
58. zenbakia 2015eko uztaila

Hilabete eta erdi daramatza udal gobernu berriak 
udaletxean, eguneroko lanean herritarrei emandako hitza 
betetzeko konpromisoa berretsiz. 

“Hurbiltasuna 
eta errespetua dira
gobernu honen
oinarriak”



• Herriko haur parkeak zaindu eta berritzea ezinbestekoa da.

Haur parkeak egoera eskasean aurkitzen dira, zahartuta, puskatutako 
zatiak kendu egin dira, hala nola, Musika Eskolako parkeko txirrista edota 
Trenbidearen Zumardian dagoen “etxetxoa”. Puskatutakoak kentzea oso 
ongi iruditzen zait, konpondu gabe uztea edota berriak jarri gabe ez da 
egokiena. 

Musika Eskolako parkea, herri erdian egonda, dauden jolasak txukun 
mantentzea eta gehiago jartzea komenigarria deritzot. 

Trenbidearen Zumardikoa une hauetan egoera tamalgarrian eta 
arriskutsuan dago, hemen atxikitzen dikzizuet argazkiak, mila hitzek baino 
irudi batek gehiago erakusten badu. Zerbait egingo delakoan, bada garaia 
parke berri eta txukun batzuk izateko!!

Uztailaren 2ko eta 2952 sarrera-zenbakia duen zure idatzia hartu dut eta lehenik 
eta behin, eskerrak eman nahi dizkizut zuzenean Udalarekin harremanetan jarri 
zarelako zure kexa/iradokizunaren berri emateko.

Gaiari helduta, ados nago “herriko haur parkeak zaindu eta berritzea ezinbestekoa” 
dela diozunean eta agintaldi honetan ahalegin guztiak egingo ditugu horretarako.
 
Horren harira, gutxi barru, Trenbidearen Zumardiko parkea bere osotasunean alda-
tuko dugu. Musika Eskolako jolastokiari dagokionean, berriz, txirrista berria ipiniko da.

Esandako moduan, gure aldetik ahaleginak egingo ditugu herriko parkeak txukun 
mantentzeko, eta zuri, asko eskertuko nizuke, hemendik aurrera ere izan ditzakezun 
iradokizun edo kexak Udalari jakinaraztea.

Javier Zubizarreta (Azkoitiko Udaleko alkatea)
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Azkoititik kanpo bizi arren, zure etxean jaso dezakezu Kontzejupetik aldizkaria, posta bidez. 
Eskatu 943 85 71 76 telefonora deituta edo alkatetza@azkoitia.eus-era idatzita.

Herritarrei erantzunez Berrienak...

Zaborren inguruan hainbat topaketa egin du 
Udalak
Zaborren kudeaketaren inguruko bi bilera egin ditu Udalak 
azken egunetan. Azkoitiko atez atekoaren aurkako 
eta bosgarren edukiontziaren aldeko plataformako 
kideek sistemaren aurka 2012 amaieran jasotako 3.547 
sinadura berresten dituen notario-akta entregatu zioten 
alkateari, txintxilikarioak kentzeko eskatuz. Bestalde, 
Hirigintza zinegotziak Zero Zabor taldeko kideekin bilera 
egin zuen.

Floreagako auzotarrrek aspalditik espero zuten albistea 
gero eta gertuago dago errealitate bihurtzetik. Izan ere, 
auzoaren irisgarritasuna hobetuko duen igogailua eraikitzeko 
eta bestelako hobetze-lanak gauzatzeko prozedurak 
urrats garrantzitsua eman du: Azkoitiko Udalak auzoko 
irisgarritasuna bermatzeko urbanizazio proiektuaren, obrako 
egikaritze-proiektua idazteko, obrak zuzentzeko, obren 
egikaritzea zuzentzeko, obrako segurtasuna eta osasuna 
koordinatzeko eta obrako kalitate-kontrolaren programa eratu 
eta kontrolatzeko zerbitzua esleitu berri dio Fiark Arquitectos 
S.L.P. enpresari. Horretarako, ohiko prozedura erabili da, 
lehiaketa irekiaren bidez.

El proyecto de construír un ascensor en el barrio de Floreaga 
está más cerca de convertirse en realidad. El Ayuntamiento 
ha adjudicado la obra a la empresa Fiark Arquitectos S.L.P. 
por la vía de tramitación ordinaria en procedimiento abierto.

Eguraldia lagun, jendetza dabil 
Ugarteigarango igerilekuetan 
Ekainaren erdialdean ateak zabaldu zituenetik 
jende andana dabil Ugarteigarango igerileku 
estaligabean. Beroari aurre egiteko aukera 
paregabea da Elkarguneak dauzkan 3.283 
bazkideentzako, baita eguneroko sarrera 
ordaintzeko hautua egiten duten bisitarientzako 
ere. Gogoratu, irailaren erdialdera arte zabalik 
egongo direla igerilekuak.

Floreagako igogailuaren proiektua esleitu 
du Udalak
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Azkoitiko Udalbatza berria

Antolaketa

Gobernu irekia
“Gobernu irekiaren eredua aplikatzen saituko gara, herritarren eta Udalaren arteko elkarlana oinarri izango duen 
Gobernantza on bat eraikitzeko. 

Horretarako hiru zutabe garrantzitsu daude. Batetik, gardentasuna. Udalean hartzen ditugun erabaki guztien berri 
emango dugu, herritarrei azalduz. Horretarako, komunikazioa areagotuko dugu, bereziki herritarrei zuzenduriko 
komunikazioa landuz.

Bestetik, elkarlana behar beharrezkoa da. Herrirako proiektuak herritarren edo Udalaren ekimenez sor daitezke, 
biak elkar osatuz proiektuak aberastu daitezkeelako.
Azkenik, parte-hartzearen atala dago. Jabetzen gara herritarren iritzia aintzat hartuta egin behar dugula lan. 
Etengabeko dinamika izan behar du. Oso garrantzitsua da guretzat herritarrak egiten dizkiguten ekarpenak 
jasotzea. Horretarako kanalak zabalik izango ditugu”.

Vamos a intentar aplicar un modelo de Gobierno abierto que tenga como base la cooperación entre los 
ciudadanos y el Ayuntamiento. Esta gobernanza se basa en tres pilares: transparencia, trabajo en común y 
participación.

1.- Javier Zubizarreta
     (alkatea)

2.- Ana Azkoitia

3.- Nekane Larrañaga

4.- Miguel Angel Bastida

5.- Angel Luis Martín

6.- Sonia Vázquez

7.- Imanol Arrizabalaga

8.- Asier Lizarralde

9.- Maitane Unanue

10.- Urrategi Alberdi

11.- Jesus Mari Oteiza

12.- Idoia Uranga

13.- Jakes Uranga

14.- Gaizka Larrañaga

15.- Ainara Goenaga

16.- Jose Joakin Etxaniz 17.- Miguel Reimundez

2015 - 2019 legealdiko ordezkariak.
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Batzorde informatzaile iraunkorrak eta euren Batzordeburuak:

Batzorde informatibo iraunkorrek honako osaketa izango dute: 
1.- Ogasuna, Barne Antolakuntza, Pertsonala, Kontratazioa, Sustapen ekonomikoa eta Merkataritza.
     Ordezkariak: Ana Azkoitia (EAJ), Maitane Unanue (EAJ), Miguel Angel Bastida (EAJ), Asier Lizarralde (EAJ),
  Javier Zubizarreta (EAJ), Jesus Mª Oteiza  (EH Bildu), Urrategi Alberdi (EH Bildu),
  Jose Joakin Etxaniz (Irabazi/Azkoitia Bai) eta Miguel Reimundez (PSE/EE).

2.- Gizarte Ongizatea, Berdintasuna, Integrazioa, Hezkuntza eta Euskara.
     Ordezkariak: Nekane Larrañaga (EAJ), Sonia Vázquez (EAJ), Ana Azkoitia (EAJ), Miguel Angel Bastida (EAJ),            
 Maitane Unanue (EAJ), Ainara Goenaga  (EH Bildu), Urrategi Alberdi (EH Bildu),
 Jose Joakin Etxaniz (Irabazi/Azkoitia Bai), Miguel Reimundez (PSE/EE).

