
Hiriburua, gertuago 
Azkoitia-Donostia-
Azkoitia autobus linea 
nabarmen hobetu da. 
Herritarrek gustura 
hartu dute albistea, 
orain arteko zerbitzua 
“eskasa” zelako. 

Santa Krutz auzolanean
Auzolanean garbitu 
dituzte Santa Krutz 
auzoko baserrietako 
bideak bizilagunek. 
Udalak eskertu egin 
nahi die egindako 
ahalegina.

Inauteriak ate joka
Badatoz inauteriak. 
Azkoitiko kaleak kolorez, 
umorez eta festaz beteko 
dira otsailaren 17 eta 
18an. Mozorrotu eta 
festaz gozatzera deitzen 
ditu Udalak herritarrak.

Erantzukizuna 
herritar guztiona da

2012ko otsaila  35

Azkenaldian arazoak izan dira Azkoitian zaborrarekin. 
Irtenbidea herritar bakoitzaren esku dago: murriztu, berrerabili eta berziklatu



Azkoit iko
istorio kontatzai lea

Mende baten soinua isildu da

Pako-Pako Azkoitiko txori hizlaria da 
eta bere liburuetan dioen moduan, bere 
altxorrik ederrenaren berri ematen du 
beti, Azkoitiaren berri, alegia.

«Martitten, eliza ondoan soinua jotzen ari zen baten bat. Apaiza 
haserretu egin zen eta pistola atera zion soinujoleari». Joxe Mari 
Soraluze ‘Epelde’ (Martirieta, 1914) soinu jotzaileak Xabier Gantzarain 
idazleari kontatu zion, ‘Epelde, mende baten soinua’ liburuan. Iragan 
urtarrilaren 15ean eman zuen azken hatsa soinujoleak, 80 urtetik 
gora soinu txikiari lotuta bizi ostean. Sakabi, Elgeta eta beste askok 
osatutako mugimendu bateko partaide, frankismo garaiko debekuei 
ihes egiten jakin zuen Epeldek. “Giza talde baten poza eta alaitasuna” 
izan zela dio Gantzarainek bere liburuan. Poz eta alaitasun horiek 
bizirik segituko dute haren musikan.

Azkoitia ha perdido a uno de sus trikitilaris más veteranos. Joxe Mari Soraluze 
‘Epelde’ falleció el pasado 15 de enero. Junto a Sakabi, Elgeta y otros, fue 
parte del movimiento que supo esquivar las prohibiciones  del franquismo. 

Azkoit iko  kontuak laburrean

‘Egurrola’ eta ‘Epelde’, II. Trikitilari txapelketan, 1971n.
Argazkia: ‘Epelde mende bateko soinua’ liburutik hartutakoa.
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• Santa Krutz, auzolanean

• Inauteriak

• Laburrak 

Batzuetan, arazoak ate joka hasten 
zaizkigunean, egoera are eta gehiago okertzen 
duten bi hanka sartze larri egiteko joera dugu. 
Lehen huts egitea da arazoa sortu dutenen 
gain uztea arazoa bera konpontzearen ardura, 
arazoa sortzeko erabilitako interes berarekin 
konponduko dutela sinetsita. Beste modu 
batera esanda: su bat itzaltzeko egokienak 
sua bera piztu duten piromanoak izango 
direla pentsatzea. Bigarren huts egitea, berriz, 
errudun errazena aurkitzea da, denon eskura 
dagoena, bere burua defendatzeko aukerarik 
ez duena, erosoena eta sinpleena: immigrazioa.
Baina badakigu ez direla etorkinak urteetako 
memoria eta borrokaren bidez lortu ditugun 
giza eskubideak ukatzen dizkigutenak; ez dira 
etorkinak zergak igotzen dizkigutenak, soldatak 
jaisten dizkigutenak, lan jarduna luzatzen 
digutenak, etxetik botatzen gaituztenak, 
edo gure herritik emigratzera behartzen 
gaituztenak. Ez dira etorkinak finantza 
entitateak eta komunikabideak zuzentzen 
dituztenak, justizia “banatzen” dutenak, edota 
euren bulego, aulki eta besaulkietatik aginduak 
ematen dituztenak. 

Krisia delako hau, eztula bezalaxe, Europan 
orain sentitzen hasi bada ere, aspaldidanik 
sentitzen du munduak. Ez da gaixotasun 
bat, nekatuta eta ‘merkatuak jota’ larri 
gaixoturik dagoen sistema baten abisua 
baizik. Sendatzeko, biziraupena oso modu 
ezberdinean planteatu beharko den sistema 
baten abisua, bizitzeko modua aldatu 
beharko duen sistemarena. Sistema horrek 
elkartasunean (eta ez indibidualismoan) 
oinarrituta egon beharko du, berdintasuna (eta 
ez injustizia) sustatu beharko du, parte-hartzea 
izan beharko du oinarri (eta ez urruntasuna), 
eta partekatzea sustatu beharko du (eta ez 
gehitzea). Naturaren eskutik joan beharko 
duen proposamen berri bat behar du izan, eta, 
ingurumena eta baliabide naturalak babestu 
eta errespetatu beharko dituena.

Horregatik guztiagatik, ezinbestekoa da huts 
egiterik ez egitea; etsaia zein den identifi katzea 
bezain garrantzitsua baita ahaleginak eta 
borondateak batzea; inguruan ditugunak eta 
mundu hobe bat sortzeko ahaleginetan lagun 
izango ditugunak estimatzea.

A veces, cuando los problemas llaman a 
nuestra puerta, solemos cometer dos graves 
errores que aún complican más la situación. El 
primero consiste en poner en manos de quienes 
crearon los problemas la facultad de resolverlos, 
confi ando su solución a los mismos intereses 
que los generaron. (…). El segundo es buscar un 
culpable adecuado, al alcance de todos, que ni 
siquiera pueda defenderse, el culpable ideal, el 
más cómodo y simple: la emigración.

Pero sabemos que no son los emigrantes quienes 
nos niegan derechos sociales conquistados a lo 
largo de muchísimos años de memoria y lucha; 
no son los emigrantes quienes nos suben los 
impuestos, nos recortan los salarios. (…)

La llamada crisis, al igual que la tos, que si 
bien es ahora que se siente en Europa hace ya 
muchos años que la padece el mundo, no es 
la enfermedad sino el aviso de un organismo 
exhausto, gravemente enfermo de “mercado” 
que, necesariamente,    para recuperar la salud, 
deberá plantearse la existencia en otros términos 
muy diferentes a los actuales (…).

Por ello es imprescindible no cometer errores, 
que tan importante como poder identifi car al 
enemigo es no equivocarse a la hora de aunar 
esfuerzos, sumar voluntades, y saber apreciar 
a quien está a nuestro lado, a quien está con 
nosotros, a quien también es parte de ese común 
afán por hacer posible un mejor mundo.

