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Azkoitia, Azpeitia eta Zestoako udalek eta kultur eragileek Izarraizpeko Aniztasun Kulturalaren Astea 
antolatu dute. Maiatzaren 6tik 12ra bailarako aberastasun kulturala gozagai izango da.
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• Nere kexa edo eta galdera honakoa da. Baserri ondoetan normala da txakurrak egotea baina bidea pasatzen 
den toki batzuetan mastinak jarri dituzte eta arazoak izan dira txakur hauekin. Bidera suelto ateratzen dira eta 
pertsona oinez edo eta bizikletan badoa botatzeko indarra eta pisua dute. Bi aldiz pentsatu beharra dago he-
mendik aurrera mendira gozatzera ertetzeko. Legezkoa da txakurrak egunez libre izatea bidean eta bozal gabe? 

 Txakurrak arautzen dituen ordenantza bat badu Udalak, baina ordenantza horrek herri gunean bizi diren txakurrei eragi-
ten die soilik. Landa eremuko txakurrei dagokienez, bidearen titulartasunaren araberako arauak daude. Bidea publikoa 
bada, eta pertsonak bertan ibiltzea eragozten badute txakurrek, administrazioak esku hartu dezake, baina bidea pri-
batua bada, ez. Hortaz, gune batzuetan zerbait egin edo aztertzea nahi izanez gero, eremu horren titularitatea jakitea 
ezinbestekoa da. AZKOITIKO UDALA 

• Bizkargi kaleko kotxeentzako bidea dena puskaturik eta zuloz beteta dago, batik bat 10 eta 18 zenbakien tartean.
 Asko dira herrian konpontzeko dauden guneak, azken urteotan konpondu ez direlako, eta horiek ahalik eta azkarren 

txukuntzeko diru partida berezi bat onartu dugu aurrekontuetan. Aurten zehazki zein egin erabakitzen ari gara. Lehenta-
sunak jarriko ditugu, aurtengo eta datozen urteetarako, eta zuk diozuna ere hartu dugu kontuan. AZKOITIKO UDALA

2
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Hemerotekan maxixatzen ari zela, artikulu berezia topatu 
du egunotan Pako-Pakok Espainiako El Pais egunkarian. 

Pako-Pakok Azkoitiko kontu asko dakizki, 
baina ez denak. Izan ere, ezinezkoa da gogoan 
izatea hainbeste gertakari, pasadizo eta herriko 
pertsonaien izenak. 

Horregatik, kontatu Azkoitiko pasadizo bat, gertaera 
bat edo erakutsi etxean duzun argazki zahar 
hori Pako-Pakori. Herritarrok bidalitako gutunak 
eta argazkiak ere tarte honetan argitaratuko dira 
hemendik aurrera.

Kontatu Pako-Pakori:
- Kultura bulegoan, udaletxeko 3. solairuan.
- kultu@azkoitia.net-en bidez.

Pako-pako quiere recopilar fotografías e his-
torias antiguas. Envíale las tuyas al Departa-
mento de Cultura (3º piso del ayuntamiento) o a 
kultu@azkoitia.net.

kontatu
pako-pakori!

eskerrik
asko!

Hermann Tertsch kazetari polemikoak idatzitakoa da, eta 
bertan kontatzen du nola Bigarren Mundu Gerraren amaiera 
aldera urpekari alemaniar batek Getaria eta Zarautz artean 
istripua izan zuen, eta bertako tripulazioko kideak Azkoitiko 
San Juan bainuetxera eraman zituzten, erreskatatu ostean. 
Alemaniako soldadu haiek Azkoitian igaro omen zuten gerra 
amaitu arteko denbora, eta herrian sarri ibiltzen omen ziren. 
Tertschen amona azkoitiarra zen nonbait, eta hark kontatu 
omen zion gizon haiek oso adeitsuak zirela, takoi kolpe 
batekin agurtzen zituztela herritarrak eta liburutegira sarri 
joaten zirela liburu bila.  Baina gizon “adeitsu” horien artean 
nazismoaren ordezkariak ere egongo ziren, inondik ere. 

Izan ere, uste baino handiagoa zen 1940-1942 garai hartan 
Gipuzkoan fi nkatuta zegoen alemaniarren komunitatea. 
Batez ere Donostia inguruetan bizi ziren gehienak, eta 
nazien alderdiak kontsulatu bat ere izan zuen bertan. 
Azkoitian bizi izan ziren soldadu haien inguruan informazio 
gutxi dago hemeroteketan, baina herriko taberna eta 
inguruetan ibiltzen zirela kontatzen dute orduko istorioek, 
beti ere armaik gabe.

Pako-pako ha encontrado un artículo curioso en la 
hemeroteca del periódico español El País. El polémico 
periodista Hermann Tertsch cuenta que a fi nales de la 
Segunda Guerra mundial un submarino alemán tuvo 
un accidente entre Zumaia y Getaria, y los miembros 
de dicho submarino estuvieron alojados en el balneario 
azkoitiarra de San Juan hasta que fi nalizó la contienda. 

Tertsch cuenta que su abuela, azkoitiarra, le contaba 
cómo esos soldados alemanes paseaban por el municipio 
y asistían muchas veces a la biblioteca. 

Soldadu alemaniarrak Azkoitian

Hegazki alemaniar bat Donostiako Kontxara erori zeneko irudia.



Dentro del plan de empleo de la 
comarca, se han comenzado a im-
partir tres cursos de formación para 

personas desempleadas: uno de 
auxiliar de geriatría, otro de gestión 
comercial e internacionalización para 

las pequeñas empresas y el tercero 
sobre el desarrollo de las TIC para 
páginas webs. 
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albistea - Enplegu plana

‘Geriatria laguntzailea’, ‘Kudeaketa komertziala eta internazionalizazioa’ eta ‘IKT web 
aplikazioen garapena’, ikastaroak hasi dira ematen, Enplegu planaren barruan.

Langabetuentzat formazioa, martxan

Urola Erdiko Enplegu Planaren 
diagnostikoak argi erakutsi zuen 
bailarako langabetuen formazio 
maila egokitu beharra zegoela, eta 
helburu horrekin hiru ikastaro antolatu 
dituzte Azkoitia, Azpeitia, Zestoa, 
Aizarnazabal, Errezil eta Beizamako 
udalek, Lanbideren bidez: Geriatria 
laguntzaile aritzeko formazioa bata, 
enpresa txikien kudeaketa komertziala 
eta internazionalizazioari dagokiona 
bestea, eta IKT web aplikazioen 
garapenari buruzkoa hirugarrena.  