3.- Lurralde Antolakuntza, Ingurumena, Landa Garapena, Obrak eta Zerbitzuak.
     Ordezkariak: Miguel Angel Bastida (EAJ), Imanol Arrizabalaga (EAJ), Ana Azkoitia (EAJ), Angel Martín (EAJ),
  Javier Zubizarreta (EAJ), Gaizka Larrañaga (EH Bildu), Jesus Mª Oteiza (EH Bildu),
  Jose Joakin Etxaniz (Irabazi/Azkoitia Bai), Miguel Reimundez (PSE/EE).

4.- Kultura, Kirolak, Festak eta Gazteria.
     Ordezkariak: Nekane Larrañaga (EAJ), Sonia Vázquez (EAJ), Angel Martín (EAJ), Imanol Arrizabalaga (EAJ),
  Asier Lizarralde (EAJ), Idoia Uranga (EH Bildu), Jakes Uranga (EH Bildu),
  Jose Joakin Etxaniz (Irabazi/Azkoitia Bai), Miguel Reimundez (PSE/EE).

Batzorde informatibo bereziak:
1.- Kontuen batzorde berezia.

Azkoitiko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarra:
Kideak: Javier Zubizarreta (EAJ), Ana Azkoitia (EAJ), Nekane Larrañaga, (EAJ), Miguel Angel Bastida (EAJ), Angel Luis 
Martin (EAJ) eta Gaizka Larrañaga (EH Bildu).

Tokiko Gobernu Batzarrean parte hartuko du EH Bilduk EAJko zinegotziekin batera. Bertan alderdi guztiek izango dute 
presentzia baina PSE/EE eta Irabazi/Azkoitia Bai taldeen partaidetza kontsultara mugatuko da.

Udal ordezkari nagusien ordainsariak:

1.- Dedikazioen erregimen politikoa:
- Alkatea: Javier Zubizarreta
Dedikazio esklusiboa. Ordainsaria: 67.087,03 €  urteko, gordinik.
- Ingurumena, Landa Garapena, Obrak eta Zerbitzuetako Zinegotzia: Miguel Angel Bastida. %75eko dedikazioa: 
ordainsari gordina, urteko: 45.283,74€  
- Festak, Kirola eta Gazteria Zinegotzia: Angel Martín.%10eko dedikazioa: ordainsari gordina, urteko: 6.037,83€  

2.- Asistentziengatik dietak:
Dedikazio esklusiboa edo partziala duten zinegotziek ez dute dietarik kobratuko. Alderdi guztietako beste zinegotziek 
honako dietak eskuratuko dituzte, Udalbatza, Tokiko Gobernu Batzar eta Batzorde Informatzaileetako bilkuretara 
joateagatik:
Plenoa: 70 €  / Batzordeak eta Tokiko Gobernu Batzarrra: 35 € / Batzordeko buruak: 70 € 

3.- Talde politikoei bideratutako diru-izendapenak:
Udal talde politiko bakoitzeko: 542,50 €   hileko
Zinegotzi bakoitzeko: 167,50 €  hileko

2015-2019 legealdirako
Azkoitiko Udal Antolaketaren
egitura, arloz arlo

Antolaketa

Agintaldiko lehen ez ohiko udalbatzarrean erabakita geratu zen datozen lau 
urteetarako Azkoitiko Udalaren behin betiko egitura, eraginkortasuna eta 
bizkortasuna areagotzea irizpide hartuta. Aurrerantzean, ohiko udal bilkurak 
hileko azken asteazkenetan, 19:00etan, egingo dira.

Udal ordezkaritza beste organo eta erakundeetan:

ZUBIAURRE ELKARGUNE INSTITUTUA
EAJ/PNV (5): Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Nekane 
Larrañaga, Miguel Angel Bastida, Angel Luis Martin
EH Bildu (2): Idoia Uranga, Jakes Uranga
Irabazi/Azkoitia Bai (1): Jose Joakin Etxaniz
PSE/EE (1): Miguel Raimundez
Bozketa:
Aldeko botoa: EAJ, EH Bildu, PSE/EE.
Abstentzioa: Irabazi/Azkoitia Bai

SAN JOSE FUNDAZIOA
EAJ/PNV (5): Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Nekane 
Larrañaga, Miguel Angel Bastida, Sonia Vázquez
EH Bildu (2): Urrategi Alberdi, Ainara Goenaga
Irabazi/Azkoitia Bai (1): Jose Joakin Etxaniz
PSE/EE (1): Miguel Raimundez
Bozketa:
Aldeko botoa: EAJ, EH Bildu, PSE/EE.
Abstentzioa: Irabazi/Azkoitia Bai

IRAURGI LANTZEN S.A.
Alkatea: Javier Zubizarreta
EAJ/PNV(1): Ana Azkoitia
EH Bildu (1): Jesus M. Oteiza
Irabazi/Azkoitia Bai (1): Jose Joakin Etxaniz
PSE/EE (1): Miguel Raimundez
Bozketa:
Aldeko botoa: EAJ, EH Bildu, PSE/EE.
Abstentzioa: Irabazi/Azkoitia Bai

UROLA ERDIKO MANKOMUNITATEA
Azkoitiko Udalak 3 ordezkari izango ditu
EAJ/PNV (2): Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia
EH Bildu (1): Ainara Goenaga
Bozketa:
Aho batez onartua.

UROLA ERDIKO INDUSTRIALDEA
Alkatea: Javier Zubizarreta (EAJ)
Bozketa:
Aho batez onartua

INGURUGIRO ETXEA FUNDAZIOA
EAJ/PNV: Nekane Larrañaga
Bozketa:
Aho batez onartua

UR-PARTZUERGOA
Alkatea, Javier Zubizarreta (EAJ)

URKOME (Mendi Nekazaritzako Elkartea)
EAJ/PNV: Miguel Angel Bastida
Bozketa:
Aho batez onartua

AZKOITIA LANTZEN
Lehendakaria: Javier Zubizarreta (EAJ)
EAJ/PNV (3): Ana Azkoitia, Miguel Angel Bastida, Maitane 
Unanue
EH Bildu (1): Gaizka Larrañaga

ANTONIO OTEIZA FUNDAZIOA
EAJ/PNV (4): Javier Zubizarreta, Ana Azkoitia, Nekane 
Larrañaga, Angel Luis Martín
EH Bildu (1): Idoia Uranga

UROLA IKASTOLA-XABIER MUNIBE
EAJ/PNV: Nekane Larrañaga
Bozketa:
Aho batez onartua

Alkateordeak:
Honakoak dira Azkoitiko udaleko Alkateordeak, hurrenez hurren:
• Lehen Alkateordea: Ana Mª Azkoitia Urteaga.
• Bigarren Alkateordea: Nekane Larrañaga Aizpuru.
• Hirugarren Alkateordea: Miguel Angel Bastida Aranbarri.
• Laugarren Alkateordea: Angel Luis Martin Rodriguez.

Udal talde politikoen bozeramaileak:
• EAJ: Asier Lizarralde.
• EH Bildu: Urrategi Alberdi.
• Azkoitia Bai: Jose Joakin Etxaniz.
• PSE: Miguel Reimundez.



Zergatik uste duzu alkatetzarako hautatua izan zarela? 
Bi arrazoi azpimarratuko nituzke. Batetik, talde eta 
proposamen oso txukunak aurkeztu ditugu. Eskarmentua 
duen jendea eta ondo landutako programa. Horretaz 
gain, gure mezua argia izan da hasieratik eta herritarrekin 
konektatzea lortu dugu. Ez gatoz ika-miketara. Ez dugu 
iskanbila alderdikorik nahi. Jendea aspertuta dago 
politikarien liskarrekin. Hortik ihes egin nahi dugu eta hori da, 
uste dut, jendeak gehien eskertu duena bozkatzerakoan. 

Nola joan dira aste hauek?
Martxa hartzen. Ez gara hutsetik hasi. Hilabeteak 
generamatzan udaleko gaietan sakontzen. Ez da bidezkoa 
hauteskundeak dauden bakoitzean etenaldi bat sortzea eta 
denbora galtzea. Hala ere, zenbait gaietan egunean jartzeko 
udaletxe barruan egotea ezinbestekoa da, informazio 
zehatza eta zuzena bertan dagoelako. Kanpotik ikusten ez 
diren gaiei ere heltzea tokatzen da. Komunikazioa, barne 
antolaketa, parte-hartzearen bideratzea, diligentziak... 
Neurria hartzen eta gai bakoitza bideratzen ari gara.
Azpimarrarratuko nituzke Udaleko langileek egindako  
harrera eta elkarlanerako erakutsi duten prestutasuna.  