Aurkibidea

Urrategi Alberdi
Migrazioa eta 

Ogasuneko batzordeburua

Editoriala

• Autodefentsa ikastaroa

• Garraio publikoa, hobetuta

• Zaborraren kudeaketa 
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Parekidetasuna

Udalak antolatutako autodefentsa ikastaroak “begiak zabaltzen” erakutsi diote bertan parte hartu dutenei

El Departamento de Igualdad organizó un curso de autodefensa 
feminista en diciembre y 15 mujeres participaren en él. Karmen 
Zendoia y Eneritz Eizmendi son dos de ellas. Dicen que el curso 
les ha enseñado a detectar agresiones sexistas físicas y no físicas, a 
enfrentarse a ellas y a evitarlas. La igualdad entre hombres y mujeres 

es una de las prioridades del Ayuntamiento. Estos son los proyectos 
establecidos para el 2012: poner en marcha un protocolo de atención 
a las mujeres victimas de la violencia sexista; reforzar el consejo de 
las mujeres; impulsar el empoderamiento de las mujeres e introducir 
la perspectiva de género en las distintas áreas del Consistorio. 

“Arte martzialak edo gisa horretako zerbait ikasiko nue-
lakoan joan nintzen eta gauzak ikusteko modua aldatu 
zaidala konturatu naiz”. Karmen Zendoiak hitzo-
kin laburbildu du Berdintasun arloak antolatutako 
autodefentsa ikastaroak eman diona. Beste 14 
emakumerekin batera, bederatzi orduko ikasta-
roa egin zuen abenduan Maitena Monroy auto-
defentsa feministan adituaren eskutik. Ikastaro 
fi sikoa espero zuen Zendoiak eta hausnarketare-
kin topo egin zuen: “Erasoak fi sikora iritsi aurretik 
identifi katu eta nola saihestu ikasi dut, lehen ikus-
ten ez nituen eraso edo jarrera asko detektatzen”.

Eneritz Eizmendi bat dator Zendoiarekin: “Gu ohartu ere 
egin gabe abestietan, publizitatean eta beste hainbat alorretan 

dauden jarrera sexistak ikusi ditugu, identifi katzen erakutsi digute, 
eta niri behintzat begiak ondo zabaldu dizkidate”. Lehendik ere 
egina zuen gisa honetako ikastaro bat Eizmendik eta argi dauka 
kontzientziazio eta jabetze bidea ezinbestekoa dela emakumeen 
kontrako indarkeriari aurre egiteko. “Erasoak eta hilketak gertatzen 
direnean soilik jabetzea ez da nahikoa: aurretik detektatu behar 
ditugu jarrera sexistak, eta aurretik eten”.

Eta kontzientziazio horretan Udalak lanean segitzea nahi dute. 
Ikastaroak, tailerrak… “denak dira beharrezkoak”. Baina ez 
emakumeentzat soilik: “Autodefentsa ikastaro hau emakumeentzat 
soilik izan da, baina erasoak zer diren eta  jarrera sexistak zer diren 
gizonezkoei esplikatzea ere beharrezkoa iruditzen zait”, argi dauka 
Eizmendik. Izan ere, gazteen artean askok jarrera sexistak hala 
direla ere ez dakitela uste du eta gauzak ondo azalduz gero askok 

egiteari utziko lioketela. Bi emakumeek uste dute ikastaroak 
ikastetxeetan eman beharko lituzketela: “Sexu heziketa 

edo drogamenpekotasunarekin egiten den moduan, 
hau ere derrigorrean eman beharko lukete”.

Horrelako ikastaroetan parte hartzen 
segitzekotan dira Eizmendi eta Zendoia. “Kontu 
hauetan beti ikasten da eta guk oraindik asko 
dugu ikasteko”. Gainerako emakumeak ere 
animatu nahi dituzte, gainera: “Askotan lotsa 

edo pereza eman arren, benetan merezi duelako”. 
Ikastaroa egin ondoren, inguruko jarrera sexistak 

gehiago identifi katzen dituztelakoan daude. Eta 
hori zenbat eta emakume gehiagok egin, orduan eta 

eraso gehiago saihestuko direlakoan. Begiak erne, erasoak 
detektatu, haiei aurre egin eta saihestu arte.   

Detektatu, aurre egin, saihestu

“Kantu, publizitate eta 
beste hainbat alorretan 
dauden jarrera sexistak 
detektatzen ikasi dugu, 
orain arte ikusi ere 
egiten ez genituenak”

1- Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko plan estrate-
gikoa osatzea: Azkoitiko I Berdintasun Plana onartuta dago da-
goeneko, baina orokorra da. Hori behar bezala zehaztu eta ope-
ratibo egin nahi du Udalak eta emakumeen kontrako indarkeriari 
buruzko protokoloa martxan jartzea.

2- Emakumeen kontseilua berrindartzea. Herriko emakumeen 
parte hartzea eta dinamikak indartzea inportantea da Udala-
rentzat, baita Udal politikan eta berdintasun politiketan ere.

3- Emakumeen ahalduntzea sustatzea. Horretarako, hitzaldiak, 
ikastaroak, eta beste hainbat ekitaldi antolatuko ditu.

4- Zeharka, Udaleko arlo ezberdinetan genero ikuspegia txer-
tatzea. Kulturan, kiroletan, festetan, gizarte zerbitzuetan...

5- Orain arte egiten den lanarekin ere jarraituko da: hezkide-
tza programek eta sexologia aholkularitza zerbitzuek bere ho-
rretan jarraituko dute eta baita azaroaren 25 eta martxoaren 
8aren inguruan egiten diren kanpainek ere.

Emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna Azkoitiko udalaren lehentasunetariko bat da eta bide horretan 
urratsak ematea nahi du. Horregatik, 2012rako honako asmoak zehaztu ditu:

Karmen Zendoia eta Eneritz Eizmendi.
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Larrialdi zerbitzua

Larrialdi zerbitzu bat sortzen ari da Udala, herritarrekin elkarlanean. 
Eratzeko tramitetan ari da orain eta boluntarioa bila hasiko da laster

Larrialdi egoerei aurre egiteko erne egon nahi du 
Azkoitiko Udalak. Erne egon nahi du gertatzen 
diren arazoei behar bezala erantzuteko, eta erne, 
ezer larririk ez gertatzeko. Horretarako herritarren 
laguntza ezinbestekoa dela badaki ordea, eta  
haiekin batera eta elkarlanean larrialdietarako 
zerbitzu berezi bat osatzen ari da. Izena ere jarri 
diote jada: Azkoitia Erne!

