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Herritarren kontsumo ohitura berrien 
inguruko azterlana egin dute elkarla-
nean. Interneta da mehatxu nagusia.

Aurten bullyinga eta ziberbullyinga 
izango dira gai nagusiak eta preben-
tzioa landuko da taldekako saioetan.

Iraurgi Berritzen  
eta Herrixen

Guraso Eskola  
abian

"Gure helburua da  
umeei pilota munduan 
sartzeko aukera  
ematea, pilota  
ederra dela  
erakustea"

6-8 9

Urola Erdiak, Urola Garaiak  eta 
Debagoienak  EDEN saria jaso dute 
Madrilen “Ignaziotar Lurraldea” 

proiektuarengatik.

Europa mailako  
aitortza

11

Alex Juaristi, Oteiza 
Pilota Klubaren 
zuzendaria 

Baserri bideak 
hobetzen
Udalak bi urte hauetan 541.463 euro 
bideratu ditu baserri bideak konpontzera. 
Aurten, beste 352.587 euro erabiliko ditu.



249.892 EUROS EN EL 
ASFALTADO DE CALLES

Udalak 249.892,69 euro (BEZ barne) bi-
deratu ditu hainbat kale eta gunetako 
asfaltatze eta pintaketa lanetara. Hila-
beteko epean asfaltatu eta margotu dira 
Espiritu Santua, Santa Klara, Aingeru, 
Izarraitz, Joakin Egia eta Xabier Munibe 
kaleak. Baita Jausoro eta Ubaiar auzu-
neetan eta Garate Etxera eramaten duen 
errepidean ere, eta Axiriko eta Joseba 
Jatetxe aurreko aparkalekuetan.

Asfaltatze lanak bukatuta, hainbat 
gunetako zebra-bideak margotzen ari 
dira, pintaketa lanak eguraldiaren ara-
bera egin behar baitira. 

TRATAMIENTO 
ANTIDESLIZANTE EN LA 
CALLE ESPIRITU SANTUA

Udalak ez labaintzeko tratamendua 
eman du Espiritu Santua kalean eta in-
guruko hainbat puntutan, Julio Urki-
xo eta Trenbidearen Zumardia kaleen 
artean. Guztira 910 metro karratutan 
esku hartu da. Guneak arazoak eragiten 
zituen lur erristakorra zegoelako oinez-
koentzat.  

Lanen kostua 9.909 eurokoa da. Aurten 
ez labaintzeko tratamendu bera eman 
da Aizkibel kalean, Correos ondoko es-
paloietan. Helburua erorketak saihestea 
da eta toki guztiak irisgarriak izatea.

 El Mapa de Ruído elaborado por 
el Ayuntamiento revela que la po-
blación afectada por los niveles de 
ruido no supera el 1,3% de la po-
blación. Es el tráfico rodado el que 
genera mayores niveles de ruido. El 
porcentaje se reduce dependiendo 
de la hora. 

En el caso del Casco Viejo, el trá-
fico rodado afecta a un 0,42% de día 
y a un 0,21% de noche. Si al tráfico 
del Casco Viejo sumamos el ruido 
por ocio, la cifra de afectados es de 
0.48% de día y de 1,38% de noche. 

Las fuentes sonoras de mayor 
contaminación acústica son el trá-

fico rodado en periodo de día y tar-
de, y el ocio en periodo de noche. 
La población afectada por tráfico 
rodado y ocio en el Casco Viejo es 
equivalente a la población afectada 
por tráfico rodado en todo el mu-
nicipio, según se recoge en el Mapa 
del Ruido.

Todos los Ayuntamientos con 
una población superior a 10.000 ha-
bitantes están obligados a elaborar 
el Mapa Estratégico de Ruido con 
el fin de adoptar medidas correc-
toras. 