Lan-taldea ere ondo egokitu al da?
Bai noski. Badut taldekideen beharra. Bakoitza bere 
esparruan gogor ari da lanean. Gehienok berriak gara udal 
kudeaketan eta horrek freskotasuna ematen du taldean. 
Arrazoi batek eraman gaitu elkar ezagutzera: herriaren alde 
lan egin nahiak. Horrek batzen gaitu. Hauteskunde egunean 
esaten genuen udal gobernuak ihes eginda ere, irabazten 
aterako ginela. Ez da erraza proiektu jakin baten inguruan 
talde bat osatu eta helmugara bidean jartzea. Horretan 
gabiltza. Gure helmuga herritarrei emandako hitza betetzen 
dugunean ezarriko dugu. 

Besteak beste, kaleak txukunago mantenduko dituzuela 
esan zenuten. Zerbait aldatu da?
Bai. Horixe da gure lehentasunetako bat eta hori lehenengo 
egunetik nabarmendu da. Mantenimenduko lanak areagotu 
ditugu. Edukiontzi inguruei garbi eusten ahalegindu gara 
lurrean zaborrik ikus ez dadin, pintaketa lanak ere egin 
dira eta iaz suteak hartu zuen udal brigadaren biltegia 
ere txukuntzen eta egokitzen ari gara ditugun baliabideak 
optimizatzeko. Aurki aldatzeko eta dutxatzeko toki egokia 
izango dute brigadakoek, orain ez dute-eta. 

Parkeei dagokienez berehala berrituko dugu Trenbidearen 
Zumardiakoa eta soluzio bat emango diegu Gaztananekoari 
eta Txalon Errekakoari. Eta behin hori eginda, herriko 
parke guztiak aztertuko ditugu bakoitzean dauden beharrei 
erantzuteko. Hala ere kontzientziazio lan bat beharrezkoa 
dela irizten diot.

Zer zentzutan?
Hezkuntza zibikoaz ari naiz. Herritar guztiok eskubideak 
eta betebeharrak ditugu. Detaile txikiek asko balio dute. 
Espazio publikoak denonak diren heinean denok zaindu 
behar ditugu eta hori guztion ardura dela jakin behar 
dugu. Goizean lanera etortzerakoan goxoki-poltsak, zigarro-
puntak, txikleak, e.a. ikusten ditut lurrean botata. Sar 
ditzagun edukiontzietara behar bezala gainontzekoen lana 
errazteko, errespeta ditzagun gune publikoak. 
Herritarrei arduraz jokatzeko eskatuko nieke. Esaterako, 
obretako lizentziak eskatzerakoan. Ez da beti zentzuz jokatzen 
eta gero etortzen dira arazoak. Bete ditzagun denok arauak.

Zabor bilketa sistemarekin zer asmo duzue?
Bildutako 3.547 sinadurak berresten dituen notario-akta 
eta egungo sistemaren aurka aurten jasotako sinadurak. 
Kontsultak argi eta garbi utzi zuen herritarrek ez dutela 
sistema misto hau nahi. Ez da etikoa kontsultaren emaitza 
aintzat ez hartzea.

Eta orduan?
Uztaileko udalbatzan bozkatuko dugun puntu batek honekin 
lotura zuzena du. Txintxilikarioak kentzeko, Urola Erdiko 
Mankomunitateak azterketa tekniko eta ekonomikoa egin 
behar du ikusteko txipdun edukiontzien bideragarritasuna. 
Ikusi behar da, adibidez, errefuxa jasotzeko gaur egun 
pardelentzat erabiltzen den edukiontzia erabili daitekeen 
edota beste edukiontzi bat beharko litzatekeen. 
Helburua da gutxienez %70eko sailkatze mailara iristea.

Javier Zubizarreta, Azkoitiko alkatea

Hilabete eta erdi igaro da 
Javier Zubizarretak alkate 
makila hartu zuenetik. 
Botoen %49,05 jaso zuen. 
Kudeaketarako gaitasuna eta 
esperientzia dituen taldea 
aurkeztu zuen Zubizarretak 
indargune gisa eta “interes 
partikular eta partidistarik 
gabeko” herrigintza 
aldarrikatu du. Esandakoari 
helduz ari da lanean. 
Udaletxean du despatxua 
baina herritarren ondoan 
oinak eta belarriak. “Lau 
urte ditugu hautestontzietan 
guri emandako konfidantza 
merezitakoa izan dela 
erakusteko”,
dio Zubizarretak.

“Hurbiltasuna eta errespetua 
dira gobernu honen oinarriak”

“Creo que hemos conectado con 
la gente porque hemos lanzado un 
mensaje claro: venimos a trabajar por 
este pueblo y no queremos disputas 
partidistas”

“La participación ciudadana es una 
cuestión inherente a la gestión municipal. 
Un ejercicio diario y transversal. Tenemos 
que escuchar a la ciudadanía para tomar 
las decisiones correctas”

“Queremos solicitar a la Mancomunidad 
un estudio técnico y económico 
con el fin de hacer desaparecer  los 
colgadores. No sería ético pasar por 
alto el resultado de la consulta”.
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Nola egin daiteke hori egoera ekonomikoak laguntzen 
ez duenean?
Gehiago ahaleginduta. Gazteen kasuan, lan duin bat lortzeko 
ezinbestekoa da ondo prestatuta egotea eta lehiakorra 
izatea merkatuarentzat. Gehiegizko abiadura daramagu 
eta mundua oso txiki bihurtu da. Baina ezin dugu olatu hori 
desagerrarazi, ur gainean mugitzen ikasi beharko dugu. 
Udalak ezin du enplegurik sortu baina bai neurri eraginkorrak 
eta baliagarriak. Esaterako, enpresak erakartzeko orduan, 
asko esan nahi du zer nolako baldintzak jartzen diren edota 
zenbaterainoko lana egiten den erakunde, enpresa eta 
hezkuntza zentroen artean. Hor dago Bernardo Ecenarroren 
kasua. Enplegua sustatzea da dagoen gizarte politika 
hoberena haur, gazte, heldu eta edadetuak ondo bizitzeko. 
Horra bideratuko ditugu esfortzuak. 

Lehenengo udalbatzan lau batzorde informatzaile era-
tzea erabaki zen. Zergatik murriztu dituzue laura?
Funtzionamendua eraginkortzeko eta azkartzeko. Batzor-
deak optimizatzeko eztabaidarako edukiak mahaigainera-
tuz. Batzorde kopurua zenbat eta handiagoa izan, bakoi-
tzean are eta gai gutxiago egoten dira jorratzeko. Modu 
honetan bilera bakoitza hobeto aprobetxatuko dugu eta 
erantzunak azkarragoak izango dira. Bizkortasuna eman 
nahi diogu funtzionamenduari, burokraziari pisua kenduz.

Parte-hartze batzordea kentzea leporatu dizuete. 
Zergatik egin duzue?
Parte-hartzea gure eguneroko jardunean oso txertatua 
dugulako. Parte-hartzea ahalbidetu edo ez, zentzurik ez 
duen eztabaida da. Parte-hartzea hasieratik bultzatu dugu. 
Ez dugu udal-kudeaketa partaidetzarik gabe ulertzen. 
Partaidetzari bide eman behar zaiola argi dago. Hor ez 
dago eztabaidarik. Partaidetzak forma ezberdinak har 
ditzake eta hori da aztertuko duguna. Baina ez da aldika 
batzorde batek jorratu beharreko gaia. Egunerokotasunean 
eta sail guztietan kontutan hartu beharrekoa baizik. 
Arazo baten aurrean, eragiten dienekin hitz egitea eta 
soluziobideak adostea da parte-hartzearen muina. 
Herritarren iritzia kontutan hartzea eta arduraz jokatzea. 
Gainean ditugu Andramai jaiak eta nahi duen orok parte 
hartzeko aukera izan du egitarauaren antolaketan. Baina 
haratago goaz, partaidetza gai serioagoa eta sakonagoa 
da eta ezin da mugatu festen nondik-norakora, hori ere 
garrantzitsua den arren. 

Gainerako udal organoak ere eratuta geratu dira. 
Azkoitia Lantzenen ordezkaritza, esaterako. 
Hala da. Azkoitia Lantzenen ordezkaritza eratu da eta baita 
San Jose Egoitza Fundazioa eta Elkargunea institutua. 

