 
bertan Deba eta Zumaiaren arteko 
Flysch gunea ezagutzeko ibiladi 
gidatua egingo da, txalupaz, 
Abarketatxo ludotekak antolatzen 
duen Familia Giroan programaren 
barruan. Zaindu, babestu eta 
gozatu natura!

Ume, gazte zein heldu kontzientziatzeko ekitaldiz josita iritsi da
Ingurumen Hamabostaldia

La quincena medioambiental presen-
ta este año 19 actividades de diversa 
índole, con un único objetivo: concien-
ciar a la ciudadanía sobre la necesidad 
de cuidar y preservar la naturaleza y el 
medioambiente. Por primera vez, en 
esta edición, se ha hecho un mercado 
de segunda mano, acto que ha crea-
do mucha expectación. Charlas, cam-
pañas de concienciación, talleres... la 
quincena terminará el domingo (día 13) 
con una visita guiada en barco a la ruta 
del Flysch de Zumaia. 

Ingurumenaren babesgune
albistea - Ingurumen Hamabostaldia

Bigarren eskuko azoka antolatu zuen Zero Zabor taldeak.

ii di bi t l

Ludotekako haurrak, hostoak biltzek.

Herritar ugarik hartu zuten parte bizikleta 
martxan.



Diputazioak eta Gipuzkoako garapen agentziek, Iraurgi Berritzenek barne, 
eskualde arteko mahaia sortuko dute, gobernantza eredu berri bat garatzeko

Azken hamarkadetan gertatuko eral-
daketa sozioekonomikoek agerian 
jarri dute orain arteko lurralde gara-
peneko politikek ez dutela eraginkor-
tasunik eta molde berriak jorratu 
behar direla. Hala ondorioztatu dute 
Gipuzkoako Foru Aldundiak eta lu-
rraldeko garapen agentziek, Iraurgi 
Berritzenek barne. 

Azterketa teoriko guztiek erakutsi 
dute garapen sozioekonomikoa lor-
tzeko ezinbestekoa dela gizartearen 
eragile guztiek parte hartzea eta gara-
penaren esparrua ekonomia eremutik 

haratago zabaltzea. 
Eta Diputazioak eta 
garapen agentziek 
pauso hori ematea 
erabaki dute: gober-
nantza eredu berri bat 
garatzeko akordioa si-
natu dute eta horreta-
rako eskualde arteko 
mahaia sortuko dute.

Hala, eta itun hori 
medio, Iraurgi Be-

rritzenek gobernantza modu berrien 
aldeko apostua egingo du hemendik 
aurrera; batetik, gizarte eta erakunde 
arloko udal eta eskualde mailako sa-
reak sortuko ditu, eta bestetik, udal 
eta eskualde mailako plangintza parte 
hartzailea egingo du.

Krisi testuinguruan hartutako eraba-
kia da: udalen, garapen agentzien eta 
Diputazioaren lehentasuna lurralde 
garapena eta gizarte eta ekonomia 
mailako kohesioa sustatzea denez, 
indarrak batu eta elkarlanean eredu 
berri baten alde egingo dute.

Egurraren eta altzarien sektoreak bizi 
duen egoera zailari buelta nola eman. 
Hori da Urola Kidetuz proiektuaren 
helburua. Horretarako, bailara osoko 
eragileak sektorearen aukera berriak 
aztertzen ari dira, eta enpresen, 
banakako edo elkarren arteko 
proiektuak identifi katzen eta bultzatzen. 
Besteak beste, gizartearen zahartzeak 
sektoreari eskaini dakizkioken aukerak 
aztertu dituzte, eta hori lantzeko 
jardunaldi praktikoa egin zuten atzo, 
CIDEMCOren egoitzan.

Uztail eta abuztuan iaz baino %8 tu-
rista gehiago gerturatu dira eskual-
deko turismo bulegora (Loiolakoa), 
batez ere taldekako bisita gidatuen 
igoerari esker. Uztailean etorri dira tal-
dekako bisita gehien, eta abuztuan, 
ohikoa den bezala, bere kabuz etorri 
den bisitari eta turistak gailendu dira 
familian, bikotearekin etorri direnak.

Jatorriari dagokionez, Hego Euskal 
Herrikoak izan da bisitarien %15a, Es-
painiar estatutik etorri dira %63a, eta 
%22a munduko gainerako estatuetatik 
iritsi dira. Gertuko turismoak egin du 
gora ,azken bi urtetako tendentzia ja-
rraituz (%5a, 2012arekin alderatuz).

En julio y agosto ha aumentado en 
un 8% el número de turistas que ha 
visitado la ofi cia de turismo comarcal 
(Loyola). El incremento se ha expe-
rimentado sobre todo en las visitas 
guiadas para grupos. La mayoria de 
las personas visitantes ha venido del 
Estado español, un 63%.
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albistea- Sozioekonomia

Urola Kidetuz es un proyecto de 
colaboración en el que participan 
agentes  de las comarcas de Urola 
Kosta, Urola Erdia y Urola Garaia 
con el objetivo de impulsar el sector 
de la madera-mueble. Una de las lí-
neas de trabajo es analizar las opor-
tunidades que el envejecimiento de 
la población ofrece al sector. Ayer 
llevaron a cabo una Jornada téc-
nica sobre este tema, en Azpeitia, 
con la participación de la Fundación 
Matia y CIDEMCO-Tecnalia.