Dagoeneko martxan dira ikastaroak 
eta 45 langabetu inguruk jasoko dute 
formazioa. Aurrena, Geriatria lagun-
tzailearena hasi zen; ondoren enpresa 
txikien kudeaketa komertziala eta 
internazionalizazioaren ingurukoa; 

eta datorren astean bertan (maiatzak 
9) hasiko da IKT web aplikazioaren 
garapenari ingurukoa.

Geriatria laguntzailearen ikastaroan 
esparru horretako oinarrizko 
gaiak ematen ari dira. Enpresa 
txikien kudeaketa komertziala eta 
internazionalizazioari dagokiona, 
ordea, espezializatuagoa da 
eta Gipuzkoako Merkataritzako 
Ganberarekin elkarlanean ari 
dira ematen. Parte hartzaileek 
eskualdeko enpresek proposaturiko 
internazionalizazio kasu praktikoak 
garatzeko aukera dute eta horrekin, 
enpresen beharren arabera, 
langabetuen prestakuntza egokitu 
eta gaitasunak garatzeko helburua 
betetzea espero da, ikastaroa egiten 

dutenen lana aurkitzeko aukerak 
handituz.

Azkenik, IKT web aplikazioaren 
garapenari buruzkoa goi mailako 
ikasketadun langabetuentzat da: 
informatika eta komunikazioan 
edo ingenieritza informatikoan 
l izentz iatutako pertsonei 
zuzendutakoa hain justu. Ikastaroaren 
helburua ikasleek frameworks 
desberdinak ezagutzea da eta 
amaieran horiek praktikan jartzeko 
gai izatea. Landuko diren gaiak: 
HTML5, CSS3, Javascript, jQuery, 
PHP Laravel izango dira.

Ikastaroak uztailean amaituko dira eta 
parte hartzen dutenek egin izanaren 
ziurtagari bat jasoko dute.

Geriatria laguntzaile formazio ikastaroko saio bat.

Azkoitiko langabezia datuak (2013ko martxoa)
• Langabetu kopurua: 801
• Langabezia tasa: %14,60.
• Gizonezkoen langabezia tasa: %13,50.
• Emakumezkoen langabezia tasa: %16,10.

  Iturria: Lanbide



Los ayuntamientos de Azkoitia y Bergara renovarán 
la plaza de Elosua; habilitarán un parque infantil y un 
espacio para el arrastre de piedra, crearán 39 aparca-
mientos nuevos, y pondrán más bancos y más árboles. 
El presupuesto de las obras es de 131.263,50 euros, 

de los cuales 49.402,81 se fi nanciarán a través de una 
subvención del programa EREIN y el resto lo asumirán 
los dos consistorios a partes iguales. Las obras comen-
zarán en verano y se espera que estén terminadas para 
la feria del día de la Pilarica (12 de octubre).
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albistea - Auzoak

Elosuko plaza berrituko dute Azkoitiko eta Bergarako Udalek, elkarlanean, 
auzoak biziberritzeko planaren barruan; lanak udan hasiko dira eta urrian amaitu.

Elosuko plaza berritzeko lanak 
berehalakoan hasiko dira. 
Umeentzako jolas toki bat, 
erabilera anitzeko proba leku bat 
eta 39 aparkaleku egingo dira, eta 
baita aulkiak jarri eta zuhaitzak 
landatu ere. Lanak udan hasiko 
dira eta Pilarika eguneko ferirako 
(urriaren12rako) amaituta egotea 
espero da. 

Azkoitiko eta Bergarako udalek 
elkarlanean egin dituzte lan 
horiek: Azkoitiko partean 22 
aparkaleku eta proba lekua egingo 
dira eta Bergarako eremuan beste 
17 aparkaleku eta umeentzako 
jolas eremua. Proba lekuaren 
oinarrizko egitura eta materiala 
udalak jarriko ditu, eta azpiegitura 
bera elosuarrek egingo dute 
auzolanean.
 

Emaitza horrek hainbat urtetako ibilbi-
dea izan du. 2008 eta 2010 bitar-
tean landa garapenerako Berpiztu 
programan sartu zen Elosu eta auzo 
horretarako ekintza plana egin zuten 
Azkoitiko eta Bergarako udalek eta 
Elosuko Auzo Elkarteak. Planaren ba-
rruan sartzen zen plaza berritzea. Iaz, 
bi udalek lanen proiektua idatzi zuten 
eta EREIN programak diruz laguntzea 
lortu. Hala, proiektuak 131.263,50 
euroko aurrekontua du eta 49.402,81 
euro fi nantzatuko dira diru-laguntza 
bidez; gainerakoa, bi udalek jarriko 
dute, erdi bana.  

Olaso auzoko ur hornidura 
Olaso auzoko Xuxulatorre eta Bieta 
baserriak ur hornidura gabe gelditu 
ziren azken uholdeetan. Arazo 
horri irtenbidea topatzeko lanetan 
ari zirela, lur eremu pribatu baten 
azpian ur emari handi bat aurkitu 
zuen Udalak, eta ur hori jaso eta 
bizilagunen eskura jartzeko bidea 
egin du orain. 

Ura jaso eta gordetzeko biltegi bat 
egiteko akordioa sinatu du lur ja-
beekin eta horretarako beharrezko 
azpiegiturak egingo ditu. Ur hori 
nekazaritza eta abeltzaintzarekin 
zerikusia duten jardueretako era-
bili ahalko inguruko bizilagunek. 
Aurrera begira, eta beharrezko 
baimenak lortu ostean, ur hori biz-
tanleen kontsumorako erabiltzea 
erabaki dezake Azkoitiko Udalak.

Inaxio Gorosabel zinegotzia, eta Pello Bastarrika eta Jesus Elortza Azkoitia eta Bergarako alkateak, Elosuko plazan. 