Mezuren bat herritarrei...
Herri honek guztion beharra duela. 

“Hemos reducido el número de 
comisiones a cuatro para dotar 
de mayor agilidad y eficacia el 
funcionamiento municipal” 
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“Este año no cantaré la Salve”
Durante estos últimos años Javier Zubizarreta ha 
sido un habitual en el campo de fútbol y en el Coro 
Parroquial donde todos los años entona la Salve 
la víspera del día de la Virgen. Este año presidirá el 
acto en compañía de los miembros de la corporación 
municipal y disfrutará desde un banco de la Salve 
de Ignacio Busca Sagastizabal y del Ave María de 
Nemesio Otaño. “Este año no cantaré. Creo que ese 
día mi sitio está junto con el resto de concejales”, dice.

Su paso por la empresa privada le ha convertido 
en un hombre precavido pero ágil en la toma de 
decisiones. Mantiene el temple en situaciones 
complicadas y no desaprovecha ocasiones para 
sacar a relucir su humor. 

Funciona con puntualidad suiza, “aunque pararía el 
tiempo cuando estoy con mi mujer y mis hijos”. 

Afronta cuatro años de legislatura con el 
convencimiento de que no todo será fácil pero “solo 
fracasa quien no lo intenta”.

Eta gainontzeko proiektuak?
Ez dugu inor kaxoian sartuta. Gainean gaude. 
Hauteskundeen hurrengo egunean bertan deitu nion 
Markel Olano diputatuari zoriontzeko eta, nagusiki, 
Azkoitia eta Zumarraga arteko errepideko obrei 
lehenbailehen ekiteko eskatzeko. Proiektu estrategikoak 
ditugu lau urte hauetarako. Idiakez etxearentzat 
soluziobidea bilatu, gazteek hizkuntzak ikasteko gune 
bat egokitu, pertsona nagusien benetako beharrak 
aztertu... eta egiten duguna egin, saiatu behar dugu 
epe laburrera ez mugatzen. Epe ertainera eta luzera 
begiratzea derrigorrezkoa da etorkizuneko erronkei eta 
arazoei aurre hartzen joateko. Ikuspegi motzegia da lau 
urteko epeak ematen duena. Hor dago Elkargunearen 
adibidea. Horrelako proiektuak gure ondorengoentzat 
hor geratuko dira.

Duela sei urte zabaldu ziren igerileku irekiak, 2009ko 
uztailean. Ordutik azkoitiarren udak ezberdinak dira, 
ezta?
Noski. Kiroldegiak 1.800 bazkide zituen Elkargunea 
eraiki aurretik. Orain 3.283 bazkide ditu. Herritarrek 
kalitatezko zerbitzua dute eta kirol eta aisialdi eskaintza 
handiagoa. Eta Udalarentzat kostua murriztu egin da. 
Kiroldegi zaharra garestiago ateratzen zitzaion Udalari 
egungo Elkargunea eta igerileku irekiak batuta baino. 
%66an autofinantzatzen da bazkide kopuruaren igoerari 
esker.

Nolako herria nahi duzu ikusi?
Pertsonen beharren arabera eraikitakoa eta pertsonak 
ardatz hartzen dituena. Herritarren premiei erantzuteko 
eta duten bizi-kalitatea hobetzeko gaude. Guztiona 
dena, alegia, publikoa dena, babesteko eta indartzeko. 
Inor atzean uzten ez duen herria nahiko nuke.

“Tenemos que trabajar en tres planos: 
a corto, medio y largo plazo. Pensando 
a corto sería imposible contar con 
recursos como el Elkargunea. Nunca se 
harían realidad”



“Orokorrean erakundeek dugun erronka Gobernantza egokia 
martxan jartzea da, herritarren eta erakundeen elkarlana 

bultzatuko  duena”

Udalean baduzu esperientzia aurretik, zer nola ulertzen 
duzu udaleko lana?
Bai, aurretik zinegotzi lanetan ibilia naiz, handik ikasitako 
ikasgaia da elkarlanean oinarritu behar dutela udaleko zine-
gotzi eta alkateek, herritarrak eta erakundeak, erakundeak 
eta herritarrak. Elkarlan hori bideratzea erronka bat da. Hori 
posible egiteko bi gauza behar dira, batetik, trasparentzia 
eta komunikazio ona, udalean egiten ari gerana azaldu be-
har dugu herrira. Eta bestetik partehartze aukerak zabaltzea 
herritarren iritzi, proposamen, eskaera, kejak jasotzeko ka-
nalak zabalduz etengabe. Hau da Gobernu Irekiaren eredua 
aplikatu.

Gizarte ongizatea eta hezkuntza dira, besteak beste, 
zure ardurapean aurrera eramango diren alorrak. Nola 
ikusten dituzu bata eta bestea?
Lan asko dago egiteko bi arlo hauetan eta bi arloek eragin 
zuzena dute pertsonengan. Pertsona guztiek aukera izan 
behar dute gizarte honetan, eta adinagatik, ezgaitasuna-
gatik edo errekurtso faltagatik zailtasunak dituenari bere 
bizitzan aurrera egiteko beharrezkoak dituen errekurtsoak 
eskaini behar zaizkio. Horretarako dauden diru-laguntzak 
arduraz gestionatu behar dira. Gizarte batek ez du aurrera 
egiten gizarte bezela, gizarte kohesioa zaintzen ez badu. 

Adineko pertsonen beharren azterketa egin beharra dago, 
hainbat gai aztertuz, psikogeriatria premiak, etxebizitza tute-
latuen premiak eta kokalekuak e.a. Erantzun integral bat lan-
du beharra dago, unean uneko  inprobisazioekin ibili gabe.

Eta hezkuntzaren kasuan?
Hezkuntza ere arlo garrantzitsua da, pertsonen bizitzaren 
ibilbidean, gizarte aukerak irekitzen dituen tresna bezela. 
Maila ezberdinetan kalitatezko hezkuntza bultzatu behar da, 
arreta jarriz arlo honi. Horretarako behar diren azpiegiturak 
egokituz, hezkuntza programa ezberdinak bultzatuz e.a. eta 
lanbide heziketako eskaintza zabaltzen lagunduz. Atzerriko 
hizkuntzen ikasketak ere bultzatu beharrekoak dira gaur 
egungo gizarteko lan eta bizitza aukerei erantzungo dien 
gaztedi formatua izan dezagun.

Unibertsitateko irakaslea zaren aldetik, gazteekin harre-
man zuzena duzu. Nola lagundu daiteke Udaletik?
Gazteen egoera ez da batere samurra eta etsipena nabar-
mena da. Baina lan duin bat ahalbidetzeko bidea kalitatezko 
formazioa da. Enpresek lehiakortasuna bermatzeko eta 
gizarteak aurrera egiteko, kualifikatutako jendea behar dute. 
Horregatik hezkuntzaren garrantzia, erakundeek arlo hori 
arreta berezia eskaini behar diote.

Nekane Larrañaga

Soziologiako irakaslea da Nekane Larrañaga EHU/UPVn. Politika eta 
udal kudeaketa ez zaizkio arrotzak egiten aurretik ere ibilia baita. 

Unibertsitatea da benetan betetzen duena baina ezin dio uko egin 
herriaren aldeko konpromisoari.  

Gutxi falta da herriko jaietarako. Entseatu duzue 
aurreskua?
Je, je... oraindik ez baina ahaleginak egingo ditut zinegotzi 
guztiak atera daitezen plazara egun horretan dantzara. 
Aurten, 14ean, 15ean eta 16an, Udalbatzako kideok 
udaletxetik parrokiarako bidea elkarrekin egingo dugu. 

Egitaraua antolatzeko parte-hartze bilerak egin dituzue. 
Ezer berririk atera da?
Egia esan aurten oso denbora gutxi izan dugu ezer aldatu 
edo berritu nahi izanda ere. Lehenengo bilera deialdian 
ekarpen interesgarriak egin ziren eta kontutan izango 

ditugu. Azkenean aurrekontu bat dugu eta horrekin jokatu 
behar dugu. Tabernariekin adostasun batera iritsi ginen 
eta horri esker Ariel Rot ekarri ahal izan dute Azkoitira 
eta festetan, hilaren 16ko kontzerturako ohi baino diru 
gehixeago bideratuko du Udalak. 