Iraurgi Berritzen, la Diputación de 
Gipuzkoa y el resto de las agencias 
de desarrollo del territorio han 
fi rmado un convenio para avanzar 
en el camino hacia un nuevo 
modelo de gobernanza, donde 
los agentes comarcales participen 
directamente, de una forma abierta 
y permanente, en el diseño de las 
estrategias de desarrollo territorial 
planteadas por las agencias de 
desarrollo a nivel comarcal.

Garapen sozioekonomikoa gizarte 
eragile guztien lankidetzarekin 

Egurraren sektorearen 
etorkizuna aztertzen

Iaz baino 
%8 turista 
gehiago

Eneko Etxeberria Iraurgi Berritzeneko presidentea, Martin 
Garitano Ahaldun nagusiarekin, akordioa sinatzen.



El Consistorio contratará a cua-
tro personas desempleadas para 
otros tantos puestos de peones 
polivalentes. Serán contratos de 
cinco meses y las personas in-

teresadas deberán presentar la 
correspondiente documentación 
antes del 18 de octubre (las ba-
ses y el impreso de solicitud están 
disponibles en la web municipal).

El Ayuntamiento también pondrá 
en marcha, en breve, otra con-
vocatoria para contratar un/una 
técnico/a de Igualdad, tras firmar 
un acuerdo con la Diputación. 
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albistea - Sozioekonomia

Interesatuek urriaren 18rako eman beharko dute izena, Udal Erregistro orokorrean

Udalak lau langabetu 
kontratatuko ditu peoi lanetarako

Lanpostuetara aurkezteko bete beharreko baldintzak:

1. Lanbiden izena emanda egotea.

2. Azken sei hilabeteetan Azkoitian erroldatuta egotea. 

3. 16 urte beteta edukitzea.

4. Eskola graduatu agiria, Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntza, Lehen mailako Lanbide Heziketa edo 
baliokidea den titulazioa izatea.

5. B motako gidabaimena indarrean izatea.

6. Euskaraz hitz egin eta ulertzeko gai izatea.

Oinarriak eta informazio gehiago

IDAZKARITZA – Tel . 943 857175 / Fax. 943 852140 
idazkaritza@azkoitia.net
www.azkoitia.net

Eskabidea egiteko honako dokumentazioa aurkeztu 
beharko da.  

1. Eskaera orria. 

2. Nortasun Agiriaren (N.A.) fotokopia konpultsatua.

3. Deialdian parte hartzeko eskatzen den tituluaren fo-
tokopia egiaztatua.

4. Indarrean dagoen B motako gidabaimenaren foto-
kopia konpultsatua.

5. Lanbidek luzaturiko ziurtagiria.

6. Gizarte Segurantzak luzaturiko lan-bizitza dokumen-
tuaren kopia.

7. Curriculuma. 

8. SEPE-k luzaturiko ziurtagiria.

9. Eskaturiko betekizunen eta merezimenduen agiriak.

Azkoitiko Udalak langabezian dauden lau herritar 
kontratatuko ditu, balio anitzeko peoi lanetan aritzeko. 
Bost hilabeterako kontratatuko ditu eta epe horretan 
lanaldi osoan arituko dira langileak, Udalaren ohiko 
ordutegian. Gipuzkoako Foru Aldundiak udaletan 

enplegua bultzatzeko programa bat jarri zuen martxan 
uztailean, eta programa horren barruan egingo dira 
kontratazio horiek. Azkoitiko Udalak programa horretan 
sartzeko akordioa lortu zuen Diputazioarekin, eta horri 
esker eskaini ahalko ditu lau lanpostuak.

Udal Gobernuak eta Gipuzkoako 
Diputazioak lankidetza akordioa lor-
tu dute, eta horri esker, Azkoitiko 
Udalak berdintasun teknikari bat 
kontratatuko du urtea amaitzerako. 
Teknikari horrek %75eko lanaldia 
izango du eta bere funtzioa izan-
go da udaletik berdintasun politikak 
garatzea. 

Teknikaria hautatzeko prozesua da-
tozen asteetan hasiko da, zerbitzu 

hori lehenbailehen martxan jartzeko. 
Udalak apustu serioa egin nahi du 
emakume eta gizonentzat aukera 
berdinetan oinarritutako gizarte bat 
eraikitzeko. “Udal eta erakundeok 
geure erantzukizunak hartu behar 
ditugu eta bitartekoak jarri behar 
ditugu berdintasun politikak ga-
ratzeko, indarkeria matxistari eta 
emakumeen bazterkeriari aurre egi-
teko eta emakumeen parte hartzea 
sustatzeko”.

Berdintasun teknikaria, urtea bukatzerako
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herriko obra eta hobekuntzak - Herri-lanak

Igerilekuko eta Baztartxoko irisgarritasuna
Irisgarritasuna hobetzeko hainbat lan egin dira: 

- Igerilekuan grua berezia jarri da, irisgarritasun arazoak 
dituztenen uretara sartu-ertenak errazteko. 

-Baztartxon gurpildun aulkientzat toki berezitua prestatu da 
eta komunak ere egokitu egin dira. 
Con el objetivo de mejorar la accesibilidad de las instalaciones, 
se ha instalado una nueva grúa en las piscinas municipales; 
en Baztartxo, por su parte, se ha habilitado un espacio para 
las sillas de ruedas y se han adaptado los baños. 

Aurrekontua: 13.000 euro.

Elkarguneko itoginak konponduta
Elkarguneko eraikin zaharrean, lehengo kiroldegiaren zatian, 
itoginak zeuden eta horrek nabarmen oztopatzen zuen 
egunerokotasuna. Itoginak konpontzeko lanak egin dira.
Se han reparado las goteras del edifi cio más antiguo del 
Elkargune.