Lanak udaran hasiko 
dira eta Pilarika 
eguneko feriarako 
amaitzea espero dute

Jolas eremua, erabilera anitzeko 
probalekua eta aparkaleku gehiago
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Parte-hartzea - Hondakinen lan taldea

Gipuzkoako Diputazioak hondakinen kudeaketan dituen asmoak azaldu ditu Hondakinen 
Lan Taldean Imanol Azpiroz GHK-ko administrazio kontseiluko kide eta Sanmarko 
mankomunitateko presidente ohiak

Bilketa masiboa edo gaikako 
bilketa. Hondakinen kudeaketan 
bi aukera horiek daude, eta bata 
edo bestea aukeratu behar da. 
Premisa horretatik abiatuta, baten 
eta bestearen nondik norakoak 
azaldu zituen Imanol Azpiroz 
GHK-ko (Gipuzkoako Hondakinen 
Kudeaketa) administrazio 
kontseiluko kide eta Sanmarko 
mankomunitateko presidente ohiak 
Hondakinen Lan Taldeko bigarren 
saioan.  

Gipuzkoako eta Azkoitiko datuak 
azaldu zituen aurrena eta honakoa 
nabarmendu zuen: egungo bilketa 
sistemarekin, bai Gipuzkoan eta bai 
Azkoitian, sortutako hondakinen 
%33,1a bakarrik bereizi zen iaz, eta 
hori Espainiako Errege Dekretuak 
eta Europako agintarauak ezartzen 
duten kopuruarengandik oso urruti 
dago.

Datu horiek ikusita, Gipuzkoako 
Diputazioak gaikako bilketaren 
alde egin du eta horren zergatiak 
ere azaldu zituen Azpirozek: 
hondakinak murriztea eta 
sortutakoa ez nahastea eta gaika 
bildu eta berziklatzea, ekologikoki, 
ekonomikoki eta osasunaren 
ikuspegitik egokiagoa delako. 

Prebentzioan, berrerabilpenean eta 
birziklapenean oinarritutako gaikako 
sistema baten bidez hondakinen 
%80tik gora bereizteko aukera 
dagoela uste du Diputazioak eta 
horretara bideratutako kudeaketa 

eredu bat prestatu du. Hala, erraus-
keta planta alde batera utzi eta 
honako azpiegiturak aurreikusten 
dituzte: 6 konpostatze planta (Txin-
gudi, Tolosa, Sasieta, Debagoiena, 
Urola Erdia-Debabarrena eta Urola 
Kostan), 3 TMB planta (Tratamen-
tu Mekaniko Biologikoa) , eta Bio-
metanizazio planta bat, Zubietan. 
Tratamendu planta horien funtzio-
namendua zehatz-mehatz azaldu 
zuen GHK-ko kideak.  

Behin helburuak eta azpiegiturak 
ezarrita, herriek bilketa sistema 
aukeratu behar dute orain 
Azpirozen iritziz, eta hori Udal eta 
Mankomunitateen esku dagoela 
adierazi zuen. Garrantzitsuena 
helburu bat ezartzea dela esan 
zuen: hondakinen %70, %80 
edo herri bakoitzak erabakitzen 
duen kopurua gaika bereizteko 
konpromisoa hartzea, eta helburu 

Bilketa masiboa vs gaikako bilketa

Azkoitiak zenbat bereizi 
behar duen erabaki eta 
helburu bat ezartzea 
nahi du lan taldeak

Imanol Azpiroz, Hondakinen lan taldeari azalpenak ematen.
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Parte-hartzea - Hondakinen lan taldea

HERRITARREK EGINDAKO EKARPENAK

Herritarren parte hartzea sustatu eta gaiaren inguruko iritzia jasotzeko udal 
webgunean (www.azkoitia.net) leku berezitua sortu du Hondakinen Lan 
Taldeak. Bertan, saioetako informazioa eta dokumentazioa biltzen da eta 
herritarrek euren iritzia emateko aukera dute. Herritar batzuk dagoeneko egin 
dituzte euren ekarpenak eta horiek ere ikusgai daude webgunean. Hemen 
dituzue jasotako iritzi batzuk: 
El Grupo de trabajo sobre la Gestión de Residuos está presente en la página 
web municipal, con toda la información de las sesiones y la posibilidad 
de hacer aportaciones. A continuación, algunas de las opiniones que la 
ciudadanía ha dado a traves de la página web.

Galdera: Zein izan daiteke sailkatze maila hobea lortzeko formula?

• Herritar 1: Hondakinak bereiztea derrigorrezkoa izan behar du, dela atez-
atekoarekin, dela beste sistema batekin, norbaiti hoberik okurritzen bazaio. 
Neretzat derrigorrezkoa izan behar du, eta kontrolatua, ezin du anonimoa 
izan bakoitzak botatzen duena.
• Herritar 2: Epe bat jarri, urtebete edo bi (edo ondo egin, edo atez atekoa 
jarriko dugu). Elkar salatzeko kanpaina egin.
• Herritar 3:
• Kanpainak gazteengana zabalduz. Eskoletan jende asko dago eta bertako 
gazteak konbentzitzen badira hondakinek egiten duten galerekin, agian 
beraien etxeetan egin dezakete udaletxetik bidalitako orriek baino lan hobea.
• Behartuz. Hasi beharko litzateke edukiontzi basikoetan (beira, papera, 
plastikoa, pilak, arropa) denon eginbeharra adosten (lan taldean parte hartzen 
duten elkarte, mugimendu eta alderdi guztiek). Hori lortzen bada, zaila izango 
da beste gauzetan (organikoa, zaborra) sailkatu beharra ez adostea. Gero 
etorriko da nola lortu daiteken helburu hori. Nire iritziz gauza errazenetik hasi 
beharko da adostasunak lortzen.
• Herritar 4: Retirada paulatina del contenedor gris: Colocar puntos de 
recogida (barrios calles) de la facción resto. Bonifi car a los que reciclen bién. 
Formar al personal (puntos de recogida) e informar a la ciudadania (como 
reciclar)

Galdera: 5. edukiontziaren ereduarekin zergatik ez dira emaitza 
hobeak lortzen?

• Herritar 1: Borondate kontua delako. Erosoagoa da nahastea eta jende 
gehienak hori egiten jarraitzen du.
• Herritar 2: Mentalizatu gabe gaudelako, erraztasunagatik, ardura gutxi 
dugulako.
• Herritar 3: Borondate faltagatik.
• Herritar 5: Por la facilidad del ciudadano de echar al contenedor gris.

Galdera: Zure ustez, sailkatze mailak zergatik ez du aurrera 
egiten?