Gainera, 16ko kontzertua 15era pasatzea proposatu 
ziguten larunbata delako eta onartu genuen. Zezenak 
berreskuratzea edota plazako bazkarian plater, edalontzi eta 
sardexka berrerabilgarriak erabiltzeko eskaerak ere aurkeztu 
zituzten. Nahi duguna da denon gustuko festak antolatzea 
ahal den neurrian. 

Angel Martín

Udaletxean sartu eta jada ate-joka ditugun Andramaixek jaiak antolatzea 
suertatu zaio. Festak eta kirolak ditu bere gain hartutako arduren artean. 

“Denon gustuko festak antolatzen saiatuko gara”

Ekonomiaren suspertzea da zuen proposameneko ardatz 
nagusietako bat. Udaletxe barrutik, nola ikusten duzue?
Jakin badakigu Udalak ez duela ahalmenik lanpostuak 
sortzeko, baina hori ezin du aitzakia izan besoak gurutzatuta 
mantentzeko. Azkoitian %12,9ko langabezia dugu, baina 
jaisteko joera ikusten da azken datuetan. Edonola ere, 775 
langabetu ditugu erregistratuta. Eta zifra bakoitzaren atzean 
pertsona bat, izen bat, familia bat dago.

Zer asmo dituzue horren aurrean?
Batetik, langabezian dauden pertsonen eta lan eskeintzen 
erreferentziak bildu nahi ditugu datuak gurutzatu ahal 
izateko. Informazio zehatza ematea beharrezkoa da. 

Bestetik, lur industriala badugu eta aztertu beharko dugu 
nola erakarri enpresa berriak udalerriko ekonomia dibertsi-
fikatzeko. Beste gure lan ildo bat da erakundeen, enpresen 
eta hezkuntza zentroen arteko elkarlanean sakontzea eta 
bereziki, Lanbide Heziketari buruz ari naiz. Eskaintza eta 
zerbitzuak enpresen beharretara egokitzea ezinbestekoa da. 

Guzti honetan Iraurgi Berritzenekin harreman zuzena dago 
eta sinergiak aprobetxatu behar ditugu.

Ongizate sailari dagokion arren, laguntzen kasuan 
ika-mikak egon dira.
Zein da zuen iritzia?
Beharrean dagoenari laguntza emango zaio. Hiru diru-
laguntza iturri nagusi eska daitezke Udalaren bitartez: 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE/RGI); Etxebizitza 
Prestazio Osagarria (EPO / PCV) eta Larrialdi Sozialetarako 
Laguntzak. Lehenengo biak Lanbidek kudeatzen ditu eta 
hirugarrena, Udalak. Laguntzen inguruan dugun informazio 
guztia emango dugu. 

Ekintzailetasunean baduzue esperantzarik?
Noski. Ekintzailea izatea erraza ez da gaur egun baina 
pentsakera aldatu behar dugu. Lehenengoan porrot egiteak 
ez du esan nahi bigarrengoan ez denik arrakasta iritsiko. 
Hemen zortez lanik ez zaigu falta izan azken urteetan eta 
horrek erosotasunera eraman gaitu neurri batean.

Ekintzailetasuna indartu behar dugu. Horretarako dugun 
asmoetako bat coworking gune bat egokitzea da, 
autonomoek toki amankomun bat izan dezaten lanerako 
eta elkar ezagutzeak ireki ditzakeen negozio aukerak 
ahalbidetzeko.

Ana Azkoitia arduratuko da Azkoitiko Udaletik garatuko den sustapen 
ekonomikoaz. Ekonomilaria eta kudeaketan eskarmentua duena, Javier 
Zubizarreta alkatearen sostengu da Azkoitia. Udal kudeaketan estreinatu 
berri da, bere lana eta udaletxekoa uztartuz.

“775 langabetu daude herrian eta zifra bakoitzaren 
atzean pertsona bat, izen bat, familia bat dago”

Zeintzuk izan dira zuen lehentasunak obrei begira?
Duela urte eta erditik erabiltzeke zegoen udal brigadaren 
biltegia eta obrak egiten ari gara, udal-brigadako 
kideek baldintza hobeagoetan egin dezaten lan. 
Parkeetan ere arreta handia jarri dugu eta Trenbidearen 
Zumardian parke berria lehenbailehen jarriko dugu. 
Gaztaneneako eta Txalon Errekako parkeei soluzio bat 
ematen saiatuko gara uda honetan bertan. Eta hori 
egindakoan, gainerako parke guztien azterketa bat 
egingo dugu egin beharreko konponketak eta berritze 
lanak gauzatzeko. 

Horretaz gain, premia gehien duten baserri bideak txukuntzea 
da gure kezka nagusietako bat.

Nola doa Floreagako igogailuaren proiektua?
Proiektua esleitu dugu eta berehala ekingo zaio proiektuaren 
erredakzio lanari. Herrian irisgarritasuna hobetzen jarraitu behar 
dugu, azkenean mugikortasuna pertsona guztien eskubide 
bat da-eta. Eta horrekin lotuta, kontzientzia lan bat egin behar 
dugu jendeak arauak errespeta ditzan. Jakin behar dugu 
norbaitek espaloi gainean aparkatzeak gurpil-aulkian doan bati 
pasabidea moztea suposatzen duela kasu askotan. 

Miguel Angel Bastida

Bigarren legealdia hasi du Miguel Angel Bastidak udaletxean. Aurreko 
lau urteetan oposiziotik egin du lan eta oraingoan obrez, zerbitzuez edo 
landa garapenaz arduratuko da. 

“Parke guztiak aztertzera goaz egin beharreko 
konponketa eta berritze lanak zehazteko”
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Batzordeak
Ana Azkoitia
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“Pertsonen lehentasunen araberakoa izango da gure 
agenda”
Martxa onean hasi gara. Alkatetza hartu ostean, gobernu 
osaketan bigarren Udala izan ginen Gipuzkoan. Lehenbailehen 
ekin genion lanari eta jada hilabete pasatxo daramagu 
udaletxean. 
Denbora honek gauzak nola dauden ikusteko balio 
izan digu, hainbat gairen nondik-norakoak eta zergatiak 
aztertzeko, alegia. Baita teknikariekin harremanetan jarri 
eta departamendu bakoitzaren lana modu sakonagoan 
ezagutzeko ere. 
Bakoitzak, bai gure taldean eta bai udal teknikarien artean, 
badaki zein den bere ardura eta beraz, gobernu aldaketak ez 
du haustura edo geldialdirik ekarri. Aitzitik, gehienok berriak 
gara gobernuan eta edozertan estreinatzeak eragiten duen 
zirrarak, energia eta poza eman digu lanerako.
Lana egiteko moduari dagokionez, gardentasuna, 
adostasuna eta etika dira gure gobernugintzaren oinarriak. 
Herritarrentzat lan egiteko gaude hemen. Oso garbi dugu 
hori. Eta oposizioak horretan lagundu behar du. Zenbat eta 
maila altuagoa eman oposizioak, are eta erantzun hobea 
eman beharko du gobernuak eta hor herritarrak ateratzen 
dira irabazten.
Eta gaurko herritarrak ez dira atzokoak. Gero eta zorrotzagoak 
dira, kontuak eskatzen dituzte eta gu emateko gaude. 
Kontuak emateko eta haiei entzuteko. Guk eraiki nahi dugun 
herria ez da udaletxeko despatxutik altxatzen. Herritarrak 
ondoan nahi ditugu, herritarrekin kalean topo egin nahi dugu, 
errealitate ezberdinak ezagutzeko eta erantzunak egokitzeko. 
Pertsonen lehentasunen araberakoa izango da gure agenda 
lau urte hauetan. Ez dugu inor atzean geratzerik nahi. 
Oso gainetik begiratuta bi arazo nagusi ditugu: biztanleriaren 
zahartzea eta gazteen artean dagoen langabezia. 
Lehenengoari dagokionez, gure aiton-amonen bizi kalitatea 
bermatzea da gure erronka, beharrezkoak diren zerbitzuak 
eskainiz eta zahartze aktiboa sustatuz. Gure gazteei 
dagokienez, hezkuntzan ahalegin berezia egin behar dugu 
kalitatezko enplegura sarrera ahalbidetzeko. Ondo prestatuta 
egon behar dute. Hizkuntzak ikasteko aukerak ematea ere 
oso garrantzitsua ikusten dugu. 
Egunerokotasunean, lehentasunetatik hasi gara. Kanpainan 
behin eta berriz errepikatu genuen herri txukunagoa nahi 
genuela eta uste dut jendea kalean ohartzen hasia dela 
mantenimendu lanen areagotzeaz. Behar hori ikusten genuen 
eta oso gainean gaude. Udal brigadak Xabier Munibe eta 
Trenbidearen Zumardia kalean duen lokala egokitzen ari 
gara, iaz suteak hartu zuenetik ez da erabili-eta. Aurki jarriko 
dugu martxan.

