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albistea - Sozio-ekonomia

Ekintzaile bihurtu, negozio propioak martxan jarri eta langabeziatik ateratzea lortu 
dute hainbat herritarrek

Ekinez egina

790 lagun zeuden langabezian otsailean Azkoitian. Horiek dira 
ezagutzen diren azkeneko datuak. Gogor kolpatu du krisiak 
Urola bailara eta lan falta eta ziurgabetasuna eguneroko kezka 
dira askorentzat. Horri buelta eman eta bertako sozio-ekonomia 
sustatzeko ahaleginetan ari da Udala Iraurgi Berritzenen bidez, eta 
besteak beste, ekintzailetasuna sustatzeko zerbitzua martxan dauka. 
Eta iluntasunean argi pixka bat egiteko baliagarria izaten ari da: 
herritar batzuk, zerbitzu horren laguntzarekin, euren negozioa propioa 
martxan jartzea lortu dute. Hemen dituzue horren hiru adibide: 

Iraurgi Berritzen asesora a aquellas personas que, mediante el 
emprendizaje, quieren poner un negocio propio. Este reportaje 
recoge las experiencias de tres emprendedores/as que han 
conseguido salir del paro a través de  iniciativas propias.

Joakin Egiguren.
Grafi cas Zubiko langile ohia eta Yoko kirol dendaren sortzailea. 37 urte
11 urtez aritu zen Azpeitiko Grafi cas Zubi enpresan lanean. Duela hiru urte eta 
erdi itxi zen enpresa, eta tarte honetan beste lan batean aritu bazen ere, berriz 
langabezian gelditu zen. “ Buruari bueltaka hasi, eta neure gustuko zerbait egin 
behar nuela erabaki nuen”. Kirola du gustuko eta hortik abiatuta zabaldu berri du 
Yoko kirol denda. “Baina kirol denda bat baino zerbait gehiago izan nahi dugu”: 
biomekanika ikastaroa egin du Egigurenek, eta korrika egiteko prestakuntza ere 
eskaintzen du. Horrez gain, kirol ikasketak egin eta lanik gabe zeuden hiru gazte 
azkoitiarrekin hitz egin, eta kirol eta osasun aholkularitza ere eskaintzen dute.

Jon Odriozola.
Corrugadoseko langile ohia eta Zuzkitu enpresaren sortzailea. 36 urte.
17 urte eman zituen Corrugados Azpeitia enpresan lanean eta enpresaren egoera 
ikusita, utzi eta bere kabuz hastea erabaki zuen orain bi urte. Argi zuen bere kontura 
hasi nahi zuela lanean, eta animaliekiko zaletasunak hala bultzatuta, «animalien 
munduari irtenbidea» emateko negozio bat zabaldu zuen Munategi auzoan, 
animalien elikadura eta bestelako beharrak asetzeko produktuekin. Espezializatu 
egin da produktu batzuetan eta gakoa hor dagoelakoan dago, balio erantsi bat 
ematean.  Gogorra dela dio, baina gustura dagoela adierazi du: «Bizi osoa zakur 
artean daramat, animalia zale amorratua naiz, eta horretan lan egitea garrantzitsua 
da. Zaila izan arren, bideak berak erakusten du nondik joan eta nondik ez».

Lourdes Balda eta Patxi Tena.
Muebles Azkueko langile ohiak. 42 eta 50 urte.
2012an enpresa itxi zenean zerbait egin behar zutela pentsatu zuten bi langileok: 
ordura arteko bidearekin jarraitzea erabaki zuten eta bulego tekniko bat zabaldu 
zuten iaz, enpresei zerbitzu teknikoa eskaintzeko.  Altzariaren sektorea kolpatuta 
dagoen arren, hasiera batean hara bideratu dute zerbitzua, merkatuan hutsune 
bat zegoelakoan. Baina, aurrera begira, beste hainbat sektoretara zabaltzeko 
asmoa dute. Norbere kabuz aritzeak lana bikoiztu egiten duela ikusi dute, baina 
ahaleginak merezi duelakoan daude: «Orain zeregin guztiak egin behar dira; 
komertziala, fi nantzieroa... baina saiatu beharra geneukan, ekin egin diogu bideari, 
eta onerakoa izango delakoan gaude”.
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Interes propioen gainetik, sozio-ekonomia 
indartzea helburu