Aurrekontua: 38.000 euro.

Baserri bideak garbituta
Uztailaz geroztik, landa eremuko bideak garbitzen aritu 
da Brigada. Ia bide guztiak garbituta daude, eta hil hau 
amaitzerako denak garbituta egotea espero da.
Desde julio, la brigada ha estado limpiando los caminos a 
los caseríos y espera terminar todas las vías  para fi nales de 
este mes.  

Aurrekontua: 16.000 euro.

Jolas parkeak eten gabe konpontzen
Herriko jolas parkeak astero konpontzen ditu brigadak.  Parke 
horietako batzuetan zorua aldatu da eta besteetan jolas 
berriak ere jarri dira. Erdiguneko zein auzoetako jolastokiak 
konpondu dira.
La brigada arregla semanalmente los parques infantiles del 
municipio.

Aurrekontua: 15.490 euro.

Herria txukundu eta azpiegiturak mantedu edo hobetzeko 
lanak egiten ari da Udala. Hona hemen 
azken hilabeteetako herri lan garrantzitsuena:

1.-

2.-

3.-

4.-
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herriko obra eta hobekuntzak - Herri-lanak

6.-

7.-

8.-

9.-

Xabier Munibe ikastetxeko azpiegiturak
Xabier Munibe ikastetxearen jolastokia hobetzeko frontoiko 
sare zaharra kendu eta hesi sendoago bat jarri da; horrez gain, 
kanpoaldeko sarea ere konpondu da.
Mejoras en el colegio Xabier Munibe: se ha renovado el vallado 
del frontón y se ha arreglado la red que rodea el patio.

Aurrekontua: 6.295 euro.

Balda plazako konponketak
Balda plazan hainbat lan egin dira, tokia konpontzeko: jarlekuak 
txukundu dira, kuneta berritu, eta sareta kendu.
En la plaza Balda, se han reparado los bancos y la cuneta, y se 
ha quitado la rejilla.

Aurrekontua: 5.000 euro.

Berde guneak txukuntzea
Txerloiko futbol zelai inguruko belardiak eta herriko beste 
hainbat berde gune moztu eta zuhaixka nahiz arbolak kimatu 
ditu brigadak.
Se han hecho trabajos de jardinería en varias zonas del 
municipio, entre otras en Txerloia.

Espaloiak konpondu eta baldosak sendotzea
Herriko hainbat kaleetako espaloietan solte zeuden baldosak 
eta gune arriskutsuak konpondu dira. Besteak beste, Estrada 
eta Bizenta Juaristi kaleetan egin dira konponketa horiek uda 
partean.
Se han arreglado las aceras y las baldosas sueltas de varias 
zonas del municipio, entre otras las de las calles Estrada y  
Bizenta Juaristi.

Zakarrontzi berriak
Xabier Munibe eta Floreaga ikastetxeetako atarietan hondakinak 
bereiztea ahalbideratzen duten zakarrontzi berriak jarri dira. 
Se han instalado papeleras que permiten separar los residuos 
en los patios de los centros escolares Xabier Munibe y Floreaga

Aurrekontua: 2.600 euro.

5.-



“Auzolana: auzotar, herritar, lagun eta 
bizikideen artean lankidetzan zere-
ginak egiteko sistema da, Euskal 
Herriko landa lurretan oso sustrai-
tua. Hasiera batean, auzokoen ar-
tean egindako lanak (batik bat herriko 
eta basoetako toki komunetan) adie-
razteko erabili ohi zen. Gaur egun 
lankidetzaren sinonimotzat erabiltzen 
da”. Hala defi nitzen du Wikipediak. 
Eta Azkoitiak ere badu bere tradi-
zioa: esaterako, Martirietako errepi-
dea (aurten uholdeek eman zutena) 
auzolanean egin zuten orain mende 
erdi, Elosuko apaizetxea ere hala 
konpondu zuten orain hamarkada bat 
inguru... Asko dira azkoitiarrek elkar-
lanean egindako lanak eta herritar 
asko dago izaera hori berreskuratze-
ko prest. Hala azaldu dute Danon He-
rrixe prozesuaren barruan egindako 
bileretan, eta Udalak bat egiten du 
hausnarketa horrekin. 

Horregatik, auzolanaren izpiritua eta 
elkarlana sustatzeko, jardunbide hori 
arautzeko ordenantza onartu berri 

du Udalak. “Lan batzuk herritarren 
ekimenez egin daitezkeela uste dugu 
eta ekimena egon badago Azkoitian; 
guk baliabideak jartzea ezinbestekoa 
da”.  Hemendik aurrera, herritarrek 
auzolanean egin nahi dituzten lanak 
proposatu ahalko dituzte, eta horien 
artetik batzuk aukeratuko ditu Udalak. 
Lan horiek egiteko materiala, tresneria 
eta asegurua jarriko ditu Udalak, eta 
boluntario aritu nahi duten herritarrek, 
eskulana.

Parte hartzera animatu nahi ditu 
Udalak herritarrak. Auzolanean 
egiteko lanen bat ba al duzu buruan? 
Bidali iezaguzu zure proposamena 
udal webgune bidez, ‘auzolana’ 
izeneko atalean. Zerrenda osatu 

ostean, aukeraketa egingo da eta 
martxan hasiko da prozesua.  