Azken hilabeteetan izandako eurite eta elurteek 
agerian utzi dute horrelako egoeretan aurreikusi 
ezinezko egoera ugari sortzen direla: euri jasa 
baten ondorioz lokal edo garajeren bat urak 
hartzen duela (azaroan gertatu zen moduan), 
elurraren edo izotzaren ondorioz auto batzuk ez 
aurrera ez atzera gelditzen direla... Azkoitia, berez, 
ez dago arrisku eremu batean, baina arazoak eta 
ezusteak edozein unetan gerta daitezke, batez ere 
neguan.

Horrelakoei erantzuteko larrialdi zerbitzu 
orokorrak badaude, baina herritarrek osatutako 

talde bat Azkoitiko bazterretara azkarrago iritsiko 
dela uste du Udalak, irtenbideak azkarrago emango 
dituela eta efektiboagoa izango dela. 

Horregatik jarri du martxan Azkoitia Erne! Inguruko 
herrietan badaude gisa horretako taldeak, besteak 
beste Zarautzen, eta haiekin harremanetan jarri 
da, haien esperientzia ezagutu eta eskarmentua 
baliatzeko. Eusko Jaurlaritzarekin ere hartu-
emanean ari da eta orain taldea ofi zialki nola eratu 
aztertzen ari dira.

Gurutze Gorriko, DYAko eta suhiltzaileetako 
boluntarioekin bildu eta hitz egin da haiekin lana 
nola koordinatu zehazteko. Udala, Udaltzaingoa, 
brigada eta herritarrak izango dira Erne Azkoitia! 
taldearen muina. Taldea ofi zialki eratu bezain 
pronto, deialdi zabal bat egingo du Udalak, 
interesatuek izena emateko eta funtzionamendua 
zein izango den zehazteko. Erne egoteko eskatzen 
die, beraz, azkoitiarrei Udalak. Erne egon eta 
auzolanean laguntzera animatzeko.

Azkoitia Erne! taldea ofi zialki eratu 
ostean, boluntario bila hasiko da Udala. 
Horretarako bilera zabal bat egingo du 
eta interesatuak bertatzera animatu 
nahi ditu. Eguna eta ordua zehaztu 
bezain pronto jakinaraziko dira.

Argazkian, Azkoitia Erne! larrialdi zerbitzua eratzen ari den boluntario taldea.

Azkoitia berez ez dago 
larrialdi eremuan, baina 
eurite edo elurteetan 
aurreikusi ezin diren egoera 
eta arazo ugari sortu izan 
dira hainbat tokitan

Elurretan autoak harrapatuta 
geratzen direnenan edo urak 
lokal bat hartzen duenean, 
herritarrekin osatutako talde 
batek azkarrago erantzungo 
duela uste du Udalak  

Las últimas inclemencias meteorológicas han demostrado que en esas situaciones 
pueden surgir muchos imprevistos: coches que se quedan atascados por la 
nieve, locales que se inundan... Para hacerles frente de la forma más efectiva, el 
Consistorio está formando un grupo de emergencias con la ciudadanía. Todavía 
está por concretar la forma legal y funcionamiento, pero ya se han reunido las/os 
primeras/os voluntarias/os. El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar.

............... 
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Hiribururako autobus linea hobetu da: aste egunetan, zortzi joan-etorri gehiago, eta asteburuetan, lau gehiago

1925ean atera zen Azkoititik Donostiarantz aurreneko lineako 
autobusa, Urola trena sortu baino urtebete lehenago. Compañia 
de Autobuses Vascongados konpainiarena zen. Hamazortzi urte 
beranduago,  1943an, Jose Manual Iraeta Azpiazu ‘Usola’ azkoitiarrak 
eskuratu zuen konpainia, eta orduz geroztik, herriko La Guipuzcoana 
etxeak gidatu ditu hirubururako bidaiak.

Etengabeak izan dira urteotan Azkoititik Donostiara egindako joan 
etorriak. Hasieran bide zaharretik eta 1994az geroztik, autopistatik. 
Etengabeak, baina ez nahikoak. Urteak pasatu ahala eta garaiak 
aldatzen joan diren heinean, gero eta gehiago baitira hiriburura 
ikastera, lanera, edo aisialdira joaten diren azkoitiarrak, baina 
autobus zerbitzua ez baita neurri berean hazi.

Herritarrek behin eta berriz eskatu dute Donostiarako autobus 
zerbitzua hobetzea. Garraio publikoaren kudeaketa hori Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren esku dago, ordea, eta haien esku egon da erabakia.  
“Dagoeneko ondo baino hobeto ezagutzen ditugu Diputazioko 
bulegoak, hara egindako buelten ondorioz, baina ahaleginak merezi 
izan du”. Umorez azaldu du Pello Bastarrika alkateak zerbitzua 
hobetzeko azken hilabeteetan egindako bidea. Eneko Etxeberria 
Azpeitiko alkatea eta Leire Etxeberria Zestoakoarekin batera egin 
du bide hori, eta emaitza iritsi da azkenean: urtarrilaren 16az 
geroztik, astelehenetik ostiralera zortzi autobus gehiagok egiten dute 
hiribururako joan etorria, eta asteburuetan lau gehiagok.
 
“Nabarmen hobetu da zerbitzua, pausu handi bat eman da, baina 

bide asko dago oraindik egiteko”, argi du Bastarrikak. Azkoitia eta 
Urola erdialdeko garraio publikoa are gehiago garatu behar dela 
badaki eta ahalegin horretan jarraituko du Udalak. Zumarraga eta 
Zumaia arteko linea hobetzea da orain lehentasuna. Zumarragako 
ospitalera autobus gehiago jarri nahi dituzte, eta asteburuetan 
Zumaiarako gehiago, han, trenarekin konbinazioak egiteko aukera 
dagoelako. 

Azkoititik mendebalderako lotura hobetzeko erronka ere hor dago. 
Elgoibarrerako errepidea (G-2364) aspaldi hobetu zen, baina garraio 
publikoa oso gutxi garatu da eta asko dira inguru horretara lanera 
edo ikastera joaten diren azkoitiarrak. Bide horrek, gainera, Bizkaia 
eta Arabarako komunikazioak ere hobetzeko aukera eskaintzen du. 
Aukera hori ere aztertuko du Udalak.

Donostia, gero eta gertuago

La línea de autobuses Azkoitia-San Sebastián-Azkoitia ha mejorado 
sustancialmente. Desde el 16 de enero, entre semana, salen veinte 
autobuses al día hacia la capital y otros tantos hacen el trayecto 
de vuelta. Los sábados, son diez los servicios de ida y vuelta 
y los domingos, seis. Es el resultado de la negociación que los 
ayuntamientos de la comarca han mantenido con la Diputación 
de Guipúzcoa. “Hemos conocido muy bien los despachos de la 
Diputación, pero el resultado ha merecido la pena, ya que se ha 
conseguido satisfacer una necesidad importante”, explica el alcalde 
de Azkoitia, Pello Bastarrika. El próximos objetivo será mejorar la 
línea Zumarraga-Zumaia.