Bailararen sustapen ekonomikoa 
agintaldi eta alderdi politikoen gainetik 
egon behar dutelakoan daude Bildu, 
EAJ, Hamaika bat eta PSE, eta hori 
bermatzeko akordio politikoa sinatu 
dute.  Akordioa arlo politikoan kokatu 
dute, eta bere oinarria da Urola Erdiko 
sustapen ekonomikoaren inguruko 
estrategiak garatzea. Hemen 
akordioaren puntu nagusiak:

1.Legealdiak dirauen bitartean bai 
alkatetzatik eta bai oposizioko 
alderdietatik prozesuaren jarraipena 
bermatuko dute. Prozesuaren 
jarraipena egingo dute Iraurgi 
Berritzenen baitan, eta horretarako 
Garapen Guneako bileretan parte 
hartzera deituko dira.

2.Dibertsifi kazio estrategiaren berri 
emango zaie udal bakoitzeko 
alderdiei. Aktibitate ekonomiko 
berria sortuko da bailaran, beste 
jardueretara bilakatuz eta merkatu 
berrietara egokituz. Hemen 
gaudenok lan hori egin dugu eta 
babesa lortu dugu.

3.Hurrengo hauteskundeetarako 
alkategaiak izendatzen direnean, 
hauek Garapen Guneako bileretan 

parte hartuko dute, eta legealdia 
amaitu aurretik prozesuaren berri 
izango dute.

4.Hauteskundeetako emaitzak 
direnak direla ere, prozesu honen 
transferentzia egiteko denbora 
eta borondatea jartzea, prozesua 
legealdi aldaketagatik moteldu ez 
dadin.

5.Eskualdeko alderdi politikoen 
artean, hau da, ordezkari 
aktiboen nahiz ohien artean, 
talde berri iraunkorra osatu 
legealdiaz haratago, eskualdearen 
garapenerako elkarlana helburu 
izanik lan egingo duena Think Tank 
ereduan.

Akordio hori sinatzeaz gain, Urola 
Erdiaren Dibertsifi kazio Ekonomikoa 
Sustatzeko lehendik adostutako 
lan lerroak berretsi dituzte aipatu 
alderdiek. Hauek dira lan lerro horiek, 
eta Iraurgi Berritzenen bidez garatuko 
dira.

• Bailarako enpresei ehun 
ekonomikoaren dibertsifikazioa 
sustatzen lagundu, sektore eta 
tendentzia berrietara egokitzeko. 

• Bailarako enpresen arteko 
elkarlanaren aldeko apustua.

• Enpresen internalizazio prozesuak 
sustatzen lagundu.

• Formakuntza: bailarako pertsonen 
gaitasunen garapena eta 
egokitzapenerako konpromisoa. 

• 
• Eskualdearen egokitzapenerako, 

eragileen parte hartzea eta elkarlana 
indartuko dira proiektu kolektibo 
estrategikoak sustatzeko. 

• Zailtasun ekonomikoak eta 
juridikoak dituzten enpresentzako 
aholkularitza martxan jartzea eta 
indartzea.

• Ekintzailetasuna sustatzea. Modu 
pasibotik aldendu eta modu 
aktiboan sustatzea bultzatuko 
dute.

EH Bildu, PNV, Hamaika bat y PSE 
han fi rmado un acuerdo político en 
el que se comprometen a desarrollar 
de forma conjunta las estrategias 
de desarrollo socioeconómico de la 
comarca, tanto durante el mandato 
actual como en el futuro.

Bailarako industria mapa egiten hasi dira, 
informazioa eguneratu eta aukera berriak 
detektatzeko
Azkoitiko eta Azpeitiko udalek, Iraurgi Berritzenen bidez eta Urola Erdia bailarako gainerako udalerriekin batera, eskual-
deko mapa industriala osatzeko prozesua abian jarri dute. Helburua eskualdean kokatzen diren 327 enpresen jarduerari 
eta gaitasunen inguruko informazioa bildu eta elkarlanerako nahiz aukera industrial berriak detektatzea da. Horregatik, 
arduradunek enpresak animatu nahi dituzte proiektuan kolaboratzera, jarrera pro-aktiboa sustatzeko.  Ahalik eta in-
formazio zabalena bildu nahi dute, ez jarduera eta produktuei buruz bakarrik, baita gaitasunei, proiektu eta erronken 
ingurukoak ere.