• Herritar 1: Jendearen kontzientziazio maila oso baxua delako, eta 
erosoena dena nahastuta botatzea delako.
• Herritar 2: Arduragabekeriagatik. Etxean sailkatzeko tokia 

erosotu gabe.
• Herritar 3:Komodoak garelako eta edukazio faltagatik.

• Herritar 4: Por la poca concienciación con el Medio Ambiente.

Hurrengo saioan, bilketa eredu 
ezberdinak aztergai

Maiatzaren 8an egingo da Hondaki-
nen Lan Taldearen hurrengo bilera. 
Hondakinak jasotzeko bilketa sistema 
ezberdinak aztertuko dira: bosgarren 
edukiontziarena, atez atekoarena, 
Itsasondokoa... Eredu horiek martxan 
dituzten herrietako ordezkariak izan-
go dira, euren esperientzia azaltzen. 
18:30ean izango da, Elkargunean.

Proxima reunión: el 8 de mayo,  sobre los 
distintos métodos de recogida de residuos. 
A las 18:30, en el Elkargune.

horren arabera sistema bat edo 
bestea aukeratzea.

50 herritar baino gehiagok hartu zu-
ten parte Hondakinen Lan Taldea-
ren bigarren saioan, eta horretan 
bat etorri ziren Azpirozekin: Azkoi-
tiak ere zenbat bereizi behar duen 
zehaztu eta helburu bat ezarri behar 
duela, horren arabera bilketa eredu 
bat edo bestearen inguruan hitz 
egiten hasteko. 

En la segunda sesión del grupo 
trabajo sobre la gestión de resi-
duos analizaron las ventajas y las 
desventajas de la recogida masiva 
y la recogida selectiva. El ponen-
te fue Imanol Azpiroz, miembro de 
consejo administrador de GHK y 
ex presidente de la mancomunidad 
de Sanmarco y explicó por qué la 
Diputación de Gipuzkoa ha optado 
por la recogida selectiva y ha des-
cartado el proyecto de la incinera-
dora. Más de 50 ciudadanas/os 
participaron en la sesión y llegaron 
a la conclusión de que en Azkoitia 
era conveniente establecer un ob-
jetivo del porcentaje de residuos 
que deberíamos reciclar. 



Azkoitiko Aniztasun Kontseiluak eta 
Xirikatzen Azkoitiko kultur mahaiak 
bi jai berezi antolatu zituzten iaz: 
Aniztasun Jaia eta Azkoitiko Kultur 
Astea. Bakoitzak bere aldetik, Azkoi-
tian dagoen aberastasun kulturala 
plazaratzeko ahalegin berezia egin 
zuten, herritarrei eskaintza interesga-
rria eskainiz. Aurten pausu bat gehia-
go ematea pentsatu dute: ekimena 
elkarrekin antolatu eta bailara osora 
zabaltzea. Hala proposatu zieten Az-
peitia eta Zestoako udalei, eta biek 
proposamenarekin eta asmoarekin 
bat egitea erabaki dute. Horrela sortu 
da IPAKA 2013, Izarraizpeko Anizta-
sun Kulturalaren Astea. 

 “Iaz herriko kultur astea antolatu ge-
nuen aurreneko aldiz, Azkoitiko kultur 

emaria herriratzeko, eta aurtengoan 
ere egitekoak ginen. Aniztasun kultu-
ralaren astea herrian egingo zela jakin 

genuenean ez genuen zalan-tzarik 
izan; bi proiektuak uztartu eta parte 
hartzea erabaki genuen”, hala adiera-
zi du Maite Elias Xirikatzen kultur ma-
haiko kideak. Eta ordutik esku bete 
aritu dira lanean, ahalik eta egitarau 
zabal, anitz eta aberatsena presta-
tzeko asmoz.

Aste kulturalaren helburua argia da: 
Izarraizpeko bailaran dagoen kultur 
aniztasuna ezagutarazi eta elkarren 
berri izatea; harremanak sendotu 
eta aberastasun kulturalaz gozatzea. 
Eskualdean bizi diren komunitate 
ezberdinetako kideek hartuko 
dute parte, batzuen eta besteen 
ohitura, adierazpen eta bizimoldeak 
elkartrukatu eta konpartitzeko. 
“Azkoitian eta Izarraizpe osoan jatorri 
eta kultura anitzeko herritarrak bizi 
gara, denon artean osatzen dugu 
herria eta denok gara aberastasun 
horren parte. Horrek izan behar du 
elkarbizitzaren funtsa, eta aniztasun 
kulturalaren aste honek horren 
adierazle izan nahi du”, azaldu du 
Urrategi Alberdi Azkoitiko Udaleko 
Aniztasun Saileko zinegotziak.

Bailarako kultura aberastasuna herriratzeko IPAKA aste kulturala egingo 
da maiatzaren 6tik 12ra
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erreportajea - Ipaka 2013

Izarraizpeko aniztasun kulturala 
plazara 

Azkoitia, Azpeitia 
eta Zestoako udalek 
eta kultur eragileek 
elkarrekin antolatu dute



Izan ere, munduko hainbat kulturen 
topagune da Izarraizpeko bailara, 
(euskal kultura, espainiarra, 
marokoarra, pakistandarra, 
mexikarra, argentinarra, senegaldarra, 

mauritaniarra...) baina aberastasun hori 
ez da ezaguna herritar askorentzat, eta 
horri buelta nahi zaio. Hiru herrietako 
pluraltasun kulturala kalera atera 
eta ezagutarazteko hainbat ekintza 
egingo dira: mahai inguruak, margo, 
eskultura eta argazki erakusketak, 
musika eta dantza emanaldiak, jaki 
ezberdinak prestatu eta dastatzeak... 
Beraz Urola bailaran elkarrekin bizi 
diren jatorri ezberdinetako ohitura 
eta adierazpen kulturalak ikusgai eta 
gozagai izango dira. Astean zehar 
ekimen ezberdin ugari egingo dira, 
eta larunbatean, hilaren 11n, festa 
nagusia egingo da herriko plazan, 
herrialde ezberdinetako jaki eta 
edarien dastatzea, kontzertu eta 
dantza emanaldiekin.