Azkoitiar batzuk Donostiarako autobusa hartzen.
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Hiru sariketetako irabazle guztiak eta beheko irudian Aitor Madrazo Pello Bastarrika alkatearekin. 

Olatz Garmendia
Autobus erabiltzailea

“Niretzat oso albiste ona da, Donostiara 
joaten naizen bakoitzean autobusean 
joaten bainaiz. Igandeetakoa, batez ere, oso 
beharrezkoa zen, zerbitzua oso eskasa zelako. 
Adibidez,  ospitalera joaten zen jendeak ez 
zuen aukerarik izaten eta hori ez zegoen 
ondo. Nik uste dut zerbitzu ona eta egokia 
jarriz gero, jendea gero eta gehiago ibiliko 
dela autobusean, abantaila ugari baititu eta 
askoz ere erosoa baita”. 

“Es una buena noticia, sobre todo la ampliacion 
del servicio de los domingos, porque la gente  
que iba a hospitales, por ejemplo, no tenía 
nada. Creo que la gente empezará a utilizar 
más el transporte público”.

Victor Lizarralde
Autobus erabiltzailea

“Gure bailara beti egon da baztertuta: 
joaten zinen Zarautzera edo Zumaiara, 
eta han sarri-sarri zenuen Donostiarako 
garraio publikoren bat, baina hemen 
eskasa izan da, oso, eskaintza, batik bat 
asteburuetan. Niretzat inportanteena izan 
da asteburuetako zerbitzu hori hobetzea, 
bestela salduta geundelako. Orain 
Zumarraga alderako zerbitzua hobetu behar 
da, hor ere falta handia dago eta”. 

“Nuestra comarca siempre ha estado 
marginada en cuanto al transporte público 
y esto ayudará a mejorar eso.  Para mí el 
mayor logro ha sido conseguir ampliar el 
horario de los fi nes de semana”.

Villar Etxaniz
Autobus erabiltzailea

“Donostiara joateko askoz aukera gehiago 
dago orain, eta hobekuntza nabarmena 
da, batik bat hiriburura joateko autobusa 
erabiltzen dugunontzat, eta batik bat jai 
egunetan egiten dugunontzat. Espero dut 
hemendik aurrera jendea gero eta gehiago 
ibiltzea autobusean, bestela, agian, atzera 
berriz kendu egingo dituztelako. Ni, halere 
oso gustura nago, eta hau denon onerako 
izango dela uste dut”. 

“La mejoría es muy importante, sobre todo 
para las personas que utilizamos el autobús 
los días festivos. Espero que la gente utilice 
más el transporte público, porque si no igual 
vuelven a quitar los nuevos servicios”.

“Beharrezkoa zen zerbitzua hobetzea, 
batik bat asteburuetan oso eskasa baitzen”  
Azkoitiarrek oso gustura hartu dute Azkoitia-Donostia-Azkoitia autobus zerbitzua zabaltzea. Urteetan behar 
handia egon dela diote eta zerbitzua hobetuta, jende gehiago ibiltzea espero dutela



Edukiontziak leporaino beteta eta zaborra kalean pilatuta. Argazki 
hori behin baino gehiagotan ikusi da azken hilabetean Azkoitian. 
Krisi ekonomikoak behartuta eta gastuak %15 gutxitzeko 
asmoarekin, zaborra astean zazpi egunetan jaso beharrean bostean 
biltzea erabaki du Urola Erdiko Zerbitzuen Mankomuniteak, eta 
horrek arazoak ekarri ditu. Egun batzuetan mila kiloraino iritsi da 
lurrean pilatu den hondakinen kopurua.

Baina edukiontzi grisek egin 
dute gainezka eta gainerakoek 
ez. Hala ikusi dute Azkoitian 
zaborra biltzen dutenek, eta hala 
erakusten dute haiek ateratako 
argazkiek. Kalean pilatu den 
hondakinen artean asko eta asko 
berziklatzekoak ziren, gainera. 
Udaleko Ingurumen sailaren 
arabera horrek zera erakusten du: 
herritar askok ez duela zaborra 
bereizten eta berziklatzen. 
Hori aldatuz gero nabarmen 
hobetuko da egoera: zaborra 

jasotzeko egunak gutxituta ere, hondakinak bereiztu eta dagokion 
edukiontzira botaz gero, kalean ez da zaborrik pilatuko.

Baina arazoa hori baino haratago doa. Azkoitiko kaleak txukun 
edukitzeko ez ezik, ingurumena zaintzeko eta gaur egun agerian 
dagoen hondakinen arazoari aurre egiteko da oso beharrezkoa  
zaborra bereiztea eta  berziklatzea. Datuek argi diote: adibidez, 

kristalezko botila bakar bat 
berziklatuz aurrezten den 
energiarekin, bonbilla bat lau 
orduz mantentzen da pizturik. 
Horrez gain, lehengaia aurrezten 
da eta %20 murrizten da airearen 
kutsadura. 

Beste horrenbeste gertatzen da 
edukiontzi arinak berziklatuta: 
plastikozkoak petrolioz egiten 
dira, eta bizkiklatuta, lehengai 
horren kontsumoa murrizten da. 
Metalezko ontzi berriak egiten 
baino askoz energia eta lehengai 

Egunotan Azkoitian pilatutako zaborra
La basura que se ha recogido en la calle.

2012-01-02 ..............1.000 kilo
2012-01-05  .................400 kilo
2012-01-09 .................720 kilo
2012-01-12  .................370 kilo
2012-01-19  .................700 kilo

Irtenbidea: 
Hondakinak bereiztea ezinbestekoa da     

Zaborra
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gutxiago behar da birziklatuz gero: aluminiozko freskagarri 
poto bat egiteko behar den energiarekin, bi orduz telebista bat 
funtzionamenduan aritu daiteke. Papera eta kartoiari dagokionez, 
berziklatuz gero, zuhaitz gutxiago bota beharko dira; %74 
gutxitzen da airearen kutsadura eta %35, urarena.
 
Gipuzkoan zaborrarekin dagoen arazoa ere agerikoa da. 
Zabortegiak gainezka daude, eta horri irtenbidea nola eman 
da orain erronka nagusia. Lapatx zabortegiak dagoeneko ezin 
du zabor gehiago jaso eta soluzioak lehenbailehen behar dira. 
Zabortegiak leporaino beteta, gainera,  urtetik urtera bertara 
hondakinak botatzeagatik ordaintzen den tasa ere igotzen doa 
eta, ondorioz, herritar bakoitzak ordaindu beharreko zerga, 
garestitzen. 