 Iraurgi Berritzen está haciendo el mapa industrial de la comarca, con el objetivo de actualizar el tejido empresarial existente, impulsar 
la pro-actividad y detectar nuevas oportunidades. 

Eskualdearen garapen estrategiak lantzeko akordio politikoa sinatu dute Azkoitiko 
eta Azpeitiko Bilduk, EAJk, Hamaika Batek eta PSEk.



gainditzera goaz
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Otsailaren 27an hartu zuen Azkoitiko 
alkate kargua Urrategi Alberdi Garatek 
(1967). Bulegoz aldatu eta zeregin be-
rrietara egokitzen ari da ordutik, baina 
aparteko saltorik gabe, “dagoeneko 
hiru urte baitaramazkit udal gober-
nuan eta Udalaren eguneroko zeregi-
netara nahikoa ohituta bainago”. 

Azkoitia Lantzenen egoerarekin 
kezkatuta egon arren, baikor, ilusioz 
eta indarrez ekin dio alkatetzari, 
agintaldia  amaitzeko gelditzen 
den denboran herritarrekin prozesu 
ezberdinetan landu diren eta landuko 
diren proiektuak gauzatuko direlako, 
eta politika egiteko modu berriaren 
oinarriak fi nkatzen ari direlako.

Hiru aste dira alkate kargua 
hartu zenuenetik. Zer moduz doa 
egokitzapena?
Ondo. Orain arte nire ardura nagu-
siak ogasunaren eta aniztasunaren 

eremukoak izan dira: aurrekontuak 
landu eta kudeatu, ordenantza fi s-
kalak garatu, elkarbizitza sustatzeko 
bideak landu, diru-laguntzak lortu… 
Eta hemendik aurrera ere ardura hori-
ekin jarraituko dut, baina alkatearen 
zereginak gehituta. Kanpora begirako 
ekitaldietan sumatu dut aldaketa han-
diena, alkate gisa erakunde, elkarte 
eta bestelako tokietan egotea gehia-
go tokatzen ari zaidalako. Baina da-
goeneko hiru urte daramatzat udalean 
eta denbora honetan asko ikasi dut 
eta hasiberria ez izate horrek bes-
telako segurtasun bat ematen dizu. 
Aldaketa ez da bat-batekoa izan. 

Zer suposatzen du zuretzat Azkoitiko 
alkate izateak?
Ardura handiko lana da: herritarren 
ordezkari izango naiz eta haientzat 
ahalik eta herri politika egokiena 
egiteko ardura izango dut nire gain. 
Ohore bat da azkoitiarren izenean eta 

azkoitiarrentzat betebehar hau egitea, 
eta dudan onena emateko prest nago. 

Alkate aldaketak ekarriko al du al-
daketarik udal politikan?
Gure proiektua ez da pertsonatan 
oinarritzen, taldean baizik, eta alde 
horretatik ez da aldaketarik egongo. 
EH bilduren udal gobernua talde 
batek ordezkatzen du, talde lanean 
oinarritzen da, eta alkatearen 
figura talde horretako beste kide 
bat da, beraz, herri politikan ez 
da aldaketarik sumatuko. Pertsona 
bezala, gure izaerak eragingo duela 
ez dago zalantzarik, baina proiektua, 
konpromisoa eta ardura berdin-
berdinak da. Pello Bastarrikak oso 
lan handia eta sendoa egin du eta ni 
haren bidea segitzen saiatuko naiz.