UDALAK URRATEGI 
BIDEKO URBANIZAZIO 
LANAK ESLEITU DITU

El Ayuntamiento ha adjudicado 
ya los trabajos de urbanización de 
Urrategi bidea, zona en la que se 
ubicará el nuevo supermercado 
Lidl. En base a la contratación, es 
el Ayuntamiento el encargado de 
adjudicar los trabajos aunque será 
la cadena alemana Lidl del Grupo 
Schwarz la que se hará cargo de 
todos los costes, tal y como se es-
tablecía en el contrato de venta de 
los terrenos.

La cadena de supermercados Lidl  
adquirió en mayo de 2016 dos par-

celas en Urrategi bidea para reubi-
car el negocio. El Ayuntamiento ha 
recibido ocho propuestas por parte 
de otras tantas empresas o UTEs. 
Finalmente, la mesa de contrata-
ción ha resuelto a favor de la em-
presa Egurki Eraikuntzak, S.L.que 
contará con un plazo de ocho me-
ses para ejecutar los trabajos.. 

El valor del contrato de licita-
ción ascendía  a un máximo de 
1.730.338,79 euros, IVA incluido. La 
propuesta de la empresa adjudica-
taria es de 1.218.650, 48 euros. 

LA POBLACIÓN AFECTADA POR LOS NIVELES 
DE RUIDO NO SUPERA EL 1,3%
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La Escuela de Pelota Oteiza ha iniciado una nueva fase. 
Como sabéis, Alex Juaristi ha cogido el relevo a Jesus Mari 
Andueza tras más de dos décadas al frente del club. Am-
bos, pertenecientes a dinastías de pelotaris de primer 
orden, saben que en el frontón hay que tener la sangre 
caliente. “Y la cabeza fría”, diría Juaristi. “Tenemos que 
enseñar a los chavales a tomar decisiones dependiendo 
del rival y de la situación”, dice en la entrevista que pu-
blicamos en este número de Kontzejupetik. 

Nadie duda de que formar a futuros pelotaris con la 
honesta esperanza de que se luzcan en el frontón, levan-
ten aplausos y recuperen  txapelas es una ardua tarea. 
Pero también el éxito está en el camino, en dar oportuni-
dades para cosechar una carrera deportiva  y en susten-
tar sólidos cimientos. 

Es el reto de  Alex Juaristi y su equipo. Ahí están Ima-
nol Lasa, Iñaki Iparragirre, Unai Izagirre, Jon Juaristi, 
Lander Alberdi, Markel Andueza, Joseba Zendoia y Jon 
Unanue.

Como Ayuntamiento, nos tendrán a su lado. 

Zorionak equipo. 
Del Kontzejupe al frontón. Y del frontón al cielo. 

Javier Zubizarreta,  

Oteiza Pilota Eskolak garai berri bati ekin dio. Daki-
zuen bezala, Alex Juaristik erreleboa hartu dio Jesus 
Mari Anduezari,  bi hamarkadatik gora klubaren buru 
izan denari. Biak pilotari familiakoak, ondo dakite fron-
toian odol beroa behar dela. “Eta buru hotza” esango luke 
Juaristik. “Gazteei frontoian erabakiak hartzen erakutsi 
behar diegu, burua lantzen, aurkariari nola min gehien 
egin pentsatzen”, dio ale honetan argitaratzen dugun el-
karrizketan. 

Inork ezin dezake zalantzan jarri frontoian luzitu, 
txaloak bereganatu eta txapela berreskuratu dezaketen 
etorkizuneko pilotariak prestatzea zeregin latza dela. 
Baina bidea egitea ere bada arrakasta, kirol ibilbide bat 
egiteko aukerak emanez, zimendu sendoak eraikiz.

Horixe da Alex Juaristi eta bere taldearen erronka. Hor 
daude Imanol Lasa, Iñaki Iparragirre, Unai Izagirre, Jon 
Juaristi, Lander Alberdi, Markel Andueza, Joseba Zendoia 
eta Jon Unanue.