Kultura herriarena da eta herritarrek 
egiten dute. Horregatik da ezinbeste-
koa herritar guztien parte hartzea, eta 
horretara gonbidatzen zaituzte herri-
tar guztiak IPAKAren antolatzaileek. 
Maiatzaren 6tik 12ra, kultura ezber-
dinak ezagutu, eurengandik aberastu 
eta gozatzeko aukera ezin hobea 
izango da. Sartu eta gozatu!
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Del 6 al 12 de mayo se celebrará 
la primera semana de la diversi-
dad cultural de la comarca,  IPAKA 
2013. Con el objetivo de dar a co-
nocer la pluralidad de culturas que 
conviven en el Urola, habrá charlas, 
tertulias, exposiciones, conciertos 
y muchas más actividades. Los 
ayuntamientos de Azkoitia, Azpeitia 
y de Zestoa, el Consejo de la diver-
sidad de Azkoitia y la mesa de cul-
tura Xirikatzen son los promotores 
de dicha semana cultural.

Eskualdean bizi 
diren komunitate 
ezberdinetako kideek 
hartuko dute parte

Zurrumurrumuen aurkako kanpaina
Etorkinen inguruan herrian nagusi diren zurrumurruak jasotzeko 
inkestaren emaitzak esku artean ditu jada Udalak. Inkestaren arabera 
honakoak dira Azkoitian gehien entzuten diren zurrumurruak: etorkinak 
gizarte-laguntzei esker bizi dira eta neurriz kanpo baliatzen dituzte; 
etorkinek ez dute integratu nahi; ezin ditugu etorkin gehiago onartu: 
gehiegi dira; eta etorkinek neurriz kanpo erabiltzen dute euskal osasun 
sistema eta larrialdi zerbitzuak kolapsatzen dituzte.

Orain, uste horiek argitze aldera, gai horren inguruko informazio zehatza 
herritar guztiengana zabalduko du Udalak eta horretarako hainbat pauso 
eta ekimen egingo ditu. 

Hasteko, SOS Arrazarekiak elkartearen eskutik hiru tailer emango ditu; 
bi maiatzean eta ekainean beste bat. Tailer horietan, aditu, herritar eta 
politikariak elkarlanean arituko dira, zurrumurru horiek aztertu eta nola 
landu ikusteko.

Tailer horietan parte hartzeko komeni da izena aurretik ematea Udaleko 
Aniztasun Sailean, 943 080 080 telefonora deituta edo aitor@azkoitia.
net helbidera mezu bat bidalita. Izena emateko azken eguna maiatzaren 
3a izango da.

Tailerrak

1. Maiatzak 7: Zurrumurruen analisia eta azterketa.  (Agustin Unzurrun-
zaga).

2. Maiatzak 21: Kulturak eta identitateak. Aurreiritziak, esterotipoak eta 
zurrumurruak. (Xabier Aierdi).

3. Ekainak 4: Zurrumurruak kudeatzeko estrategia komunikatiboak eta 
emozionalak  (Rafa Crespo).

El Consitorio ya tiene los resultados de la encuesta acerca de los 
rumores sobre la Inmigración y su principal objetivo será esclarecer 
dichos rumores. Para ello, ha organizado unos talleres junto con SOS 
Racismo. El último día para inscribirse en dichos talleres será el 3 de 
marzo (943 080 080 o aitor@azkoitia.net). 
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alderdien ah    tsa

Munduko aberasatasunaren banaketa zentzugabeak beti-
danik eragin izan ditu gizakiaren handik honako mugimen-
duak. Garai batean euskaldunok bizi hobeago baten bila 
joan behar izan genuen beste herrialde batzuetara; gero 
gure egoera gurera etorri dira asko eta asko; eta nork daki, 
bizi dugun egoeran berriro gure gazteak kanpora begira 
jarri beharra ere toka dakiguke.

Guri gure herrietan bizi dugun kultur aniztasun hori kudea-
tzea dagokigu orain. Batera bizi garenon arteko elkarbi-
zitza ahalik eta egokiena izan dadin egin behar dugu lan. 
Eta horretarako guztion ohiturak, kultura, hizkuntza e.a. 
errespetatu eta kultur aniztasun horrek duen aberastasuna 
ikustean dago gakoa. 

Azkoitian urratsak ematen ari gara poliki-poliki, bizikidetza 
egoki bat bermatzeari begira. Eta herriko kultur eragileekin 
abiatutako elkarlan hori eskualdeko ekimen bilakatu da 
orain. Polita eta aberatsa izango da IPAKA. Parte hartzera 
gonbidatu nahi zaituztegu. Han ikusiko dugu elkar!

Mucho ha sido el trabajo realizado para llegar a la 
realizacion IPAKA 2013, esta semana de la diversidad 
cultural comarcal; y muchas son las expectativas 
depositadas en ella.
 
Desde el PSE animamos, pedimos a los azkoitiarras su 
participacion en ella, como un paso mas en el cono-
cimiento y la aceptacion del diferente, para mejorar la 
convivencia y sobretodo, para a traves de las diferencias, 
aceptarnos como iguales, mismos derechos, mismos de-
beres; pero sobretodo tomar la conciencia de que todos 
somos necesarios para la construccion de una sociedad 
mejor, y aunque nadie resulte imprescindible, todos so-
mos necesarios para seguir creando un futuro mejor.
 
Deseamos a los promotores y organizadores un gran 
exito en esta semana de la diversidad cultural y ani-
mamos a los ciudadanos, que disfruten de ella y la 
aprovechen en todas y cada una de sus actividades, 
recreandose en cada uno de sus detalles, tanto grandes 
como pequeños.

Etorkinak, kultur aniztasuna, errespetua, integrazioa, 
hizkuntza aniztasuna, erl i j ioa, ohiturak,… 
kontzeptuak asko entzuten dira azkenaldian. Lehen 
ere etorkin ugari etorri ziren Euskal Herrira, batez 
ere Espainiatik, industrializazioak eraginda. Baina 
gaur egun, errealitate berri baten aurrean gaude, 
etorkinak herrialde ezberdin askotatik baitatoz. 
Horrek, gero eta gizarte anitzagoaren sorrera 
dakarrelarik. 

Elkarrekin bizi behar dugu, elkar errespetatuz, baina 
teoriatik praktikara pasatzean, pentsamenduetatik 
eguneroko bizimodura, kontraesanak sortzen dira. 
Eta hor gaude, kontraesan horiei buelta eman edo 
gainditzeko ahaleginean.