Kargua hartutakoan esanzenuen ilu-
sioz eta indarrez ekingo diozula alka-
te karguari.

elkarrizketa

“Baikor gaude, urte garrantzitsua eta 
emankorra izango baita datorrena”

Urrategi Alberdi Garate
alkatea
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Hala da. Agintaldia amaitzeko urtebete 
inguru gelditzen da, baina urte 
garrantzitsua eta emankorra izango 
da, eta horrek baikortasuna ematen 
digu. Urte zailak pasatu ditugu; 
batetik, Azkoitia Lantzenek zituen 
hainbat konpromiso jaso gabe zeudela 
ikusi genuen eta horiei erantzuteko 
udal aurrekontua moldatu behar izan 
genuen. Bestetik, 12.500.000 eurotik 
gorako zorra aurkitu genuen, besteak 
beste, aurreko agintaldian egin ziren 
Elkargunea eta kanpoko igerilekuak 
ordaintzen hasteko zeudelako. Zor 
hori ordaintzera 7.148.000 euro 
bidaretu behar izan ditugu hiru urte 
hauetan. Baina egoerari buelta ematea 
lortu dugu eta horren adierazle dira 
2013ko datuak: 780.749 euroko 
soberakinarekin amaitu dugu urtea. 
Lan eta esfortzu handia suposatu 
digu, zaila eta gogorra izan da, 
baina ahaleginak merezi izan du, 
eta orduan baino dezentez hobeto 
gaude. Gainera, azken urte hauetan 
herritarrekin landu ditugun proiektu 
nagusiak ere urte honetan gauzatuko 
dira, egin egingo dira, eta hori ere oso 
baikorra da.

Zein izango dira proiektu nagusi 
horiek?
Azkoitia bizia, Azkoitia txukuna eta 
Azkoitia solidarioa izatea: hori da 
gure helburua, eta hori lortzeko 
hainbat proiektu garatu ditugu eta 
ari gara garatzen. Asko dira eta zaila 
da aukeraketa bat egitea, baina, 
adibidez, musikagune berria urte hau 
amaitzerako eginda egoteko ahalegin 
guztiak egingo ditugu. Egitasmo hori 
Azkoitiarentzat eta azkoitiarrentzat 
oso aberasgarria izango dela argi 
daukagu, Azkoitia biziaren fi losofi aren 
barruan. Azpiegiturak hobetzeaz gain, 
Musika Eskola, banda eta herriko 
musika taldeen topagune bihurtuko 
da gune hori, eta elkarren arteko 
hartu-emana eta sinergiak sendotzeko 
balioko du. Eta hori oso aberasgarria 
da. Proiektua, gainera, herriko musika 
eragileekin batera egin dugu, euren 
beharrak eta iritziak jaso eta euren 
araberako proiektu bat diseinatu dugu, 
eta hori ere oso garrantzitsua da. 

Autobus urbanoaren proiektua ere oso 
aurreratuta dago, ez?
Bai, eta hau ere herritarrekin batera ari 

gara diseinatzen: dagoeneko bi bilera 
egin ditugu euren beharrak aztertu eta 
horren araberako ibilbide eta zerbitzua 
martxan jartzeko. Iritziak jaso ditugu, 
ibilbidea eta tarifak zehaztu ditugu, 
eta espero dugu uztailerako autobus 
urbano zerbitzua martxan edukitzea. 
Azkoitiarrek eskatutako zerbitzua da, 
irisgarritasuna hobetuko duelako eta 
erdiguneko trafi koa murriztuko duelako.

Eta Azkoitia txukuntzen ere 
ahalegintzen ari zarete.
Guztiontzat da garrantzitsua herriko 
azpiegiturak txukun mantentzea. Hala 
ikusi da Danon Herrixe partaidetza 
prozesuan. Eta asmo horrekin 
brigada indartu dugu eta proiektu 
garrantzitsuenak lehenetsi ditugu: 
Aizpurutxoko zubia konpondu dugu 
besteak beste, San Martinerako 
espaloia konpontzeko lanak oraintxe 
hasiko dira, Ipintzako saneamendua 
uda bukatu aurretik bideratuko da 
eta ikastolarako arrapala egiteko 
lanak ere hil honean hasiko dira. 
Horrez gain, herriko hainbat gunetan 
konpontzeko dauden zulo eta 
bestelakoak ere konpontzen ari 
gara, tenis pistaren zorua aldatuko 
dugu aurten, komun publikoa ere 
jarriko dugu… herri lanek denbora 
eta aurrekontu handia eskatzen dute, 
baina pixkanaka egiten ari gara.