Zaborrarena herritar guztion arazoa eta erantzukizuna da, beraz. 
Norbere esku dago konponbidea.  Hasteko, ahalik eta zabor 
gutxien sortzeko ahalegina egin beharko da. Zaborretara botatzen 
den material asko berrerabili daiteke eta horretan ohitura hartzea 
garrantzitsua da. Eta botatzekoak diren hondakinak  behar bezala 
bereizi eta berziklatzea. Azkoitiak, ingurumenak eta Gipuzkoak 
eskertuko dute.

 berziklatzea
      egun zaborrarekin dagoen arazoa konpontzeko eta ingurumena behar bezala zaintzeko 

En este último mes, varios contenedores de basura no han 
dado abasto y cientos de kilos de basura han aparecido 
depositados en las calles de Azkoitia. A comienzos del año, la 
Mancomunidad del Medio Urola decidió reducir de siete días 
a cinco el servicio de recogida de basuras, con el objetivo de 
reducir gastos, y eso ha provocado problemas. 

El Departamento de Medioambiente del Ayuntamiento ha 
estado analizando lo sucedido y se ha percatado de los 
siguiente: los contenedores grises han rebosado y entre la 
basura rebosada había mucho residuos reciclables. Por lo 
tanto, separando la basura y depositándola en el contenedor 
correspondiente, todos los residuos no se concentrarán 
en los contenedores grises, estos no rebasarán, y no habrá 
problemas con la recogida de cinco días.

Por eso, el Ayuntamiento pide a la ciudadanía que separe 
los residuos, que recicle y reutilice. No sólo para mantener 
limpio el municipio: tambien es necesario para cuidar el 
medioambiente y para hacer frente al grave problema que 
tiene Guipuzcoa con las basuras. La solución está en manos 
de cada una/o de las/os ciudadanas/os.  
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Ohiturak eta kontzientziazioa, geldituta

Zaborra
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Urola Erdiko Zerbitzuen Mankomunitatearen datuek argi erakusten dute: azkoitiarrek zaborrarekiko dituzten ohiturak estankatuta 
daude eta kontzientziazioa geldituta dago. Urteak pasatu arren, herritarrek ez dute gehiago berziklatzen. Sortzen den zabor guztiaren 
%26a soilik berziklatu zen iaz, eta urtetik urtera kopuruak ez dira hobetzen.

Hondakinak behar bezala gestionatzeko sistema onena 
zaborrik ez sortzea da. Bat datoz aditu guztiak. Azkoitian, 
ordea, horretan ez da aurrera pausurik egin azken bost 
urteetan eta sortutako hondakin kopurua ez da jaitsi. Hala 
erakusten dute Urola Erdiko Zerbitzuen Mankomunitateak 
emandako datuek. Zaborra bereizi eta berziklatzeko ohitura 
ere geldituta dago: sortzen den zaborraren %26a soilik 
berziklatu zen iaz eta urteak aurrera egin arren, hondakin 
kopuru bertsua berziklatzen da. 2011n, esaterako, 3.182.336 
kilo zabor bildu ziren edukiontzi grisean, batere bereizi gabe. 
Papera eta kartoia bereizi ziren gehien. Materia organikoa, 

berriz, gero eta gehiago berziklatzen da eta 169.487 kilo 
jaso ziren iaz. Bide hori sustatzeko, bosgarren edukiontzia 
erabiltzeko eta konposta egiteko ikastaroak etengabe emango 
dira hemendik aurrera. Izena emateko 943 85 73 19ra deitu.

BEIRA

OLIO ERABILIA

ORGANIKOA

ETXEETAKO BOLUMEN HANDIKOAK

ZABORRA

PAPERA /KARTOIAK

ARROPA

ONTZIAK

Las/os expertas/os están de acuerdo en que el mejor sistema 
de gestión de residuos es el de no producirlos. Pero en Azkoitia, 
año tras año, se produce la misma cantidad de basura y no se 
reduce. Y el reciclaje está estancado: los últimos años sólo se 
recicla el 26% de la basura. Los datos de la Mancomunidad de 
Servicios de Medio Urola así lo demuestran. 



Victor Mitjans Biologia eta Ingurumen zientzietan aditua

‘Fundació per a la prevenció de residus i el consum responsable’ 
elkarteko kidea da Victor Mitjans kataluniarra. Zaborren 
prebentzioaren eta kontsumo arduratsuren alde egiten du lan. 
Ingurumen kontuetan aditua, Ingurugiro Etxe Fundazioak Azkoitian 
antolatutako jardunaldietan hondakinen prebentzioaz hitz egin du. 
Erantzukizuna gizarte osoarena dela argi dauka.

Zaborren arazoarekin ez da jabetzen oraindik jende asko. 
Ez, baina nahi ez duenak ere ikusiko du gertatzen ari dena.  Arazoa 
hor dago eta irtenbideak lehenbailehen behar dira. Hondakinak 
egoki gestionatzea ezinbestekoa da ingurumena zaintzeko. Baina 
ekonomikoki ere berebiziko garrantzia du eta hori oso inportantea 
da krisi garai honetan. Zaborra behar bezala kudeatuta, gastuak 
nabarmen murrizten dira: bai hondakinen bilketan, bai zabortegien 
kudeaketan, bai lehengaien inportazioan...

Ardura gizarteko eragile guztiena dela diozu. Baina, adibidez, 
zer egin beharko luke udal batek?
Hiru gako ditu hondakinen kudeaketa egokiak: zaborra gutxitzea, 
berrerabiltzea eta berziklatzea. Gutxitzeko, udal batek erabaki dezake 
herriko dendetan edo azokan plastikozko eta poliespanezko bandeja 
eta zorroak debekatzea; edo haurtzaindegi publikoan erabilera 
bakarreko  pixoihalak erabili beharrean erabilera askotakoak 
ezartzea. Berrerabiltzeko, berriz, herriko festetan berrerabiltzeko 
edalontziak eta ontziteria erabili dezake, adibidez. Eta berziklatzea 
errazteko  biltze selektibo eroso eta ulerterrazak jar ditzake martxan. 
Adibideak ugari daude. 

Eta herritarrek?
Egiten dituen ahalegin guzti-guztiak beharrezkoak direla kontziente 
izan behar dute. Zerbait zakarrontzira bota aurretik, hausnarketa 
egin behar dugu, beti. Ahalik eta zabor gutxien sortu behar dugu, 
bilgarri askoko produktuak alde batera utzi eta gutxiago erabiltzen 
dituzten azoketara joanez, adibidez. Bota aurretik gauzak nola 
berrerabili pentsatu behar dugu, eta berrerabili. Eta berziklatu: 
egun batean papera edukiontzi grisera botata ez dela ezer gertatzen 
pentsatzeak ez du balio. Ez dago erdibiderik. Papera eta edukiontziak 
berziklatzea ondo dago, baina materia organikoa berziklatzea ere oso 
garrantzitsua da. 