Datozen egunotan, Azkoitian dagoen aniztasun 
kulturala plazaratzeko ahalegina egin nahi da, 
elkarren ohitura eta bizimoduei buruz gehiago 
jakitea, bizikidetza bermatzeko lehen pausua baita. 

Azkoitiak 60-70. hamarkadan kanpotik etorritako 
jende mordoa jaso zuen, bereziki Espainiatik. 
XXI. mendeko azken etorkinak beste herrialde 
batzuetatik datoz (Maroko, Pakistan, Errumania…). 
Azken etorkinen etorrera hori gutxitu egin dela 
dirudi.

Hainbat kultura desberdin ezagutzeko aukera 
horrek geure kultura aberasteko balio izan digu, 
gogoratu besterik ez dago trenbidea egitera etorri 
ziren italiarren bitartez ezagutu genuela soinu txikia, 
eta hortik eratorrita sortu zela trikitixa eta erromeri 
giroa.

Orain ospatuko den aste kulturalak ezagutza eta 
aberastasun horretan sakontzeko balioko digu, beti 
ere bertako kultura erdigunean jarri behar dugula 
ahaztu gabe. 

Beraz ondo pasau pasatu gabe!!!

M h h id l t b j li A k iti k 60 70 h k d
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‘Gazte informazioa zure alde’. Lema 
horrekin bat egin zuen Azkoitiko 
Gazte Informazio Bulegoak iragan 
apirilaren 17an.  Gazteentzako In-
formazioaren Europako Eguna izan 
zen egun hori, eta Azkoitiko GIBek 
ere parte hartu zuen Gazteentzako 
Informazioko eta Aholkularitzako 
Europako Agentziak (ERYICA) sor-
tutako ekimenarekin. 

Europa osoan, Gazteentzako Infor-
mazio Zerbitzuak ezagutzera ema-
tea da egun horren helburua, eta 
Azkoitiko GIBek ere ahal egin zuen: 
gazteei eskaintzen dizkien zerbitzu 
eta produktuak ezagutzera emate-
ko, besteak beste, panelak jarri zi-
tuen Elkargunean, eta bere webgu-
ne eta sare sozialetan ere kanpaina 
berezia egin zuen.

25 familiara iristea helburu

Azkoitiko Baratzan Dantzan kontsu-
mo taldea martxan da jada eta he-
rriko 17 familiak astero jasotzen dute 
bertan ekoiztutako barazkien otarra. 
Orain dela pare bat hilabete hasi zen 
Iñaki Oñederra Bieta baserriko neka-
zaria otarra hori prestatu eta bana-
tzen, eta oraingoz oso martxa onean 
doa. Baina taldeari indar gehiago 
eman eta apustu sendoagoa egite-
ko 25 familiara iristea nahi dute orain 
eta horretara animatu nahi dituzte 
azkoitiarrak.

“Elikadura burujabetzan sinesten 
dugu, bertako kalitatezko jaki osa-
suntsuak nahi ditugu eta baserriak 
bizirik nahi ditugu. Zuk ere bai? Ba 
animatu parte hartzera, ateak zabal 
zabalik dituzu!”. Mezu horrekin egi-
ten dute parte hartzeko deia. Harre-
manetarako telefonoa:  619 503 084 
eta e-maila baratzandantzan@gmail.
com. Azkoitiko Udalak diruz lagun-
tzen du kontsumo taldea.

El grupo de consumo de Azkoitia lleva  
dos meses en funcionamiento e Iñaki 
Oñederra, del caserío Bieta, suminis-
tra una cesta con los productos de su 
caserío todas las semanas a 17 fami-
lias. El objetivo es llegar a 25 familias, 
por lo que animan a la ciudadanía a 
unirse al proyecto. Contacto: 619 503 
084 y baratzandantzan@gmail.com.
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Ingurumeneko saileko diru-laguntzak

Udazblai udalekuen 
programa, prest

Ingurumen sailak urtero ematen dituen diru-
laguntzak eskatzeko epea zabalik dago 
jada. Irabazi asmorik gabeko erakundeei 
eta taldeei ematen zaizkie diru laguntza 
horiek, ingurumenarekin lotutako zenbait 
programa eta jarduera egiteko. Izena 
emateko epea maiatzaren 23an amaitzen 

da eta oinarriak eta eskaera orria udal 
webgunean daude eskegita.

El plazo para solicitar las subvenciones 
del Departamento de Medioambiente está 
abierto hasta el 23 de mayo. Las bases y la 
hoja de solicitud están en la web municipal.

Udazblai 2013 udaleku programa 
badator: aurten ere Uztaila Jolasean, 
Praka Motxakin eta Kirol Kanpaina 
ekimenak egingo dira eta egitaraua 
prestatzen ari da Gazteria saila.
Uztaila Jolasean, 4-12 urte bitarteko 
haurrentzat izango da eta bi txanda 
izango ditu: uztailaren 1etik 12ra bata 
eta 15etik 26ra bestea. Praka Motxa-
kin, uztailaren 1etik 12ra izango da, 
bi taldetan banatuta: bat 10-12 urte 
bitartekoentzat eta bigarrena 13-16 
urte bitartekoentzat. 

Kirol Kanpainak, berriz, hiru kirol es-
kaintza izango ditu: tenisa, gimnasia 
erritmikoa eta karatea.
Informazio eta xehetasunak hobeto 
azaltzeko esku-orriak banatuko dira 
ikastetxeetan eta han zehaztuko dira 
izena emateko epeak eta moduak.

El Departamento de la Juventud está 
preparando el programa de colonias 
Udazblai 2013. En las próximas 
semanas se repartirá un folleto con 
toda la información en los colegios.

El 17 de abril fue el día Europeo de 
la Información Juvenil, y la OIJ de 
Azkoitia se unió a dicha celebración 
dando a conocer los servicios que 
ofrece todos los días en la ofi cina 
que tiene en el Elkargune. 

Gazte 
informazioa
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‘Irria’-ren zortzi
harpidetza 
zozkatuko ditu 
Udalak 

Irrien Lagunak klubaren Irria 
aldizkaria produktu komunikatibo 
eta hezitzaile oso kalitatezkoa 
iruditzen zaio Azkoitiko Udalari eta 
horregatik kazeta hori sustatzea 
erabaki du.