Hori, alde baikorra. Baina Azkoitia 
Lantzenen egoerak kezka handia 
suposatzen duela esan berri duzue.
Hori da agintaldia hasi genuenetik 
izan dugun eta izaten ari garen gai 
konplikatuena. Oso egoera larrian 
aurkitu genuen enpresa publiko hori 
eta buru-belarri ari gara hor dauden 
konpromisoei  ahalik eta irtenbide 
egokiena ematen, Azkoitia eta 
azkoitiarrek kaltetuak izan ez daitezen. 
Baina egoera larria da, betebehar eta 
konpromiso ugari daudelako betetzeko 
eta horietako asko hirugarren batzuen 
esku daudelako. Guk, gure aldetik, 
orain arte bezala segituko dugu, ahalik 
eta gestio zorrotz eta eraginkorrena 
egiten, enpresa publikoaren porrotak 
herritarrak zuzen-zuzenean kaltetuko 
baititu eta hori ekidin nahi baitugu. 

Irregulartasun seinalea ere agertu dira
Hala da. Herri-Kontuen Euskal 
Epaitegiak 2010eko Azkoitiko 

“Apostamos por 
la participación 
ciudadana; queremos 
construir Azkoitia con 
las/los azkoitiarras”

“Miramos al futuro con 
optimismo: nos espera 
un año importante y 
productivo” 
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elkarrizketa

Udaleko kontuak ikertu zituen, 
eta Azkoitia Lantzenen kontuetan 
hainbat irregulartasun antzeman 
zituen. Txosten horretan oinarritua, 
ofizioz, bi ikerketa zabaldu dira 
epaitegi banatan: bat Espainiako 
Kontu ikuskaritzan eta bestea 
Azpeitiko epaitegian. Biak ala 
biak, 2005ean Azkoitia Lantzeneko 
arduradunek Txalon Errekako 9.1 
eta 10.1 partzeletan egindako 
salerosketak ari dira ikertzen. 
“Irregulartasun zantzuak” ikusi ditu  
Espainiako Kontu ikuskaritzak, 
eta Azpeitiko epaitegiak, “fondo 
publikoak bidegabe erabiltzearen 
seinaleak, iruzurrarenak eta 
dokumentu faltsutzearenak”.

Eta udal gobernuak esku hartzea 
erabaki duzue
Gertatutakoa erabat argitzeko 
beharrezko pausoak ematea erabaki 
dugu eta bi auzitan pertsonatu 

egingo gara.Horretarako, hil 
honetan bertan egingo diren bi 
udalbatzatan aurkeztuko du 
instrukzio horietan pertsonatzeko 
proposamena, gainerako alderdiek 
onar dezaten. 

Bestalde, apirilaren 22an, Udala 
Madrilera deituta dago Espainiako 
Kontu Ikuskaritzaren aurrera eta 
han izango gara.

Politika egiteko modu berria 
agindu zenuten agintaldi berria 
hasi zenean eta horren adierazle 
da hori?
Hala da. Handinahietan oinarritutako 
politika alde batera utzi eta herritarren 
beharren araberako politika egitea 
da gure helburua. Eta herritarrekin 
eurekin batera, eskutik eta elkarrekin. 
Horregatik izan da hain inportantea 
guretzat partaidetza, horregatik jarri 
ditugu eta jarriko ditugu herritarren 
parte hartzea sustatzeko baliabideak. 
Eta horregatik nahi dugu ahalik eta 
herritar gehienekin egotea. Politikak 
ez luke mugatu behar lau urtean 
behin botoa ematera; herrian zein lan 
egin eta nola egin, uneoro erabaki 
beharko genuke guztiok elkarrekin, 
eta horretarako bideak zabaltzea 
nahi dugu. Gobernu irekia da gure 
fi losofi a, eta ate ireki horietatik sartu 
eta bat egitera gonbidatu nahi ditut 
azkoitiarrak.

• Izena: Urrategi Alberdi Garate.

• Jaioturtea: 1967.

• Ibilbide profesionala: Idazkaritza lanetan eta arlo sozialeko
  proiektu ezberdinetan ibilia.