Nuestros objetivos y aspiraciones para esta Legislatura, es 
que se concrete la Recuperación Económica, con la crea-
ción de Empleo y mejoras económicas para los hogares 
de los azkoitianos.
Lo que nos permitiría, proceder al mantenimiento urbano, 
en su máxima extensión, asfaltado de calles, reparación de 
parques y jardines, y mobiliario urbano. Pasos de peatones 
mas seguros; culminando con un parque cubierto.
Ampliar las Plazas de Aparcamiento, en los barrios, sobre-
todo en Floreaga.
Desarrollo, del sistema de recogida de basuras basado en 
los 5 contenedores.
Mejoras en los accesos a los barrios, minimizando las ba-
rreras arquitectónicas, Ascensor para Floreaga.
Conseguir, un desarrollo industrial, que permita mejorar las 
ofertas de suelo industrial e infraestructuras, para las Em-
presas, en el primer lugar para la salida de la crisis. 
Nueva carretera a Zumárraga, concretando el proyecto de 
la pasada legislatura y poniéndolo en marcha.
Promoción real del tejido rural estimulando e incentivando 
el desarrollo del caserío. Con nuevos horizontes, terrenos 
para explotación, agrícola y ganadera, pero a su vez, 
combinado con otras iniciativas como el turismo rural, la 
producción ecológica, entre otras.
Reubicar el Hogar del Jubilado, a nivel de calle, para favo-
recer, su desarrollo, su permanencia y su consolidación.
Promover la participación ciudadana, desde y hacia el ho-
rizonte, de que los  ciudadanos, debemos crear grupos de 
presión, asociaciones de vecinos, culturales  y deportivas, 
que le trasmitan al ayuntamiento cuales son sus intereses, 
necesidades y la prioridad en su ejecución.
Promover la igualdad, real, y la multiculturalidad, la solidari-
dad, eliminando cualquier tipo de violencia o discriminación.
Promover el desarrollo de nuevas viviendas sociales, de 
alquiler preferentemente, y en menor medida en régimen 
de propiedad.
Convertir al Ayuntamiento, en un entre dinamizador, tanto 
del desarrollo social como económico.
Promover, y potenciar la Sociedad comarcal Iraurgi Be-
rritzen, como núcleo y motor del desarrollo comarcal en 
las áreas de desarrollo económico (industria, comercio, 
turismo y agricultura) y cultural.
En definitiva, todo nuestro esfuerzo, para llevar a cavo los 
planteamientos de nuestro programa electoral, colaboran-
do con el Gobierno Municipal, pero también exigiéndole a 
su vez, su implicación en estos objetivos.
Ejerciendo una labor de colaboración desinteresada, pe-
ro exigente en los objetivos, con el Gobierno municipal, 
encaminada a mejorar la calidad y el nivel de vida de los 
ciudadanos

Laster beteko dira bi hilabete udal eta foru hauteskundeak 
izan zirela. Azkoitian, PNV izan zen garaile, eta EH BILDU 
bigarren indarra izan zen, ia 2.000 bozkarekin. Orduan, 
emaitzen ondoren hausnarketa egiteko garaia zela esan 
genuen, eta horrelaxe egin dugu. Hausnarketa zintzo batek 
eta garaiz egindako autokritika batek aurrera begirako 
bidea indarrez eta ilusioz ekiteko aukera ematen digu, eta 
horixe da egiten saiatu garena. Gure helburua proiektu 
ezkertiar eta abertzalea lantzea da. Hauteskundeen 
aurretik, gertatzen zena gertatu, gure proiektua lantzen 
jarraituko genuela agindu genuen, eta esan bezala, eta 
oposizioan egotea tokatu izangatik ere halaxe egingo. 
Azkoitia ezkerretik eraikitzen jarraitzea izango da gure lana. 

Lau urte gogorrak izan dira, Udalean topatu genuen 
egoera ekonomiko larriak eta gainera krisi garai batean 
egoera hori kudeatu beharrak lan handia eskatu digu. 
Gogor egin dugu lan. Azkoitiarron beharrak jarri ditugu 
gure kudeaketaren erdigunean, eta guztiokin egin nahi 
izan dugu bidea. Udalaren egorea zuzendu genuen eta 
inbertsipo berriak egiteko aukera zabaldu. Hala ere, 
gure egitasmo eta proiektuak azkoitiarrengana iristeko 
zailtasunak izan ditugu, eta hauteskundeetako emaitzekin 
adierazi diguzuena kontuan hartuko dugu. 

Udala osatu da eta guk ere arduraz hartu ditugu karguak. 
Oposizio eraikitzailea egiteko konpromisoa hartzen 
dugu. Herritarrengandik gertuago egon nahi dugu. 
Elkarlan iraunkorra egin  nahi dugu Azkoitiko eragile 
eta norbanakoekin, eta azkoitiarron beharra Udalera 
eramatea izango da gure zeregin nagusienetakoa. Herria 
eta Udalarekiko harremana ezinbestekoa da guztiontzako 
herria egin nahi badugu, eta horregatik beste hainbat 
konturekin batera, Denon Herrixe proiektua mantendu 
eta indartzeko eskatu nahi diogu Udal Gobernu berriari, 
herritarrek iritzi emateko guneak eskura izan ditzaten.
Horrekin batera, Udal Gonbernutik Bilduk jarritako udal 
kudeaketa ireki eta gardenaren alde egiteko oinarriak 
mantentzea eskatzen diegu, Udaleko informazioa guztia 
herritarron eskura egon dadin, eta Udaleko ateak beti 
azkoitiarroi irekiak egon daitezen.

EH Bildutik ere saiakera berezia egingo dugu bai 
herritarrengandik gertuago egoteko bai Udalaren beraren 
kudeaketa argia eta gertukoa izan dadin. Saiakera horretan, 
hiru hilean behin Udaleko informazio garrantzitsuenarekin 
eta EH Bilduk egindako proposamen nagusiekin aldizkari 
bat banatuko dugu Azkoitiko etxe guztietara. Eta noski, 
herritarren iritziak jasotzeko kanalak ere herritarren eskura 
izango ditugu beti.

Gurekin harremanetan jartzeko: azkoita.ehbildu@gmail.com

Legealdi berriak aldaketa ekarri du Azkoitira eta gainera 
gehiengo absolutuarekin. Gure ikuspegitik gehiengo 
absolutuak behin ere ez dira onak izan herrigintzan, nahiz 
eta norbaitek pentsa dezaken udal baten eguneroko 
gestioarentzat onuragarria den, erabakiak azkartasunez 
hartzea ahalbidetzen duelako. Bestalde ordea herritarren 
iritzi desberdinak kontuan hartzea ekiditzen du. 

Duela urte batzuk geroztik, Azkoitiko herrian lan nabarmena 
egin da herritarrak udal erabakietan zuzenki inplikatzeko 
eta hainbat prosezu martxan jarri dira,  aurrekontu 
partehartzaileak esate baterako. Ibilbide guzti hau egin 
ondoren pena litzateke berriro ere udal gestio tradizionalera 
bueltatuko bagina. Ekonomia munduarekin alderatuz udal 
baten gestioak  kooperatiba baten funtzionamenduarekin 
antzekotasun gehiago izan beharko lituzke sozietate 
anonimo batenarekin baino eta ez genuke ahaztu behar 
organu gorena herritarrak direla.