Zero zabor posible al da?
Agian ezinezkoa da hondakin izpi bakar bat ere ez sortzea, 

baina kontzeptu bezala oso inportantea da. Orain arte 
honakoa izan da joera: nahi adina zabor sortu daiteke, 
ez dago mugarik. Baina aro hori bukatu da. Hemendik 
aurrera ahalik eta zabor gutxien sortzea izan behar 
dugu helburu, eta hori lortzeko 0 zabor kontzeptua oso 
egokia da.

“Zerbait zakarrontzira bota aurretik 
hausnarketa egin behar dugu, beti”
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Víctor Mitjans ha participado en las jornadas sobre la gestión 
de residuos que la Fundación Ingurugiro Etxea ha organizado 
en Azkoitia. Experto en ciencias de Medioambiente, defi ende 
la política de las tres “R”s: reducir, reutilizar y reciclar. Aboga 
por que los ayuntamientos apliquen políticas efectivas e insta 
a la ciudadanía a refl exionar cada vez que vaya a echar algo 
a la basura.



“’Aldameneko baserrikoarekin 
hitz egin, larunbatean egin 
beharko diagu’ esan, eta halaxe 
jarri genuen eguna”. Julian Arregi 
Epelarre baserrikoak hala azaldu 
du baserri bidea garbitzeko egin 
zuten antolaketa. Eta halaxe egin 
zuten: Errekalde baserrikoekin 
batu ziren semea eta bera,  makina 
hartu zuten eta baserrirako bidea 
garbitzen hasi ziren. “Goizeko 
09:30ean hasi ginen eta gelditu 
gabe jardun genuen, 16:00k arte, guztia behar bezala garbitu arte”. 
Lurra, lokatza, hostoak… bide bazterrak zikinak hartuta zituen, 
errepidea gero eta txikiagoa zegoen eta euriarekin okertu egin zen 
egoera. Auzoko goiko aldea txukundu zuten.

Beste horrenbeste egin zuten behealdeko baserriek. “Ikusten 
genuen gero eta okerrago zegoela bidea, deposituak ere gainezka 
hasi ziren, eta goiko auzokideak martxan ikusi genituenean, 
geuk ere traktoreak atera eta halaxe hasi ginen”. Arantxa Ulazia 
Zumetazpikoa  baserrikoak ere egun osoa pasatu zuen lanean, 
auzoko beste baserritarrekin batera. “Lan gogorra izaten da, 
gainera eguraldi txarra tokatu zen egun hartan, baina egin egin 
behar zen, eta egin genuen”.  14 lagunek jardun zuten lanean, egun 
osoan, bide bazterrak eta kunetak txukun-txukun utzi arte.
 
Urtero garbitzen dituzte baserri bideak auzolanean Santa Krutzen. 
“Garai batean, goiko eta beheko auzokideak denak ados jarri eta 
egun bat aukeratzen genuen, denak batera egiteko”. Orain ez dute 
eguna aurretik aukeratzen, baina batzuk hasten direnean, besteak 

batzen zaizkie. “Egin beharreko lana 
da, bestela, geu gara kaltetuenak 
eta ondorio txarrenak geuk sufritzen 
ditugu”, dio Ulaziak. “Besteek noiz 
egin zain egotea baino norberak 
egitea askoz efektiboagoa da, hori 
argi ikusi dugu azken urteetan”, 
gaineratu du Arregik.

Euren lanari ez diote inolako 
meriturik aitortzen, “egin 
beharrekoa” delako. Baina Udalak 

eskertu egin nahi die egindako ahalegina. Auzolana balio 
garrantzitsua dela uste du, batik bat egoera ekonomiko zaila 
kontuan hartuta, eta horretan aritzen direnak txalotu nahi ditu. 

Gainerako auzoak ere Santa Krutzekoen eredua jarraitzera 
animatu nahi ditu Udalak. Are gehiago: dagoeneko auzolanean 
aritzen direnei Udalarekin harremanetan jartzeko eskatu nahi die, 
ahal den neurrian laguntzeko. 
 

Santa Krutz auzoko baserritarrek auzolanean garbitu dituzte baserri bideak. Udalaren egoera 
ekonomiko zaila kontuen hartuta, udal gobernuak bereziki eskertu nahi die egindako lana eta gainerako 
auzoak ere auzolanean aritzera animatu nahi ditu. 

Auzoa auzolanean  

Apasastegi eta Zumetazpiko baserritarrak. Epelarre baserriko Julian Arregi.

Las/os vecina/os de Santa Krutz han limpiado todos 
los caminos de los caseríos en trabajo vecinal. Pasaron 
un día entero limpiando los caminos y las cunetas y el 
resultado ha sido muy satisfactorio. Las/os vecinas/os de 
la zona, con humildad, quitan importancia al trabajo que 
han realizado, pero el Ayuntamiento quiere agradecerles el 
esfuerzo. Agradece la ayuda prestada en estos momentos de 
difi cultad económica para el Consistorio y anima al resto de 
la ciudadanía a hacer uso del trabajo vecinal.  

Auzolana
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Santa Krutzen auzolanean aritu diren 
baserriak
Caserios que participaron en el trabajo vecinal

• Epelarre
• Errekalde
• Aranaga  

• Goikoetxe
• Urruzula
• Pikua

• Apasastegi 
• Zumetagoikoa
• Zumetazpikoa



Kolore festa iristear da

EGITARAUA

OTSAILAK 17, OSTIRALA

16:00etan: Ikastetxeetako umeen KALEJIRA, txarangekin.
PASACALLE de las/los niñas/os de los colegios.

17:00etan: Herriko Plazan, umeentzako MERIENDA. Ondoren, 
umeentzako dantzaldia  EGAN taldearekin.

MERIENDA bailables con el grupo EGAN, en la plaza.

17:00etatik 19:30era: Kontzejupean, Abarketatxo Ludotekako 
hezitzaileekin: margoak, eskulanak, maskarak, aurpegi pintaketa, etab. 
Talleres de pintura, mascaras, manualidades... en Kontzejupe.  

21:30etik 23:30era: Elkargunean 12-17 urte bitarteko gazteentzat Dis-

ko Festa DJ XABI-rekin eta Mozorro Lehiaketa. Sariak egongo dira. 
DJ Xabi y concurso de disfraces, en el Elkargune.

OTSAILAK 18, LARUNBATA 

19:00etan: AZKOITIKO MUSIKA BANDAren kalejira.
Pasacalle de la BANDA DE MÚSICA DE AZKOITIA.

19:30ean: TXALKOR TXISTULARI taldearen kalejira. 
Pasacalle del GRUPO DE TXISTULARIS TXALKOR.