Hala, herriko ikastetxeei, anbula-
torioari, AEKri, musika eskolari eta 
ludotekari urtebeteko harpidetzak 
ordainduko dizkie (10 zenbaki). Ho-
rrez gain, 3-9 urteko umeek dituzten 
familien artean urtebeteko 8 harpide-
tza zozkatuko ditu. Lehiaketan parte 
hartzeko nahikoa izango da honakoa 

egitea: Irrien Lagunen klubeko hiru 
pertsonaien izenak eta deskripzio 
txiki bana idatzi udalaren Facebook 
edoTwitterrean; edo bidali e-mail bi-
dez Komunikazioa@azkoitia.net helbi-
dera, edo utzi udaletxeko harrera bu-
legoan horretarako jarriko den kaxan 
maiatzaren 15a baino lehen.
Klubaren eta aldizkariaren inguruko 
informazioa www.irrienlagunak.com 
webgunean edo 902 820 806 tele-
fonoan aurkituko duzue. Ekainak 30a 
baino lehen harpidetza egiten badu-
zue, kamiseta jasoko duzue opari. 
Animatu eta egin harpidedun!

El Consistorio promoverá la revista 
‘Irria’, por ser un proyecto comunica-
tivo y educativo de gran calidad. Pa-
gará durante un año las suscripcio-
nes de los colegios, la musika eskola, 
el ambulatorio, AEK y la ludoteca. 
Además, sorteará 8 suscripciones 
más entre las familias con hijos/as 
de entre 3 y 9 años. Para participar: 
enviad el nombre de 3 personajes 
del citado club y una pequeña des-
cripción de los mismos al Facebook 
o Twitter municipal, a komunikazioa@
azkoitia.net o depositadlo en una caja 
que se pondrá en el Ayuntamiento.

600 euroko zozketa ziurtagiria duten dendetan

ALDALUR GIZONEZKOEN JANTZIAK
AMBATO OKINDEGIA
ARANBARRI DROGERIA
ARKUPE TABERNA
ARROSPIDE OINETAKOAK
ATERPE TABERNA
AZKOITIKO EZKER ABERTZALEA
AZKOITIKO EAJ-PNV
AZKOITIKO GURUTZE GORRIA
KOXKA KAFETEGIA
KINTTELA ESTANKOA
KUTXA 
LUR NATUR DENDA
MAINE MERTZERIA
MILAR LARRAMENDI

MOBELTEKNICA IKASI, S.L.
NHOA ESTUDIOA
OLABERRI PUB
OREKA BIOELKARTEA
OSTADAR OPTIKA
PLAZA BERRI SPORT
PRESALDE GOZOTEGIA
BIZKARGI MUSIKA ESKOLA
DEAN TABERNA
ELKARMEDIA S.L.
EROSKI BIDAIAK
EROSKI HIPERMERKATUAK
EROSKI ZENTER
ETXANIZ AUTOESKOLA
FK KOPISTEGIA

FLOREAGA SALESTAR IKASTETXEA
GONZALO CAMARON BITXITEGIA
ITZIAR JATETXEA
ITZIAR ARRANDEGIA
PSOE TABERNA
SERBITZU ELKARTEA S.L.
TILIN TALAN UME ARROPA DENDA
TAILETU INMOBILIARIA
TRAKI HARATEGIA
URIA SULKALDEAK
XABIER MUNIBE IKASTOLA DBH 
XABIER MUNIBE IKASTOLA LH
YALAI GOZOTEGIA
ZABALE ETXETRESNA ELEKTRIKOAK
ZAKELA KULTUR ELKARTEA

Azkoittixen Bai Euskarari ziurtagi-
ria duten saltokietan erosteak sa-
ria izango du maiatzean: erosleen 
artean 200 euroko hiru erosketa 
txartel zozkatuko dira, ziurtagiri-
dun dendetan gastatzeko. Zoz-

keta horien helburua ziurtagiria 
bultzatzea da, herrian dauden 
ziurtagiridun 45 saltokiak ezagu-
taraztea eta denda horiek euska-
raren alde egiten duten ahalegina 
aitortzea.

Comprar en los establecimientos 
con el certificado Bai Euskarari 
tendrá premio: en mayo se sortearán 
3 vales de compra de 200 euros 
cada uno para gastar en dichos 
establecimientos.

EUSKARA ZERBITZUA euskara biziberritzeko plan nagusia
plan general de promoción del uso del eusk

ziurtagiriarenelkartea
baieuskarari.org

euskarari

Bai euskari ziurtagiria duten eragileak
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Haurren danborrada indartzea nahi 
zuen Umore Ona elkarteak, eta ondo 
baino hobeto lortu bere helburua: 
eguraldi eskasa eginagatik, 300 haur 
inguruk hartu zuten parte festan, eta 
aspaldiko jai jendetsuena egin zen.

Euria zela medio, ohi baino ibilbide 
motzagoa egin zuten: Santa 
Klaratik Balda plazara egin zuten 
aurreneko zatia, eta plaza horretan 
danborradako pieza guztiak jo 
zituzten, urtero bezala. Geldialdi 
horren ondoren, plaza nagusira 
jarraitu zuten, eta han amaitu zuten 
ekitaldia, udaletxe aurrean berriro 
ere pieza guztiak jo ondoren. Pello 
Bastarrika alkateak eta  udaleko 
hainbat zinegotzik udaletxean bertan 
hartu zituzten danbor taldeetako 
abanderatuak.

Festa amaitzeko, merienda izan 
zuten haur guztiek Umore Ona 
elkartean, eta bapo jan eta edanda, 
“oso gustura” gelditu ziren haur zein 

guraso. Eguraldiak eguraldi, primeran 
pasatu zuten umeek eta gozatu 
ederra hartu zuten gurasoek ere.

Balorazio “oso positiboa” egin du 
Umore Ona elkarteak. Danborrada 
indartzeko asmoz festa eguna 
aldatzea erabaki zuten, eta horri 
esker jaia asko indartu dela uste dute. 
Datorren urtera begira beste hainbat 
kontu hobetzen joateko elkarlanean 
jarraitzeko konpromisoa hartu du 
Udalak.