Udalaren ordezkari naizen aldetik, esango dizuet on-
doan izango gaituzuela. 

Zorionak ekipo. 
Kontzejupetik frontoira.  Eta frontoitik zerura.  

BIDEA 
EGITEA ERE 
ARRAKASTA 
DA

TAMBIÉN  
EL ÉXITO  

ESTÁ EN EL  
CAMINO 

Azkoitiko alkatea

Editoriala
Alkatea zuekin
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“PILOTAK INDARRA BADAUKA ETA 
UMEETATIK HASITA, BERPIZTU EGIN 
BEHAR DA  ILUSIOA. IKUSI DEZATELA 
PILOTAN IBILBIDE BAT EGIN DAITEKEELA” 

ALEX JUARISTI, OTEIZA PILOTA KLUBAREN ZUZENDARIA

“La afición por la pelota me 
viene de familia. He mamado 
este deporte desde pequeño y 
aunque he probado en todos, 
lo mío ha sido y es la pelota.  
Es lo que me tira”, dice Alex 
Juaristi. Tras estudiar Magis-
terio Deportivo y Ciencias de 
la Actividad Física y del  
Deporte y sumar ocho años 
como entrenador de deporte 
escolar, es quien se encarga-
rá de dirigir el Club de Pelota 
Oteiza.

Zeu zaitugu Oteiza Pilota Esko-
laren zuzendari berria. Nola 

eman da erreleboa?
Duela pare bat urte hasi ginen. Gu-

raso talde batek zerbait egitearen 
beharra ikusi zuen, pilota munduan 
ume askok ez zutela entrenamendu 
edo prestaketarik eta. Orduan, Sasoi-
ko elkarteak –berez ni ez naiz berta-
ko kide baina hezitzaile lanetan ibilia 
naiz- pilota campus txiki bat antola-
tzea erabaki genuen. Emaitza ikusi-
ta, erabaki genuen adinagatik Oteiza 
Pilota Eskolatik kanpo geratzen ziren 
haurrentzat, hau da, 6 eta 12 urte 
bitartekoentzat, hastapeneko pilota 
eskola bat martxan jartzea. Ekimena 
Sasoikotik sortu zen. Handik etorri 
da erreleboa. 
Jesus Mari Anduezak 22 urte eta 
gero, zure eta zure taldearen esku 
utzi du Oteiza Pilota Eskola. 

Urte mordoa egin du lan Anduezak 
eta berarekin batera, Jabier Balencia-
gak. Erreleboa emateko prest agertu 

zitzaizkigun eta guk aurrera egin 
dugu. Nahi duguna da Sasoikorekin 
hasitako umeei jarraitzeko aukera 
bat eman klubaren barruan. Erdibi-
deko soluzio bat eman beharrean, 
Oteiza klubak bateratuko ditu denak, 
6 urtetatik hasi eta afizionatuetan jo-
katzen duten pilotarietaraino.
Pilota indartzeko asmoz, nola ez.

Bai. Umetatik balore batzuk trans-
mititu eta urteetan klubean egongo 
diren pilotariei formakuntza eman 
nahi diegu. Pilotak indarra badauka 
eta umeetatik hasita, berpiztu egin 
behar da ilusioa. Ikusi dezatela pilo-
tan ibilbide bat egin daitekeela. Oso 
zaila da pilotari bat ateratzea. Horren 
aurretik gure helburua da umeei pi-
lota munduan sartzeko aukera ema-
tea, pilota ederra dela erakustea.  

Ze ezaugarri ditu XXI mendeko 
formakuntzak?