Auzotar, herritar, lagun eta bizikideak, 
goazen lankidetzan; goazen 
auzolanean.
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Goazen
auzolanean
Auzolana indartzeko araudia onartu du Udalak eta elkarlanean egiteko lanak 
aukeratzeko herritarren proposamenak jasotzen ari da orain

Auzolanean egingo 
diren lanetan materiala, 
tresneria eta asegurua 
jarriko ditu Udalak 

Azkoitia tiene mucha tradición en tra-
bajo vecinal: por ejemplo, el camino 
a Mártires lo construyeron varias per-
sonas del barrio hace media década 
y el albergue de Elosua también fue 
reformado por sus vecinas/os. El 
Consistorio quiere recuperar e impul-
sar ese modelo de cooperación veci-
nal, por lo que ha decidido regularlo. 
A partir de ahora, la ciudadanía po-
drá proponer los trabajos que quie-
ra realizar en colaboración comunal 
y entre ellos, el Consistorio elegirá 
los más convenientes y aportará el 
material, la maquinaria y el seguro 
necesario para llevar a cabo dichos 
proyecto. El Ayuntamiento anima a 
las/los azkoitiarras a participar y pro-
poner sus proyectos a través de la 
página municipal.
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Auzolanaren araudiaren puntu nagusiak:

•  Azkoitian erroldatutako 16 urtetik gorako pertsona guztiek hartu dezakete parte auzolanean. Adin txi-
kikoek, gurasoen baimena beharko dute.

•  Auzolanean egin beharreko lanak herritarrek proposatuko dituzte, Udalak horretarako bideratu dituen 
foroetan. 

•  Udalak proposamen horietatik aukeratuko ditu auzolanean garatuko diren lanak.

•  Behin proiektuak aukeratuta, deialdi publikoa egingo du Udalak, interesa dutenek izena emateko.

•  Auzolanean parte hartzen duten herritarrek euren eskulana jarriko dute eta Udalak beharrezkoa den 
tresneria, makinaria, materiala, eta behar izanez gero, pertsonala ere bai. 

•  Udalak auzolanean parte hartzen dutenei asegurua jarriko die, eta baita hirugarrenei sor diezazkiekeen 
kalteak estaltzekoa ere.

•  Auzolanak, herritarren borondatezko ekimenean onartzen denez, ez dakar udalaren eta herritarren 
arteko lan harremanik.
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Iaz ibaia auzolanean garbitu zuten hainbat herritarrek.

Auzolanean egin daitezkeen lanak: herritarrek egindako proposamenak

•  Ibaia garbitzea.

•  Aizpurutxoko frontoia eta zubiko barandilla konpondu eta pintatzea.

•  Egun musika eskola dagoen eraikina beste eragile batzurentzat egokitzea.

•  Auzo batzuetan zaharkituta dauden bankuak konpontzea

•  Bidegorri eta bestelako bideak garbitzea.
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Udalak nahiz Diputazioak parte hartzea sendotu eta herritarrekin elkarlana indartuko dute

Partaidetza iraunkortuz

Politika herritarrekin egiteko 
konpromisoarekin aurrera jarraitzen 
du Azkoitiko Udalak eta iaz abiatutako 
bidetik, 2014ko aurrekontuak 
prestatzeko ere herritarrekin bilduko 
da: Danon Herrixe prozesuak 
jarraipena izango du. Eta udalak ez 
ezik, Gipuzkoako Diputazioak ere 
e l ka r l ana ren aldeko apus-

tuarekin segiko du aurtengoan ere: 
bi partaidetza prozesu ireki ditu, 
bata aurrekontuak osatzeko eta 
bestea lurraldeko garraio publikoa 
hobetzeko. Parte hartu eta euren 
iritzia ematera gonbidatzen ditu 
Udalak herritar guztiak, Azkoitia nahiz 
lurraldea euren iritziaren arabera 
garatzen joateko. 

Fieles a su política de gobierno abier-
to, el Ayuntamiento de Azkoitia  y la 
Diputación Foral de Gipuzkoa conti-
nuarán fomentando la participación 
ciudadana en este nuevo curso. A 
continuación, el resumen de los prin-
cipales proceso participativos que se 

pondrán en marcha las próximas 
semanas.

Urriak 29: Garraio publikoa hobetzeko bilera. 

Foru Aldundiak abiatu du partaidetza prozesu 

hau, eta garraio publikoan gabezia gehien dituzten 

eskualdeetako herritarrekin bildu nahi du. Herritar 

askok eskatzen dute Azkoititik Deba-Barrena eta 

Bilbo alderako zerbitzua hobetzeko eta bilera horretan 

gisa horietako eskariak jaso nahi ditu  Diputazioak. 

Horregatik da garrantzitsua azkoitiarrek ere euren 

beharren berri ematea. Bilera horretan, gainera, 

Udala laster jartzekoa den herri barruko autobus 

zerbitzuaren ibilbidea ere aztertuko da herritarrekin. 

Bilera Elkargunean izango da, 18:30ean.

La Diputación constrastará con la ciudadanía de la co-

marca las necesidades de servicio de transporte pú-

blico de cada zona. Las propuestas de las/los azkoitia-

rras se recogerán en la reunión que se realizará el 29 

de octubre, en el Elkargune, a las 18:30.

Urriaren 9tik 17, eta azaroaren 6an. Gipuzkoako 

Diputazioaren aurrekontu parte-hartzaileak. 