Hori kontuan izanda, gure taldearen funtzio nagusia 
ondorengo lau urtetan herritarrak informatzea dela uste 
dugu. Herritarrak informazioa ahal den eta iturri gehienetatik 
jaso behar duela deritzogu norberaren iritzi kritikoa landu, 
proposamenak egin eta eztabaidatzeko. Eztabaidarako 
guneak sortzea lehentasuntzat jotzen dugu nahiz eta 
gaur egungo Udal antolaketan parte-hartze batzorderik 
ez dagoen gure taldearen zeregin nagusienetako bat 
herritarren arteko eztabaidarako guneak probestea izango 
da, gune fisikoak nahiz birtualak. Horretarako, edozein 
herritarrek parte hartu dezake gure taldeak orokorrean 
hileroko maiztasunez Elkargunean egiten dituen talde 
bileretan edo laister martxan jarriko ditugun hainbat 
sare sozialen bidez. Herritarren iritzia, ideiak, kritikak, 
proposamenak, etab. bildu nahi ditugu eta batez ere 
guztion jakituritik ikasi. Honen harira, beharrezkoa ikusten 
dugu Udal batzordeak herritarrei irekitzea eta bertan 
momentuan eztabaidatu eta erabaki beharreko gaiaren 
inguruan aditu edo arituak diren pertsonek parte hartzeko 
aukera izatea. Inor ez da jaio gizarte batean landu behar 
diren aspektu guztien gainean ezagutza zabala edukiz 
eta are gutxiago udal ordezkariak, horregatik uste dugu 
batzordeen irekierak bere biziko garrantzia duela eta bertan 
zinegotziez gain bestelako partaideak kontuan hartzeko 
beharrezko bideak lantzen jarraituko dugu.
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Andramaixek herritar guztien artean diseinatzeko prozesua 
abiatu duen lehendabiziko parte-hartze bilera egin zen pasa 
den uztailaren 7an. Elkargunean bidlu ziren herritarrek, hainbat 
elkarteko kideek eta Udal ordezkariek aurtengo festen egitarauari 
buruzko proposamenak eta ideiak partekatu zituzten bertan. 

Aurreko urteko festen balorazioarekin hasi zen bilera irekia, 
hutsuneak identifikatuz eta hobetu beharrekoak aztertuz. 
Ondoren, aurtengo egitarauan aldaketak egiteko proposamenak 
jaso zituzten denen artean. Besteak beste, San Roke eguneko 
rock kontzertua egun bat aurreratzea edo sokamuturra 
berreskuratzea izan ziren mahaigaineratutako proposamenetako 
batzuk. Ekarpen horietako batzuk aurtengo programazioan 
txertatuko dira, eta beste batzuk, aldiz, datorren urtera begira 
aztertuko dira denbora faltagatik.

Adin guztietako herritarren gustukoa izango den egitaraua 
osatu asmoz, bileraz gain, azkoitiarrek eta herriko elkateek 
proposamen eta iradokizun gehiago helarazteko aukera 
izan dute honako bideak erabilita: kultu@azkoitia.net helbide 
elektronikora idatzita, Kultura teknikariekin edo zinegotziekin 
harremanetan jarrita,  eta 943 857170 telefonora deituta.

El pasado 7 de julio se celebró la primera reunión participativa 
para diseñar el programa de los Andramaris 2015. Los 
ciudadanos, organizaciones y representantes municipales 
compartieron sus ideas y propuestas para la elaboración del 
programa de las fiestas de verano, tras lo cual, el Ayuntamiento 
ha estudiado y valorado todas las propuestas y su viabilidad. 

Boluntariotzaren ikur
Luis Arregi ‘Izpizu’ oso ezaguna da herrian Azkoitiko Odol 
Emaileen taldeko ordezkari aktiboenetako bat delako, baina 
ekimen honetaz gain, Caritas, San Jose Egoitza, etxez-
etxeko laguntza eta Elikadura 
Bankua bezalako proiektuetan ere 
aritzen da boluntario lanetan. Lan 
etengabea da berea, astelehenetik 
zapatura lanpetuta mantentzen 
duena: “Berezkoa dut, horrek 
betetzen nau eta boluntario lanik 
egiten ez dudan egunetan ez naiz 
lasai joaten ohera”.

Azkoitiko Odol Emaileen Elkartean ematen duen laguntza 
hiru astean behin gauzatzen da. Astelehen horietan, bera eta 
taldekideak arratsalde osoa ematen dute emaileei harrera 
egiten eta guztia antolatzen. “Azkoitia herri eredugarria da 
gai honetan, Donostiaren ondotik odol emaile gehien dagoen 
herria gara, Irun, Tolosa edo Eibar bezalako hirien aurretik”, 
dio harrotasun puntu batez. Guztira, 700 odol-emaile baino 
gehiago dago herrian, eta urtean 1.600 poltsakada ematen 
dute, gutxi gorabehera. Harro egoteko arrazoiak baditu 
‘Izpizu’-k. 

Baina odol-emaileenak ez omen dio lan handiegirik ematen, 
orain benetan lanpetuta duenak Elikadura Bankuaren 
jarduna da. Astelehenetik larunbatera, hutsik egin gabe, 
supermerkatuetara jo eta soberakinak biltzen ditu taldeko 

beste kideekin batera. Ondoren, horiek 
garraiatu, gorde, antolatu eta banatu egin 
behar dira. Arregi harrituta dago orain bost 
urtetik, krisia hasi zenetik, hona beharrean 
dauden familia kopuruaren gorakadarekin. 
“Lehen, 17 familiei banatzen genizkien 
jakiak; gaur egun, ordea, ia 100 familia 
etortzen dira guregana”, azaldu du. 

Udalak herritarren izenean aitortu nahi dio 
Luis Arregiri gizarte hobeago eta bidezkoago baten alde 
elkartasunez egin duen lana. Horregatik, herritarrak deitu nahi 
ditu abuztuaren 14ko eguerdian plaza bete eta Luis Arregiri 
esker ona adieraztera. 

Luis Arregi Aramendi ‘Izpizu’ será el encargado de lanzar 
el txupinazo que dará inicio a las fiestas de Andra Mari de 
este año. El Ayuntamiento quiere así reconocer el trabajo de 
voluntariado y la solidaridad sin límites demostrada por este 
azkoitiarra a lo largo de toda una vida.

Luis Arregi Aramendi ‘Izpizu’-k (Azkoitia, 1947) botako du aurtengo Andramaixei hasiera emango dien 
txupinazoa. Bizitza osoan egin duen eta egiten jarraitzen duen boluntario lan etengabea eskertu nahi dio horrela 
Azkoitiko Udalak. Arregik “pozik eta ikaraz” jaso du herriaren esker onaren adierazpen hau, izan ere, ez zaio asko 
gustatzen jendaurrean agertzea. Hala ere, bihotz onez hartu du Udalaren aitortza eta berarekin egunero lanean 
dabiltzan boluntarioentzat ere badela jakitun da. “Talde-lanean aritu naiz bizi osoan eta oso aberasgarria zait, 
asko betetzen nau”, dio.  

Bistakoa da oso gizon sentibera dela Arregi, Andra Mari bezperako txupinazoaren ekitaldian urduri jarriko 
dela badakien horietakoa. “Desio bakarra dut egun horretarako eta hauxe transmititu nahi nieke herritarrei, 
elkartasunean eta alaitasunez pasa ditzagun Andramaixek”, adierazi du. 
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Andramaixek

Luis Arregi ‘ Izpizu’

“Elkartasunean 
eta alaitasunez 
pasa ditzagun
Andramaixek”

Andramaixetako egitaraua 
herritarren artean adostu da
parte-hartze prozesuaren 
bidez 

“Talde-lanean aritu naiz bizi 
osoan eta oso aberasgarria 
zait, asko betetzen nau”

“Ekarri dugun proposamena zezenak (sokamuturra) 
jartzea izan da eta gazteen artean partehartzea 
bultzatzea, adibidez, lokalen arteko futbol txapelketa 
antolatuz, urtean zehar jokatu eta finala festetan 
jokatuko litzatekeena”.

“Prozesu parte-hartzailea ireki dugu eta hainbat 
proposamen jaso dugu, batzuk urterokoak dira eta 
beste batzuk berriak.Ahal direnak aurten gauzatzen 

saiatuko gara, eta besteak datorren urtera begira 
landuko ditugu. Eskerrak eman nahi diegu euren 
ekarpenak egin dituzten guztiei, eta espero dugu 

aurrerantzean ere jende gehiago animatzea”.

“Gustatuko litzaidake adin guztientzako festak izatea, 
haur, gazte eta helduak hartuko lituzketenak eta denek 
ondo pasatzeko aukera izango luketenak. Eta baita 
egitarau partehartzailea izatea ere, zaila izan arren”.

“Tabernarien aldetik, festa partehartzaileak izatea 
nahiko genuke, denen gustuko jaiak izatea. Eta guri 
dagokigunez, abuztuak 15eko kontzertuarekin jendea 
gustura geratzea da gure nahia”.