Orain arte pilotan egitea zen kon-
tua, prestaketa fisikoari garrantzia-
rik eman gabe. Guk 6 eta 12 urte bi-

Kontzejupetik

Elkarrizketa: Alex Juaristi
Oteiza Pilota Klubaren zuzendaria
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tarteko umeekin jolasak erabiltzen 
ditugu eta prozesu bat planteatzen 
dugu. Pilota jotzen hasi aurretik, hau-
rrak ikusi behar du pilota batetik bes-
tera mugitzen dela eta mugimenduak 
hartzen ikasi beharko du, gero botea 
egin eta hartzen, mugimenduak uler-
tzen… hau da, jolasaren bitartez ema-
ten den prozesu bat da. 
Pilota eta pilota munduarekiko ha-
rreman bat sortuz…

Adin horietan, pilota jotzen ez da-
kizunean, beti huts egitea etsigarria 
izan daiteke. Horregatik lehendabizi 
nahi duguna da pilotarekin gozatzea, 
gustatzea, pixkanaka ahalmenak 
hartzen doazen heinean hobetzen 
joango direlako. 
Eta handixeagoen artean, zein da 
bidea?

8-9 urtekoekin jolas espezifikoa-
goak egingo ditugu taktika lantzeko. 
Gaztetxoei nola egin behar duten esan 
ordez, hausnartzera eta frontoian ze 
erabaki har daitezkeen pentsatze-

ra bultzatuko ditugu. Burua lantzen 
irakatsiko diegu eta aurkariaren ara-
bera erabaki bat edo bestea hartzen, 
egoera desberdinak planteatuz. 

Ez da pilota jotzea bakarrik. Aurka-
riari nola min gehien egin pentsatzen 
ikasi behar dute. Hori bai, pixkana-
ka gure pilotariek menperatzea nahi 
ditugun pilota jotzeko posturak eta 
moduak ere zuzentzen joango gara. 
Orain arteko txapelketekin jarrai-
tuko duzue?

Orain Atano III.na, Txikito de Az-
koitia eta San Andresetako txapelke-
tak egiten dira. Buelta batzuk ematen 
ari gara zeren baliteke aldaketa ba-
tzuk egitea. Esaterako, txapelketen 
hasierako adina aztertzen ari gara. 
Hastapenean dauden haurrek oinarri 
bat ez badute, agian txapelketa ez li-
tzateke onuragarria izango. Hitz egi-
ten ari gara.  

Klubak zenbat pilotari ditu?
Guztira, 70 bat palistekin. Haurre-

tatik afizionatuetara. 
Zutaz gain, laguntzaile talde bat 
ere baduzu lanerako, ezta?

Bai. Ardura nik hartu arren, afi-
zionatuetan ibilitatoen edo oraindik 
jokatzen gabiltzanon artean osatu 
dugu taldea: Imanol Lasa, Iñaki Ipa-
rragirre, Unai Izagirre, Jon Juaristi, 
Lander Alberdi, Markel Andueza, Jo-
seba Zendoia, Jon Unanue eta ni gau-
de. Gazteak ere laguntzeko prest dau-
de. Kluba aurrera ateratzeko oinarri 
ona daukagula uste dut. 

"Orain arte pilotan egitea zen 
kontua, prestaketa fisikoari 
garrantziarik eman gabe. Guk 
6 eta 12 urte bitarteko umee-
kin jolasak erabiltzen ditugu 
eta prozesu bat planteatzen 
dugu. Pilota jotzen hasi au-
rretik, haurrak ikusi behar du 
pilota batetik bestera mugi-
tzen dela eta mugimenduak 
hartzen ikasi beharko du, 
gero botea egin eta hartzen, 
mugimenduak ulertzen..."

"Ez da pilota jotzea 
bakarrik. Aurkariari 
nola min gehien egin 
pentsatzen ikasi behar 
dute".

Elkarrizketa: Alex Juaristi
Oteiza Pilota Klubaren zuzendaria
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HERRITARREN 
KONTSUMO OHITURA 
BERRIAK, DENDA 
TXIKIAK ITOTZEN?
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"Denda txikien egoera ez da 
samurra. Herri bezala estra-
tegia amankomun bat guztiz 
beharrezkoa da etorkizuneko 
arriskuei aurre egiteko"

Eustaten datuen arabera, 
2008an Azkoitian 188 es-
tablezimendu zeuden eta 
2016an, 152. 