Euriari beldurrik ez
Aspaldiko danborrada arrakastatsuena izan da

14

iruditan- Umeen tanborrada

La lluvia no pudo con la tamborra-
da infantil: el 6 de abril, 300 niños 
y niñas participaron en la fi esta y 
recorrieron las calles del munici-
pio animando el ambiente de un 
día lluvioso. Hicieron un recorrido 
más corto, pero las criaturas se lo 
pasaron en grande. El Consistorio 
se compromente a seguir colabo-
rando con Umore Ona para ir me-
jorando otros aspectos de la fi esta 
para el próximo año.



kultura

maiatza

4, larunbata
 • Liburu azoka, Udal liburutegia-
ren eta ludotekaren eskutik.  Kon-
tzejupean, 10:00etatik 13:00era. 
• XXII. Udaberriko Musikaldia. San-
ta Kutzen, 18:30ean.  (Egitaraua, 
aldizkari honen azkeneko orrian).
• Kontzertua,  Azkoitiko taberna-
rien elkarteak antolaturik, plazan. 

5, igandea
• Aintzinako ibilgailuen erakusketa. 
Eguerdian, herriko hainbat lekutan. 
• Ella y él: fi cciones antzezlana, 
Legaleon-T-ren eskutik, IV. Antzer-
ki Jardunaldixen barruan, Mata-
deixen, 19:00etan.

6tik 12ra
• IPAKA 2013. Izarraizpeko Aniz-
tasun Kulturalaren astea. (Egitarau 
osoa, 10. orrian).

10, ostirala
• Erniarraitzek antolatuta, bertso 
saioa. Floreaga Salestar ikastetxe-
ko aretoan, 22:30ean. 
• Marixako festak. Mus txapelketa, 
Otarren, 21:30ean. 

11, larunbata
•  Beninen aldeko tailerrak, denda 
eta jolasak, Alai Batzaren eskutik,  
goizean zehar, Herriko plazan.
• XXII. Udaberriko Musikaldia. 

Santa Kutzen, 18:30ean.
• Marixako festak: 11:00etan 
meza; 11:45ean pilota 
partidak;13:00etan, auzotarren ar-
teko herri kirolak; 14:15ean urteko 
auzotarrei omenaldia; 14:30ean, 
bakaria; 17:00etan, pintura taile-
rra; 18:30ean, zelai luzen anima-
liak, 20:30ean, afaria Otarren.

12, igandea
• Basatxori Kantarien VIII. Lehiake-
ta. 09:00etan. 
• Dantzari Txiki eguna, Herriko ka-
leetan zehar, 11:00etatik aurrera. 

15, asteazkena
•Marixako festak. 11:00etan, 
meza, pintxoak eta edariak; Loidi-
zaletxe eta Sebastian Lizaso ber-
tsolaria eta Izer eta Lutxurdio soi-
nujoleak.

18, larunbata
• XII. Udaberriko Musikaldia. Santa 
Kutzen, 18:30ean.  
• Ekobira azoka, herriko plazan, 
10:00etan hasita.
• Musika bandaren kontzertua, 
gauez, Plaza Berrin.

19, igandea
• Herri Jaiak 2013. Txahala erre-
tzea, sagardo dastatzea eta azoka 
berezia. 
• IX. Mendi lasterketa. Anaitasuna 
Mendi bazkunak antolaturik, Balda 
Plazatik 10:00etan abiatuta, 

• I. Xirulaz Kanta fl auta topaketa. 
Herriko plazan, 13:00etan.
• Nava Jeevan-Bizi berria elkarteak 
denda solidarioa jarriko du herriko 
plazan eta elkartearen inguruko in-
formazioa eman.

21, asteartea
• “Gu ere bertsotan” programako 
kurtso bukaerako jaialdia, Baztar-
txo Antzokian, 18:30ean. 

22, asteazkena.
• Musika eskolako ikasleen ema-
naldia (instrumentu desberdinak) 
Elkargunean, 18:30ean. 

25, larunbata
• XXII. Udaberriko Musikaldia. 
Santa Kutzen, 18:30ean. 
• “Tributo Mana” taldearen kon-
tzertua. Herriko plazan, Azkoitiko 
Tabernarien elkarteak antolaturik.  

28, asteartea
• Xabier Munibe Ikastolako Antzer-
ki topaketak, Baztartxo Antzokian, 
14:30etik 17:30era.

29, asteazkena
• Rock kontzertua, Bizkargi Mu-
sika eskolaren eskutik, Xabier Mu-
nibe parkean, 19:00etan.

30, osteguna
• Xabier Munibe Ikastolako Bertso 
Paper lehiaketa. Baztartxo Antzo-
kian, 11:00etatik 14:00etara. 

Badatoz Herri Jaiak aurtengoan ere. 
Bertako produktuak ezagutu, erosi 
eta dastatzeko aukera bikaina egon-
go da maiatzaren 19an herriko pla-
zan eta jai giroak hartuko du kalea. 

Izan ere, goizean goizetik azoka 
berezia izango da bertan, bailarako 
baserritarren produktuekin eta baita 
lore eta landare postuekin ere. Ikurri-

ñaren plazan, berriz, txahala erreko 
dute eta pintxoak dastatzeko aukera 
egongo da. Eta pintxoei laguntzeko, 
sagardoa; sagardo ezberdinak das-
tatzeko aukera izango baita plazan 
jarriko diren postu ezberdinetan. 

El 19 de marzo se celebrarán las Herri 
jaiak. Habrá mercado especial, pinchos 
de ternera y degustación de sidra.

Herri jaiak: azoka, txahal pintxoak, sagardoa
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Informazioa eman eta jasotzeko eta 
herritarren partea hartzea errazteko:

Kale Nagusia, zg. • Tel.: 943 080080
20720 AZKOITIA 
Informazio gehiago: www.azkoitia.net 
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Maiatzak 4, larunbata
Elblaska Orkiestra Kameralna
Iñaki Alberdi (Soinujolea)

Maiatzak 11, larunbata
Andoni Egaña eta Xabier Lizaso
“Bi arreba”

Maiatzak 18, larunbata
Iosu Okiñena (Pianoa)

Maiatzak 25, larunbata
Aldaxka hirukotea
Itziar Beitia (Pianoa)
Jone Bolibar (Klarinetea)
Miren Urbieta (Sopranoa)

XXII. UDABERRIKO
MUSIKALDIA

Informazioa eman eta jasotzeko eta
h it t h t t k

Kale Nagusia, zg. • Tel.: 943 080080
0720 AZKOITIA t j t k t

Emanaldi guztiak, Santa Kutz komentuan, 18:30ean