Gipuzkoako Foru Aldundiak beste pausu bat 

emango du eta Urola bailaran esperientzia 

pilotua jarriko du martxan: Gipuzkoarako 

aurrekontu osotik 500.000 euro gure eskualdeko 

herritarren esku utziko ditu, zertan erabili eurek 

erabakitzeko, beti ere Diputazioaren eskumena 

diren kontuetan. Urriaren 9an lehen bilera 

egin zen eta bertan egin zituzten aurreneko 

proposamenak azkoitiarrek. Proposamenak 

egiteko epea urriaren 17an amaitzen da, eta 

udaletxean, Elkargunean eta liburutegian 

daude ekarpenak jasotzeko kutxak. Herri 

guztietako ekarpenak bildu ostean, herri 

bakoitzeko bina ordezkarirekin talde bat 

osatuko dute, proiektuak aukeratzeko 

irizpideak ezartzeko. Azaroaren 

6an bailarako bilera orokorra 

egingo da, eta bertan aukeratuko dira datorren 

urtean egingo diren proiektuak.

El  Gobierno Foral pondrá en marcha un proyecto piloto 

en nuestra comarca para impulsar la participación 

ciudadana en los presupuestos del 2014. Pondrá 

500.000 euros del presupuesto general a disposición 

de nuestra comarca para que sea la ciudadanía quien 

decida en qué invertirlos. La primera reunión fue el 

9 de octubre y en ella las/los azkoitiarras realizaron 

sus primeras propuestas. Hasta el 17 de octubre, la 

ciudadanía puede dar su opinión en los buzones que 

en varias zonas del municipio se han habilitado para 

ello. Los proyectos que defi nitivamente se llevarán a 

cabo serán elegidos en una reunión comarcal que se 

realizará el 6 de noviembre.

Azaroaren 12tik 19ra. Danon Herrixe, 2014ko 

aurrekontuak erabakitzeko. 

Udalaren aurrekontuetan herritarren partaidetza 

sendotzeko bidean beste pauso bat emango da 

Danon Herrixe prozesuaren barruan. Irailaren 23an 

2013ko aurrekontuen lantaldea bildu zen, aurrekon-

tu horien gauzatzea aztertu eta bestea beste, auzo-

lanaren gaia jorratzeko. Azaroan, berriz, 2014ko au-

rrekontua lantzen hasiko gara: aurrena, bilera orokor 

bat egingo da azaroaren 12an, 2013ko prozesua 

aztertu eta 2014rako inbertsio nagusia bideratzeko; 

horren ondoren, arlokoako bilerak egingo dira, aza-

roaren 14an eta 19an, alor bakoitzeko eragile nahiz 

gainerako herritarrekin. 

En el proceso participativo Danon Herrixe de este 

curso, el Consistorio y la ciudadanía analizarán el 

presupuesto municipal del 2014 por áreas, para de-

tallar las propuestas concretas de cada ámbito. Pri-

mero se realizará una reunión general para analizar 

la ejecución del presupuesto del 2013 y defi nir las 

principales inversiones del 2014; tras ese encuen-

tro, se realizarán cuatro reuniones por sectores. 

Datozen asteetako 

hitzorduak:
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Azkoitiko Bilduk beste pauso bat eman du Azkoitia berria 
guztion artean eraikitzeko, eta auzolana arautuko duen 
ordenantza bat diseinatu du. Auzolanaren bidez hainbat 
proiektu eta lan herritarrok egiteko aukera izango dugu, 
elkartasunari bultzada emanaz. Azkoitia berria herritaren 
parte hartzearekin eraiki nahi genuela agindu genuen, eta 
bi urtetan asko izan dira horretarako BIlduk hartu dituen 
neurriak: Udalaren funtzionamenduaren gardentatusa ber-
matu, aurrekontu parte hartzaileak garatu, parte hartze-
rako arlokako mahaiak sortu, e.a.
Foru Aldundiak gainera aurten proiektu pilotu bat garatu 
nahi du Urola erdian, eta bertako herritarrekin erabakiko 
du bere aurrekontuko 500,000 euro zein proiektutan in-
bertituko duen.

Beraz Bilduk parte hartzearekin duen konpromisoa ez da 
proiektu batera mugatzen, baizik eta gure lan egiteko fo-
losofi a bihurtu nahi dugu. Orain azkoitiarroi dagokigu zein 
mailatan parte hartu nahi dugun erabakitzea.
Animatu eta parte hartu!

El PSE-EE PSOE no ha remitido a la redacción de esta 
publicación ninguna opinión sobre este tema.

Auzolana auzotar, herritar, lagun eta bizikideen artean 
lankidetzan zereginak egiteko sistema da, Euskal He-
rriko landa lurretan oso sustraitua. Hasiera batean, 
auzokoen artean egindako lanak adierazteko erabili ohi 
zen. Egun lankidetzaren sinonimotzat erabiltzen da.
Mendeetako ohiturek oraindik eragina dute gure gizar-
tea antolatzeko moduan. Betidanik gure herrian izan 
dira antolaketa eredu ezberdinak; txokoak, koruak, 
auzo elkarteak, giza erakundeak, sindikatuak, ikas-
tolak, dantza taldeak, kirol elkarteak, kooperatibak... 
non ohitura dugu lan egiteko era boluntario batean, 
trukaketa komertzialik gabe, guztion onurako, aspal-
dian egiten zuten moduan. Borondatezko lan honek, 
herriaren onura helburu izanik hainbat urtetan egin 
dute lan eta beraiei esker lortzen dira ekintza gehienak 
aurrera eramatea. Ez da gauza berria azkoitiarrentzat 
auzolana eta  boluntario ibiltzea; Azkoitiko ondare han-
dienetako bat dugu elkarteek, modu boluntarioan urtea 
joan eta urtea etorri egiten ari diren ekarpen oparoa, 
benetan ESKERRAK ematekoa!