¿Cómo hacer que el consumidor salga 
a la calle y compre si puede hacerlo sin 
moverse del sofá? La revolución digital 
ubica al pequeño comercio en un esce-
nario de incertidumbre y apela a la con-
cienciación del consumidor. 

Herrixen, Bertan eta 
Zestoan merkatari 
elkarteek, udalen 
babesarekin eta 

Iraurgi Berritzenekin elkarla-
nean, herritarren kontsumo 
ohiturak eta erosketa tokiak 
ezagutu nahi izan dituzte. Ho-
rretarako, 1050 galdetegi egin 
dira, horietatik 311 Azkoitian. 
Horren harira, Iraurgi Be-
rritzeneko teknikari Alazne 
Larrañaga eta Herrixen elkar-
teko teknikari Sara Rodriguez 
bildu ditugu Intsausti Jaure-
gian hitza eman eta egoera 
nola ikusten duten euren 
ahotik entzuteko.

“Ikusten da eguneroko etxeko 
erosketak ia %100ean herrian bertan 
egiten direla. Haragia, arraina, fruta 
edota ogia erosterakoan, denda txikia 
lehenesten du erosleak, baina eroske-
ta orokorragoa egiteko, astean behin 
edo bi astez behin egiten dena, or-
duan, supermerkatura joaten da”, dio 
Sara Rodriguezek. 

“Aldizkako erosketen kasuan, 
-gehitu du Herrixeneko teknikariak- 
hau da, oinetakoak, arropa edo kirol 
arropa, %47-48ak herrian erosten du, 
baina beste %35ak edo gehiagok Do-
nostian erosteko joera du”. 

Produktuaren edo zerbitzuaren 
arabera, portzentaiak aldatzen doaz. 
Etxe-tresnen kasuan, esaterako, eros-
keten %79a herrian bertan egiten da. 

Rodriguezen hitzetan, “gehiegi 
pentsatu gabe erosten dena kanpoan 
egiten da eta aldiz, azalpena edo 
aholkua nahi denean bertan geratzen 
da jendea”. 

Erosketa ohiturak aldatu dira, 
bai, eta baita eroslearen profila ere. 
“Orain, dendara sartzen den erosleak 
askoz informazio gehiago du. Badaki 
zer nahi duen, ze preziotan erosi de-
zakeen eta ze ezaugarri dituen”.

Erosketak egitera hiriburura edo 
zentro komertzialetara joateko ohitu-
ra eta internet bidezko salmentak dira 
merkatarientzat mehatxu nagusiak. 

Galdetegiaren arabera, interneteko 
erabiltzaileen erdiek interneta eros-
ketak egiteko erabiltzen dute. Ala-

baina, inkestan internetaren erabilra 
%5era mugatzen da. Oso portzentaia 
baxua errealitatean gertatzen dena-
rekin alderatuz. “Azalpen bat badu 
horrek. Galdetegia egin dutenen 
gehiengoaren batez besteko adina al-
tua da, 50 urte ingurukoa. Adina jai-
tsiko bagenu, portzentaia hori izuga-
rri igoko litzateke”. 

Internetaren kasuan, erosleak egu-
neko 24 ordutan egin dezake erosketa 
eta denbora gutxian etxean du ero-
sitakoa. Galdetegian parte hartu du-
tenek, online erostearen abantailak 
erosotasuna, prezioa eta eskaintzak 
direla uste dute. Denda tradiziona-
letan, berriz, kalitatea, gertutasuna, 
ohitura eta tratua dira baloratzen 
dutena. 

Testuingurua konplexua da eta ba-
tzuetan pertsiana igotzeak ez du irri-
barrerako gogorik ematen. “Denda 
txikien egoera ez da samurra. Uste dut 
herri bezala estrategia amankomun 
bat guztiz beharrezkoa dela egungo 
eta etorkizuneko arriskuei aurre egi-
teko”, dio Alazne Larrañagak. 