22:30ean: AZKOITIKO MUSIKA BANDAren kalejira. 
Pasacalle de la BANDA DE MÚSICA DE AZKOITIA.

22:30ean: DJ XABI Herriko Enparantzan. 
DJ XABI,  en la plaza  

00:30ean: Herriko plazan, mozorro lehiaketaren  SARI BANAKETA.
Reparto de premios en concurso de disfraces, en la plaza.

OHARRA: Sariketan parte hartu nahi duenak Udaletxeko Harrera 
Bulegoan izena eman beharko du, hilaren 17 bitartean. 
Para participar en el concurso, hay que apuntarse en el 
Ayuntamiento antes del 17 de febrero.
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Badatoz inauteriak Azkoitira. Otsailaren 17 eta 18an, mozorroz jantziko dira herriko ume, gazte, heldu eta adinekoak

Ostirala eta larunbata. Bi egun hartuko dituzte aurten ere 
inauteri jaiek Azkoitian. Kolorez, umorez eta musikaz beteko 
dira herriko kaleak eta mozorroak eta festa nagusi izango dira.

Txikienek estreinatuko dute jaia. Ostiralean, kalejiran aterako 
dira ikastetxeetatik eta ondoren herriko plazan bilduko dira: 
han merienda izango dute eta Egan taldearekin dantzaldia. 
Eskulanak, margoak, maskarak eta bestelakoak egiteko aukera 
izango ere dute Kontzejupean. Iluntzean, berriz, gaztetxoek 
izango dute festa Elkargunean. Mozorro leihaketa egingo dute 
sari eta bestelako sorpresekin, eta DJ Xabiren musikarekin.

Helduen festa larunbatean izango da. Iluntzean musika banda 
eta txistulariak kalera aterako dira eta ordutik goizaldera arte 
jaia izango da nagusi. DJ Xabik plazako giroa alaituko du eta 
mozorro hoberenek saria jasoko dute. 

Mozorrotu eta festaz gozatzera animatzen ditu Udalak herritarrak.

Los carnavales están al llegar. El 17 y 18 de febrero, las calles de 
Azkoitia se llenarán de color, música y fi esta. El Ayuntamiento 
anima a la ciudadanía a disfrazarse y a disfrutar de la fi esta.

Txinatarrez jantzi ziren iaz haur batzuk. Argazkia: J. Sudupe

Ikasle zein irakasleak, iazko desfi lean. Argazkia: J. Sudupe. 

Helduen desfi lean saria jaso zuen talde bat. Argazkia: J. Sudupe
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Gidabaimena euskaraz
Carné de conducir en euskera

Angoitiko basoa bota izana 
gaitzesten du Udalak
El Ayuntamiento desaprueba 
la tala del bosque de Angoiti

Azkoitiko GIBek Facebooken duen presentzia 
indartu du. Nerabe eta gazteekin hartu-
emana errazteko eta sendotzeko asmoz 
indartu nahi du sare horretako presentzia, 
haiekin harreman zuzena izan eta dituzten 
beharrei erantzuna bilatzeko baliabideak 
ezagutarazteko. Gazteria zerbitzuetatik 
antolatzen diren ekintzen eta inguruko 
herrietako informazio interesgarrien berri 
emateko ere erabiltzen da. Honakoa da 
helbidea: 
www.facebook.com/gazteinformazioaazkoitia

GIB ha reforzado su página de Facebook: 
www.facebook.com/gazteformazioaazkoitia

Haritzak, lizarrak, pagoak, urkiak, gaztainondoak, gereziondoak, 
zumar hostotxikia, astigar arrunta, astigar zuria, artea, 
ereinotza, hurritzak, elorri zuria, gorostiak, erratzak, iratzeak… 
espezie guzti horietako zuhaitzak zituen Angoitiko basoak. 
Guztiak bota ditu, ordea, basoaren jabeak.  Besteak beste, 
Azkoitiko ikastetxeetatik bertara joan ohi ziren espezie horiek 
ezagutzera. Baso hori botata ingurumenari kalte handia egin 
zaiola uste du Udalak, eta jarrera hori gaitzesten du.
  
Han talado el bosque de Angoiti, bosque que poseía multitud 
de especies autóctonas y tenía un gran valor medioambiental. 
El Ayuntamiento de Azkoitia desaprueba su derribo.

Hamalau azkoitiarrek gidabaimena euskaraz atera zuten 2011n eta euskararen alde 
egindako apustu hori eskertzeko, diploma bana eman die Udalak. Ekitaldi horretan 
Etxaniz autoeskolak egindako lana ere txalotu nahi izan da, 2010. urtetik eskaintzen 
baitu autoeskola horrek gidabaimena euskaraz ateratzeko aukera. Proiektuak hasiera 
hasieratik izan du Udalaren babesa eta ekimena martxan jarri zenean diruz lagundu zuen. 
Gidabaimena euskaraz ateratzeko egitasmoa martxan jarri zenetik 36 azkoitiarrek atera 
dute gidabaimena euskaraz, hizkuntza hori esparru berriak irabazten ari den seinale.

14 azkoitiarras sacaron el carné de conducir en euskera en el 2011. El Consistorio ha 
querido agradecerles el esfuerzo realizado a favor de ese idioma y les ha dado un diploma 
de reconocimiento. También ha aplaudido la labor de la autoescuela Etxaniz, ya que ofrece 
la posibilidad de sacarse el carné en euskera desde el 2010.

GIB, Facebooken
GIB, en Facebook 

Angoitiko basoa, bota aurretik.

Diplomak banatzeko ekitaldia. 



Laburrak
15

Tasa eta zerga bilketa egutegia
Calendario de cobro de tasas e impuestos

Berrikuntza lan taldea martxan  
Innovación en equipo

Azkoitia, Fiturren
Azkoitia, en Fitur

Ezagutza Guneko kide diren enpresetako berrikuntza arduradunak 
Loiola Berrikuntzaren egoitzan bildu dira eta lan talde berri bat sortu 
dute.  I+G+Bko lan taldea izango da  eta  beraien artean ezagutza 
transmititu, esperientziak konpartitu eta euren enpresetarako 
baliogarri izango diren ekimenak lantzea izango du helburu. 
Urtarrilaren 26an egin zuten aurreneko bilera eta dagoeneko hasi 
dira elkarlanean.  Lan talde horren fi losofi a, egin beharra eta 
erabilgarritasuna zehaztea izango da orain hurrengo lana. 

Los responsables de innovación de las empresas de Ezagutza Gunea 
han formado un grupo de trabajo para realizar acciones en común.