Azkoitia Baik herri galdeketak urteko egiteko 
planteamendua egin du legealdi haseratik. Horren 
ondorioz  2013ko aurrekontuetan horretarako 
10.000 euroko partida onartu genuen, eta horrekin 
uste genuen 2013an herri galdeketa egongo zela.

Baina usteak erdi ustel eta Bilduk esan digu beraiek 
ez dutela aurten horren beharrik ikusten. Azkoitia 
Baik hainbat gai proposatu ditu (zabor bilketa 
adostasuna lortu ezean, UEMA sartzeko erabakia, 
etxe hutsen grabaketa…) baina ez dugu inoren 
erantzun baikorrik jaso.

Guk temati jarraituko dugu herri galdeketen gai 
honekin, eta 2014ko aurrekontuetan partidaz gain, 
herri galdeketa egiteko konpromezua eskatuko 
dugu.

El PSE EE PSOE h i id A k iti B ik h i ld k t
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Mikel Laboa, Eduardo Galeano, 
Xabier Lete, Gioconda Belli, Jokin 
Sorozabal, Amaia Lasa, Frantzisko 
aita santua, Bertold Brecht, 
Mario Benedetti, Iñigo Aranbarri... 
Azkoitiko plazan izan ziren irailaren 
28an. Horiek, eta askoz gehiago. 
Azkoitiarren ahotsean, elkartasuna 
eta justizia soziala aldarrikatu 
zuten guztiek, Iparra eta Hegoaren 
arteko harremanetan oinarritutako 
testu irakurketan. Ordu eta erdian, 
dozenaka azkoitiarrek irakurri 
zituzten  testuak mikrofonoaren 
aurrean, ozen, Azkoitia solidarioaren 
erakusgarri.

Garapenean Bidelagun aste 
solidarioaren ekitaldi jendetsuena 
izan zen, baina ez bakarra. Bost 
egunean hainbat ekitaldi egin 
dira, herriko gobernuz kanpoko 
erakundeek eta Udalak elkarlanean 
antolatuta, euren lana plazaratu 
eta elkarren arteko harremanak 
sendotzeko. Fiare banku etikoaren 
inguruko hitzaldia egon zen, 
‘Tambien la lluvia’ pelikularen 
emanaldia ere bai, eta gobernuz 
kanpoko erakundeen lana 
ezagutarazteko postuak ere egon 
dira plazan. 

Emaitzarekin “oso gustura” daude 
antolatzaileak, “elkartasunaren bi-
dean herrian egiten den lana erakus-
tarazteko balio izan duelako, eta are 
gehiago, horretan ari garen elkarteak 
elkar ezagutu eta elkarlanerako bide 
bat ireki duelako”. Eta bide horretan 
segitzeko prest daude denak: he-
mendik aurrera elkarlana sendotuko 
dutela adierazi dute.   

Plaza bete elkartasun
Garapenean Bidelagun ekimenak Azkoitia 
solidarioena erakutsi du

albisteak- Elkartasun astea

Gran participación ciudadana en 
la semana solidaria Garapenean 
Bidelagun organizada por el Con-
sistorio y las ONGs de Azkoitia. 
Los actos organizados han servi-
do para dar a conocer el trabajo 
que se realiza en el municipio en 
el ámbito de la cooperación y han 
abierto una vía de colaboración 
entre las distintas asociaciones y el 
Ayuntamiento. 
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2014an hondakinen %70a 
bereizteko konpromisoa hartu 
dute udaleko alderdi guztiek

Hondakinen lan taldeak adostutako 
irizpideak onartu eta bere egin ditu 
Azkoitiko Udalak. Hala onartu zuen 
uztaileko Udalbatzan,  Bildu, EAJ eta 
Azkoitia Bai-ren aldeko botoekin eta 
PSEren abstentzioarekin. 

Ondorioz, honako helburuak lortze-
ko konpromisoa hartu dute alder-
diek:
- Bilketa sistemaren inguruan:
. Sistema hori ezartzen den urtean 

(2014), sailkatze maila %70ekoa 
izatea, eta bi urtean %80-85era iris-
tea.

. Gaika bildutakoaren kalitatea ber-
matuko duen sistema izatea.

. Errefusari ateak itxiko dizkion siste-
ma izatea.

- Hondakinak sailkatzea herritar guz-
tion betebeharra da.

- Prebentzio politikak beharrezkoak 
dira.

- Adosturiko hauetan oinarritutako bil-
keta eredua zehazterakoan irizpide 
teknikoak hartuko dira kontuan.

Akordio hori eskuan, bilketa eredu 
egokiena adostea izango da ora-
in helburua. Horretarako lanean ari 
da jada Udal Gobernua, aukera ez-
berdinak aztertu eta eraginkorrena 
aukeratzeko.

El pleno municipal ha logrado un 
acuerdo en cuanto a la recogida 
de residuos y se ha comprometido 
a alcanzar los principios aprobados 
por el grupo de trabajo sobre la 
gestión de residuos. Estos son los 
principios acordados: alcanzar una 
tasa de recogida selectiva del 70% 
el primer año de implantación del 
sistema y de 80-85% en los dos 
siguientes años; adoptar un sistema 
que garantice la calidad de lo 
recogido y que cierre la puerta a la 
fracción resto; separar los residuos 
es obligación de toda la ciudadanía; 
es necesario incidir en las políticas 
de prevención; el sistema de 
recogida elegido deberá basarse en 
criterios técnicos.