• Gustukoen duzun afi zio hori: Mendian ibiltzea.

• Azpeitiarra ala azkoitiarra? Egin ditudan bideetakoa naiz, eta  ematen ari naizen     
  pausoetakoa.

• Amets bat: Munduan bazterturik ez egotea.

“Estamos haciendo todo 
lo posible para que la 
situación de Azkoitia 
Lantzen no afecte a la 
ciudadanía”
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Osasun egoerak behartuta, alkatetza karguari uko egiteko 
unea iritsi zait eta horrelaxe egin dut martxoaren 20ko ezohiko 
bilkuran.

Ez zait erabaki gustukoa suertatu, pena haundiz hartutakoa, 
baizik. Izan ere, erabakiaren aurrean sentimendu ezberdinekin 
aurkitu naiz.

Alde batetik, medikuen agindua nuen: garbi esaten didate  zer den egin behar dudana. Eta beste aldetik, lau 
urterako Axkoitiko herriarekin harturiko konpromezua. Konpromezu honekin jarraitzeak arriskuan jarriko luke nere 
osasuna. Beraz, nere sen onaren arabera, erabaki zuzena hartu dudalakoan nago.

Une gogorrak, zailak, eguneko 24 ordu dedikazioaren exijentzia ordaindu dut. Baina, nere herriari, Axkoitiko herriari, 
esfortzu eta sakrifi zio haundiz, eskeini diodan dedikazioak barneratu didan poza, neurekin daramat.     

Diru publikoaren erabilera era arduratsu eta  zintzotasunez  kudeatzen saiatu naiz, herritarren beharretara  egokituz, 
eta hauei lehentasuna emanez. Hori izan baita nerea, ez ezik, Udal Gobernuaren erronkarik nagusiena.

Uste dut Udala esku onetan geratzen dela. Uste dut Azkoitiko herriak  behar duen alkatea daukala.  Hiru urte 
hauetan oso ondo ezagutzeko aukera izan dut Urrategi, eta inongo zalantzarik gabe, esan dezaket neuk betidanik 
bilatu izan ditudan birtudeak, besteak beste, zintzotasuna eta  erantzukizuna, berak maila gorenean dituela.

Beraz, nere animoak eta zorte onenaren desioa Urrategiri, berarekin batera eguneroko kudeaketa lanean ari den 
Udal Gobernuari eta Udalbatzarra osatzen duzuen gainontzeko zinegotziei. Axkoitiko herriak denon beharra dauka 
baita ere oposizioarena baldin eta eraikitzailea bada.

Nere azkeneko bilkuran egin nuen bezelaxe, eskerrak eman nahi dizkizuet paregabeko laguntza eman didazuen 
Udaletxeko langileei, Udalbatzakideei eta bereziki Udal Gobernukideei, egiten duzuen lana benetan izugarria baita.

Eta nola ez, eskerrak eman behar dizkizuet, Azkoitiko herriaren ordezkaritza nagusia nigan konfi atu eta 
egunerokotasunean babesa eta animoak eskeini dizkidazuen herritarroi. Eta asko izan zarete.

Nere barkamen eskaera zintzoena zerbaitetan edo norbaiti huts egin badiot.   Horrelakorik gerta bada, benetan 
diozuet ez dela izan neuk horrela nahita. 

Eta hau da dena. Alkatetza hartu nuen bilkuran, Azkoitiko alkate izendatzea goreneko ohorea zela esan nuen. 
Eskeini dudan dedikazioaren ondorioz, barneko pozarekin geratzen naizen bezelaxe, nere herriko alkatea izanaren 
ohorearekin ere, geratzen naiz. Ohore handien hau barruan baitaramat. 

Bihotz bihotzez, mila esker herritar guztioi zuen alkate izateko aukera eman izanagatik.

Eskerrikasko.

Milesker,
herritar guztioi

Osasun egoerak behartuta, alkat
unea iritsi zait eta horrelaxe egin du
bilkuran.bilkuran

Ez zait erabaki gustukoa suertatu
baizik. Izan ere, erabakiaren aurre
aurkitu naiz.

Pello Bastarrika
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