Fitur nazioarteko turismo azokan Azkoitiko bazterrak ere egon dira 
presente, ‘Recorriendo Euskadi’ stand-ean. Turismoa sustatzeko 
egindako lanaren aitortza jaso du, gainera Azkoitiak: Urola Erdiak 
sektoreko enpresen lehiakortasuna sustatzeko eta haien kalitate 
sistemak hobetzeko egindako ahaleginarengatik diploma jaso 
zuen Jon Juaristi Merkataritza, Industria eta Turismo zinegotziak, 
Espainiako Turismo Institutuaren eskutik. 

Azkoitia ha estado presente en la feria internacional de turismo 
Fitur, en el stand “Recorriendo Euskadi”. 

2011.ko ibilgailuen gaineko udal zerga
Impuesto municipal de circulación de vehículos 

2010ko KANPOSANTUA 
Cementerio 

Ondasun higiezinen gaineko zerga landalurra eta 
zerga hiritarra 2011
Impuesto sobre bienes inmuebles rústica y urbana 

2011ko termiten tasa
Tasa de termitas

J.E.Z. gainezko zerga 2011
Impuesto sobre actividades económicas

2011ko ibilgailuen sarrera
Entrada de vehículos 

Martxoak 1-Apirilak 13
1 de marzo-13 de abril

Ekainak 1-Uztailak 2
1 de junio-2 de julio

Maiatzak 15-Ekainak 30
15de mayo-30 de junio

Irailak 3-Urriak 5
3 de septiembre-5 de octubre

Urriak 1- Azaroak 10
1 de octubre- 10 de noviembre

Azaroak 2- Abenduak 3
 2 de noviembre-3 de diciembre

Bilketa epea
Fecha de cobro

Martxoak 23
23 de  marzo

Ekainak 16
16 de junio

Ekainak 18
18 de junio

Irailak 21
21 de septiembre

Urriak 20
20 de octubre

Azaroak 16
16 de noviembre

Banketxeetan kobratuko
diren egunak

Día de cobro en el banco

Zerga edo tasa
Tasa o impuesto

Loiola Berrikuntzaren egoitzan egindako bilera.

Jon Juaristi, diploma jasotzen, Fiturren.
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    UDALA 
Kexak eta iradokizunak 902 54 01 20
Herritarren arretarako bulegoa 943 080 080
Idazkaritza  943 85 71 75
Alkatetza  943 85 71 76
Kultura, Hezkuntza, Euskara eta Kirolak  943 85 71 70
Udaltzainak  943 85 71 71
Lanak eta Zerbitzuak  943 85 71 72
Kontuhartzailetza  943 85 71 73
Gizarte Ongizatea  943 85 71 74

    ADMINISTRAZIOKO HAINBAT BULEGO
Ertzaintza 943 08 37 80
Bake Epaitegia 943 85 15 97
Iraurgi Lantzen  943 85 11 00
Gipuzkoako Urak 943 85 08 83/902 30 22 22
Postetxea  943 85 33 93
Azkoitia Lantzen  943 85 71 51
KIUB (Kontsumo Bulegoa) 943 85 73 05

    GIZARTE ONGIZATEA
Gizarte ongizate saila  943 85 71 74
Eguneko zentroa  943 85 13 23
Jubilatuen etxea  943 85 21 68
San Jose egoitza  943 85 13 23

    KIROLAK
Zubi Aurre Kiroldegia  943 85 25 44
Gurea udal pilotalekua  943 85 36 39
Txerloia futbol zelaia 943 85 20 61
Tenisa  669 62 18 02
Txiki Golfa  943 85 10 06

    HEZKUNTZA
Floreagako San Jose Ikastetxea 943 85 30 43
Xabier Munibe Ikastola 943 85 06 46
Xabier Munibe Haurreskola 943 08 07 37
Urola Ikastola BHI /  
Urola Lanbide Heziketa 943 85 21 74
 943 85 22 65
H.H.I.  943 85 03 99
Bizkargi Musika Eskola 943 85 10 70

    KULTURA ETA GAZTERIA
Aizkibel Liburutegia  943 85 08 98
Baztartxo Antzokia 943 85 19 86
Kultur Etxea  943 85 71 70
Torre Zuri (Erakusketa aretoa)  943 85 71 70
Gazte Informazio Bulegoa  943 02 60 27
KZ Gunea  943 08 02 95
San Martin Ondaregunea  943 85 71 70
Abarketatxo Ludoteka  943 08 38 00

    OSASUNA
Osasun etxea  943 85 00 20 / 943 85 00 70
Osasun etxea (Aurretik txanda hartzeko)  943 85 20 08
Gurutze Gorria  943 85 32 97
DYA  943 46 46 22
SOS-DEIAK  112

    HONDAKINAK
Garbigunea  696 676 456
Mankomunitatea  943 85 73 19
Tamaina handiko trasteak jasotzeko zerbitzua 943 45 98 74
Udaletxeko Ingurumen teknikaria 943 85 71 72

OHARRA: Azkenaldian Kotzejupetik aldizkariaren banaketarekin arazoak izan dira. Aldizkaria jaso ez dutenei udaletxean abisua 
emateko eskatu nahi die Udalak (943 85 71 76 edo alkatetza@azkoitia.net), arazoa lehenbailehen konpontzeko. Barkatu eragozpenak.

Otsaila / Febrero

17-18 Inauteriak / Carnavales

Programa aldizkari honen 13. orrian.
Programa completo en la página 13.  

Martxoa / Marzo

4  XIII. Taldez Talde, Bizkargi Musika Eskolak antolatuta, 
Kontzejupean, 13:00ean.
Azkoitiko Iraurgi eta Bizkargi Abesbatzen emanaldia.
Concierto de los coros Iraurgi y Bizkargi.

11  XIII. Taldez Talde, Bizkargi Musika Eskolak antolatuta.                  
Kontzejupean, 13:00ean.
    Folk instrumentu eta Dantzako ikasleen emanaldia.

    Actuación de los alumnos de instrumento folk y baile. 

18  XIII. Taldez Talde, Bizkargi Musikak Eskolak antolatuta, 
Kontzejupean, 13:00ean.

      Bizkargi Musika Eskolako Orkestraren emanaldia.
  Concierto de la orquesta de la Escuela de Música Bizkargi.

25    Baztartxo Antzokian, 12:30ean Azkoitiko Musika Bandaren     
kontzertua.

  Concierto de la Banda de Música de Azkoitia.

  

Ostiralero

  17:30etik 20:00etara, Azkoitiko Baserriko  produktuen 
salmenta Azoka Plazan.

  Todos los viernes, de 17:30 a 20:00, venta de productos de 
los caseríos de Azkoitia, en el mercado municipal. 

Agenda osoa: www.azkoitikoudala.info/eu/agenda

Agenda completa: www.azkoitikoudala.info/es/agenda

OTSAILA eta MARTXOA

FEBRERO y MARZO