Iñaki Tamayo
(Biate lokaleko kidea)

Kontxi Larrañaga

(Azkoitiko Udaleko Kultura 
arloko partaidea)

Xabi Barquero

(Biboterik Gabe antzerki taldeko 
kidea)

Jon Ander Larramendi 
(Tabernarien Elkartea)



Inaziotar Bidea sustatu eta balorean jartzeko ekitaldi instituzionala egin os-
tean, uztailaren 16an ospatu zen Inaziotar Bidearen I. Foroa, Loiolan. Bertan, 
Euskadi eta Kataluniako ekonomia sailburuek eta Azkoitia, Azpeitia eta Man-
resako alkateek parte hartu zuten, besteak beste. 

Abuztuaren 1ean emango zaio hasiera Inaziotar Bidearen 1. Jubileu Urteari. 
Ekimen hau aprobetxatuz, Azpeitian hasi eta Manresan (Herrialde Katala-
nak) amaitzen den bidearen inguruko jardunaldi jendetsua egin zen, Loio-
lako Arrupe Hotelean. Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Aldundiak eta hainbat 
erakundek elkarlanean antolatu dute Inaziotar Bidearen I. Foroa, bidea in-
dartzen eta ezagutarazten jarraitu eta tokiko turismoa garatzeko helburuare-
kin. Jesuseko Teresaren Aztarnak Ibilbidea, Montserrat eta Inaziotar Bideak 
edota Manresa 2022 Proiektu Estrategikoaz aritu ziren hizlariak, haien ar-
tean, Azkoitiko Kronista Ofiziala den Juan Bautista Mendizabal. 
Se ha celebrado en Loiola el I. Foro del Camino Ignaciano con el objetivo de 
fomentar y dar a conocer este recurso turístico-cultural. En la presentación 
se dieron cita representantes de los gobiernos catalán y vasco así como los 
alcaldes de Azkoitia, Azpeitia y Manresa, entre otros.

Azkoitiko Udaleko Hirigintza Sailak herritarrei gogorarazi nahi die 
zaborrak eta obretako hondakinak ezin direla bota edozein tokian, 
eta guztiz debekatuta dagoela landa eremuan kontrolik gabe uztea. 
Izan ere, baserri inguruetan hondakinak pilatuta uzteko ohitura txarra duten 
herritarrak ba omen dira oraindik. Udalak ohartarazi du hala jokatzen 
dutenen kontrako neurri zentzagarriak hartuko dituela.
El Departamendo de Urbanismo advierte de que está terminantemente 
prohibido depositar basuras y escombros de manera descontrolada, 
especialmente en terrenos agrícolas o inmediaciones de caseríos. Ante 
estas prácticas incívicas, el consistorio advierte de que tomará las medidas 
correctivas necesarias. 

• Abuztuak 8
17:00etan, Martitteko igoera, Jokin 
Ormaetxea txirrindulari
taldearen eskutik

•Abuztuak 13
18:00etan, XIX. Andra Mari Saria Xabier 
Sagarzazuren omenez:
CD.Anaitasuna - Beasain K..E.

Udalak bi peoi eta 
adiminstrari laguntzaile 
bat kontratatuko ditu 
aldi baterako, Enplegua 
sustatzeko Planaren baitan
Azkoitiko Udalak, Urola Erdiko En-
plegua sustatzeko Planaren baitan, 
aldi baterako 3 lan-kontratu egingo 
ditu Urola Erdian bizi diren langa-
beentzat. Bi peoi eta administrari 
laguntzaile bat kontratatuko dituzte, 
urte erdiz.
Kontratazioak 2015 urterako URO-
LA EKITEN I deituriko proiektuaren 
baitan egingo dira, EKOBAILARA III 
eta NagusiADI azpiproiektuak gau-
zatzeko. Kasu batean zein bestean, 
kontratuek 6 hilabeteko iraupena 
izango dute, lanaldi osoz (%100). 
Informazio guztia LANBIDE Euskal 
Enplegu-Zerbitzuaren web atarian 
aurki daiteke.
El Ayuntamiento contratará a 3 per-
sonas desempleadas de la comarca 
del Urola Medio dentro del Plan de 
Fomento del Empleo. Dos peones y 
un Auxiliar Administrativo serán con-
tratados durante 6 meses, a jornada 
completa. Toda la información está 
publicada en la web de Lanbide.

Garbiñe Muguruza tenislaria, 
azkoitiar baten alaba
2015eko Wimbledon tenis 
lehiaketan txapeldunorde izan 
den Garbiñe Muguruza jokalaria 
Azkoitiarekin lotura baduela jakin 
izan dugu. Izan ere, bere aita, 
Josetxo Muguruza, Azkoitiko Illarra 
baserrian jaiotakoa da. Gaztetan 
Eibarrera joan zen bizitzera, eta 
ondoren, Venezuelara joan eta han 
ezkondu zen. Han jaio zen bere 
alaba Garbiñe, 1993an. Seme-
alaben teniserako dohaiak ikusita, 
Bartzelonara etortzea erabaki 
zuen familiak eta han bizi dira 
azkenaldian. 
La filanista de Wimbledon 2015 
Garbiñe Muguruza tiene sus raíces 
en Azkoitia ya que su padre, 
Josetxo Muguruza, nació en el 
caserío Illarra. 

Zortzi langabetu gutxiago ekainean
Azkoitiko langabezia tasak behera egin zuen ekainean, azkenaldiko tendentziari 
jarraiutz. Datuen arabera, Azkoitian langabezia tasa %12,90koa da. Langabetu 
kopuruari dagokionez, guztira 775 langabetu daude Azkoitian, aurreko hilean 
baino 8 langabetu gutxiago. Emakumeen arteko langabezia tasa %13,60koa 
da, gizonezkoena baino altuagoa (%12,30).

Urola Erdia eskualdeko langabezia tasa %12,29koa zen ekainean, eta 
Gipuzkoakoa, berriz, %12,30.
La tasa de paro de Azkoitia en el mes de junio se sitúa en el 12,90%. Hay un total 
de 775 personas en situación de desempleo, 8 menos que en el mes de mayo.

Inaziotar Bidearen I. Foroa egin dute Loiolan

Kontrolik gabeko hondakindegien kontra egingo du Udalak
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laburrak

Bai Euskarari Ziurtagiria dutenak

ALDALUR GIZONEZKOEN JANTZIAK
ARANBARRI DROGERIA
ARKUPE TABERNA
ARROSPIDE OINETAKOAK
AUTOBUSES LA GIPUZCOANA S.L.
AZKOITIKO EAJ-PNV
BIHARKO GIPUZKOA S.L.
BIZKARGI MUSIKA ETA DANTZA 

ESKOLADEAN TABERNA
ELKARMEDIA S.L.
ETXANIZ AUTOESKOLA
FK KOPISTEGIA
FLOREAGA SALESTAR IKASTETXEA
GONZALO CAMARON BITXITEGIA
IKASI GROUP S.L.
ITZIAR JATETXEA
ITZIAR ARRANDEGIA
KOXKA KAFETEGIA
KINTTELA ESTANKOA

MILAR LARRAMENDI
NHOA ESTUDIOA
PLAZA BERRI SPORT
PRESALDE GOZOTEGIA
PSOE TABERNA
SERBITZU ELKARTEA S.L.
TAILETU INMOBILIARIA
TRAKI HARATEGIA
URIA SULKALDEAK, S.L.
XABIER MUNIBE IKASTOLA DBH
ZAKELA KULTUR ELKARTEA

EUSKARA ZERBITZUA



Osteguna 6 Jueves
20:00
Azkoitiko Andre Mariaren Elizan

Bernard Focroulle
(Bach, Franck,

Alain, Mendelsshon…)

Belgikar organista honek hainbat

garaitako obrak interpretatuko

ditu, besteak beste J.S. Bach eta

Messiaenenak. Organista honek

berak konposaturiko obra batek

eta Alainen Letaniek osatuko dute

programa.

El organista belga interpretará 

obras de distintas épocas en las 

que se incluyen autores como J.S. 

Bach y Messiaen. El programa se 

completa con una obra compues-

ta por el mismo organista y las 

Leta nías de Alain.

Informazioa eman eta jasotzeko 
eta herritarren partea hartzea 
errazteko:Kale Nagusia, zg.

Tel.: 943 080080
20720 AZKOITIA 
www.azkoitia.eus 