Bai Euskarari. Autobuses La 
Guipuzcoana S.L-ek Bai euskarari 
ziurtagiria lortu du. Argazkian Jose 
Luis eta Amaia Iraeta Agurtzane 
Epelde, euskara zinegotzia, eta 
Arkaitz Illaramendi, Ziurtagiria 
elkarteko teknikariarekin. Autobuses 
La Guipuzcoana ha obtenido el 
certifi cado Bai Euskarari.

Euskara diru-laguntzak. 

- 2013-2014ko euskara ikasteko 
bekak: urrian hasi eta 2014ko 
ekainean bukatuko diren euskara 
ikastaroetarako bekak azaroaren 
22ra bitartean eska daitezke. 
Udalak beka onartuz gero, 
eskatzaileak bekaren %40a gabon 
aurretik jasoko du. 
-Denda, taberna eta enpresen-
tzako laguntzak. Establezimen-
duek kanpoko errotuluak, irudi kor-
poratiboa, web orriak eta programa 
informatikoak euskaraz sortu ala 
euskaratzeagatik laguntzak eska-
tzeko azken eguna azaroaren 15a 
da. Enpresena ere bai. 
Abiertos los plazos para solicitar las
becas del Departamento de euskera.



Herria bizirik herrian erosiz
Ana Bastida eta ATABE taldearen proiektuak irabazi du Alde Zaharreko erakuslehio lehiaketa

Honela geldituko dira lokalak, proiektua garatu eta gero:
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albistea- Eskaparate lehiaketa

• “Itxita zeuden komertzioek bizia hartu dutela irudikatu 
nahi dugu, jatorrizko negozioen errepresentazioa 
erabiliz eta inguruko guneei ingurunea biziberritzen 
lagunduz”.

• “Herri kontzientzia piztu nahi dugu, egunerokota-
sunean herrian erosi eta bizitzeak dituen onurez 
ohartaraziz”.

• “Eta Udala kaleak apaintzera animatu nahi dugu, herri 
bizi bat irudikatzeko gauza gutxi behar dela erakutsiz”. 

Hitzokin azaldu dituzte Ana Bastida eta ATABE taldeko 
kideek euren proiektuaren helburuak. Azkoitiko Udalak 
antolatutako eskaparate lehiaketako irabazleak dira 
eta euren proiektuak jantziko ditu datozen hilabeteetan 
Kale Nagusiko lokal hutsak.

Herria bizirik herrian erosiz. Hori du goiburu proiektuak, eta 
hori irudikatzeko hamar kolore eta hamar lema erabiliko 
dituzte. Hala, Kale Nagusiko hamar lokal bakoitza kolore 
batekin eta lelo batekin apainduko dituzte, itxura erakar-
garria emateaz gain, aldarri gune ere izan daitezen. 

Lokalak apaintzen berehalakoan hasiko dira ATABE-
koak. Izan ere, bi hilabete dituzte proiektua garatzeko: 
San Andresetarako amaituta egon behar dute lanek, 
orduan jasoko baitute saria. “Talde lanean egin dugu 
proiektua, talde lanean garatuko dugu, eta Azkoitiak 
ere talde eta komunitate gisa gozatzea nahiko genuke, 
guztion inplikazioak emango baitio bizia Azkoitiari”. 
Hala laburbildu du Bastidak euren lanaren funtsa.

Ana Bastida y el grupo ATABE han ganado el con-
curso de ideas para decorar los locales vacíos del 
casco antiguo. Su proyecto recoge la fi losofía de dar 
vida al municipio comprando en él y opta por decorar 
10 locales de la Calle Mayor con un color y un lema 
diferente en cada uno.  
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kultura

Urria

12, larunbata
• Organo Erromantikoaren na-

zioarteko XIV. zikloa. 20:00etan, 
Azkoitiko Parrokian.

• Pilariketako peria, Elosun.
- 09:00.   Periaren hasiera.
-13:30. Sari banaketa. Jarraian 

Laja II eta Lutxurdixo trikitilariak.
-17:15. Proba Plazaren inaugura-

zioa.
-17:30. Bertako hiru harrirekin 

erakustaldia.
  • Bentoste Elkartea (idiak) 1500kg-

ko Bentoste harria.
  • Josu Txibiltar (behorra) 900 kg-

ko Ixaun harria.
  • Inazio Zubizarreta Koatei (astoa) 

550 kg-ko Lutxurdio harria. Ondo-
ren Erromeria eta afaria.
Egun guztian zehar Laja II eta Lu-
txurdio trikitilariak.

13, igandea
• Deba eta Zumaia arteko Flysh 

gunea ezagutzeko ibilaldi gidatua, 
txalupaz, Abarketatxo ludotekak 
antolatzen duen Familia Giroan

  programaren barruan.

18, ostirala
• Bidaia tertuliak. llazki Goenaga: 

“Mauricio Irlak”. 19:30ean, kultur 
etxean. 

18, 19, 20
• Porrukaleko Jaixek:

18, ostirala
- 19:00etan txupinazoa eta ondo-

ren Pintxo poteoa Laja II eta Pox-
pirekin.

- 22:00etatik aurrera Poxpi eta Laja 
II.arekin erromeria.

19, larunbata
- 12:00etan Trikipoteoa Axkottiko 

Trikitilaxekin.
- 16:00etan Umeentzako jolasak 

(sokatira, lokotx bilketa…).
-19:30ean Axkoittiko Trikitilaxekin  
  kalejira.
- 23:00etan Moonlight Melodies tal-

dearen kontzertua.
20, larunbata
-11:00etan Parrokian, Meza Nagu-

sia Porrukaleko hildakoen ohorez.
-12:00etan Herriko Txarangarekin 

kalejira eta ondoren saio berezia 
Porrukalin.

-15:00etan Bazkaria Jubilatuen 
egoitzan. Tiketak salgai: Olaberri, 
Ali Harategian, k5, Artetxe Harate-
gian eta Presalde Gozotegian.

19, larunbata
 • Organo Erromantikoaren na-
zioarteko XIV. zikloa. 20:00etan, 
Azkoitiko Parrokian.

26, larunbata
 • Def Con Dos taldearen kontzer-
tua, 23:00etan, herriko plazan.

27, igandea
• Musika Bandaren kontzertua, 

12.30ean, Baztartxo antzokian.

Azaroa

1, 2 eta 3
• Artisau azoka, Herriko plazan. 

6, asteazkena
• Hitzaldia: “Bularra emateari bu-

ruzko mitoak eta egiak”,  Azkoi-
tiko Esnearen Ligak antolatuta. 
10:00etan,  Kultur Etxean. 

8, ostirala
• G. Bizeten ‘Carmen’ Errusiar 

opera, 20:30ean, Baztartxon.
• Bidaia Tertuliak. Jon Enatarriaga 

eta Iban Aranbarri: “California”. 
19:30ean, kultur etxean.

15, ostirala
• Bidaia Tertuliak. Ibon Arrieta: 

“Iran-Pakistan”. 19:30ean, kultur 
etxean.

16, larunbata 
• Trikitilari txapelketako 2. Kanpo-

raketa. 17:00etan, Baztartxon.
• Santa Zeziliaren omenez, Mu-

sika Bandaren kalejira eta po-
teoa.

• Iseka eta Gatibu, 22:30ean, He-
rriko Plazan, Azkoitiko tabernariek 
antolatuta.
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Organo erromantikoaren nazioarteko XIV. zikloa
Organo erromantikoaren nazioarteko XIV. zikloa 
abian da aurten ere. Ohi bezala, Azkoitiko, Azpeitiko 
eta Bergarako udalek elkarlanean antolatu dute 
eta Azkoitian, Loiolan eta Bergaran izaten ari dira 
kontzertuak, hiru asteburutan jarraian.

Iragan urriaren 5ean hasi ziren Azkoitiko emanaldiak, 
eta datozen bi astetan larunbatero izango dira 
kontzertuak, 20:00etan, parrokian. Organo doinuez 
gain, tronpeta soinuak entzuteko aukera ere izango 
da aurten.

Egitaraua:

• Urriak 12: Javier Simó eta Loreto Aramendi (tronpe-
ta eta organoa).

• Urriak 19: Frantisek Vanicek (organoa).
El XIV ciclo internacional de órgano romántico comenzó 
el pasado 5 de octubre y ofrecerá dos conciertos más en 
los próximos fi nes de semana: el día 12, los/las intérpretes 
serán Javier Simó y Loreto Aramendi, y el día 19, Frantisek 
Vanicek. Los conciertos serán en la parroquia, a partir de 
las 20:00.



autobus
zerbitzu berri

Informazioa eman eta jasotzeko eta 
herritarren partea hartzea errazteko:

Kale Nagusia, zg. • Tel.: 943 080080
20720 AZKOITIA 
Informazio gehiago: www.azkoitia.net 

el : 943 080080

3030

Irail hasieratik Euskotrenek 30 autobus 
zerbitzu gehiago eskaintzen ditu bailaran. 
Horri esker, Azkoitia eta Zestoa artean 
ordu erdiro dago autobusa eta Zumarraga 
eta Zumaiara joateko ordutegia ere 
zabalagoa da. Azkoitia, Azpeitia, Zestoa eta 
Aizarnazabaleko udalek eta Gipuzkoako 
Diputazioak sinatutako akordio bati esker 
lortu da garraio loturak hobetzea eta asmoa 
eskualdearen sarea zabaltzen jarraitzea da. 

Helburu horrekin, eta datorren urteko 
garraio lizentziak ematen hasterako, 
eskualdeko beharrak eta proposamenak 
aztertzeko parte hartze prozesu bat jarri du 
martxan Diputazioak. Azkoitiarrek garraio 
publikoaren inguruan dituzten eskaerak 
jasotzeko urriaren 29an egingo dute 
bilera, 18:30ean, Elkargunean. Bilera 
horretan, Udala jartzekoa den herri 
barruko autobus zerbitzuaren ibilbidea 
ere aztertuko da. Bertaratu eta eman 
zure iritzia, horren arabera hartuko baitira 
erabakiak!

Gracias al acuerdo fi rmado entre los 
Ayuntamientos de Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, 
Aizarnazabal y la Diputación de Gipuzkoa la 
comarca del Urola cuenta con 30 servicios  de 
autobús  más desde septiembre. Y el objetivo 
es seguir ampliando las conexiones: por eso, 
la Diputación se reunirá con la ciudadanía de 
Azkoitia para conocer de cerca sus necesidades. 
La reunión será el 29 de octubre, a las 18:30 en 
el Elkargune. 