"Ikusten da eguneroko etxeko 
erosketak ia %100ean herrian 
bertan egiten direla. Haragia, 
arraina, fruta edota ogia eroste-
rakoan, denda txikia lehenesten 
du erosleak baina erosketa oro-
korragoa egiteko, supermerkatu-
ra joaten da"

Azkoitiko eta Azpeitiko Udalen Garapen eta Berrikuntza Agentzia
Iraurgi Berritzen
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Larrañagaren ustez, denda txikien 
balioak saldu behar dira, eskain-

tzen dituzten abantailak balioan ja-
rri eta erosleari ikusarazi. “Denda 
txikiak ematen duen zerbitzuak ez 
dauka parekorik. Adibide bat jartze 
arren, Azkoitiko edozein arropa den-
detan erosleak arropa etxera eraman 
dezake, probatu eta bueltatu, eroste-
ko konpromisorik gabe. Galdera da, 
jendeak eskertzen du hori?”. 

Askok bai. “Betiko bezero on asko 
dago herrian, benetan eskertzen due-
na tratu hori”, dio Rodriguezek. 

Hala ere, egunerokotasunean ten-
tazioak ugariak dira. Black Friday 
dela, outlet azokak direla, deskon-
tuak… marketing eta publizitate etxe 
handien olatuak harrapatuta dauka 
eroslea. “Eszenatoki horretan, behar-
bada gakoa egon daiteke zerbitzuan. 
Produktu hutsa duenari are eta zai-
lagoa suertatuko zaio aurre egitea 
egoerari”. 

Kontsumo ohiturak alde batera 
utzita, Alazne Larrañagak galdetzen 
du: “Eta dirurik ba al dago kontsumi-
tzeko?” Azken krisiak eroslearen joka-
bidean aldaketak ekarri ditu. “Lehen 
modu konpultsiboagoan erosten zuen 
jendeak. Orain, asko pentsatzen du 
poltsikoan eskua sartu aurretik”. 

IRAURGI BERRITZEN 
Y LAS ASOCIACIONES 
DE COMERCIANTES 
LANZARÁN EN 
BREVE UNA NUEVA 
CAMPAÑA

Iraurgi Berritzen y las asociacio-
nes de comerciantes de Azkoitia, 
Azpeitia y Zestoa, Herrixen, Bertan 
y Zestoan respectivamente, han 
diseñado una nueva campaña que 
presentarán el día 6 de febrero en 
Zestoa. Con su lanzamiento se pre-
tende poner en valor las ventajas del 
pequeño comercio como son la cer-
canía y la comodidad de comprar en 
el propio municipio. También hace 
hincapié en el papel que juega el pe-
queño comercio para mantener vi-
vas nuestras calles. 

La presentación de la campaña 
será el día 6 en la Biblioteca de Zes-
toa a las 14.00h. 

"Denda txkiak ematen 
duen zerbitzuak ez du 
parekorik. Adibide bat, 
Azkoitiko edozein arropa 
dendetan erosleak arropa 
etxera eraman dezake 
probatzeko"

Egunerokotasunean tentazioak ugariak dira. Black Friday dela, 
outlet azokak direla, deskontuak... marketing eta publizitate 
etxe handien olatuak harrapatuta dauka eroslea. "Eszenatoki 
horretan, gakoa zerbitzuan dago", diote.  

Herritarrak kontzientzia hartzea 
da bide bakarra. “Herrian ez badago 
nahi duen hura, beste bide batetik 
erosi beharko du baina tristea da he-
rrian eskura duena kanpora erostera 
joatea”. 

“Bestela – dio Rodriguezek – urte 
gutxiren buruan denda guztiak de-
sagertuko dira. Eta badakigu kaleak 
zenbat tristetzen diren dendak itxi-
takoan, abuztuko arratsaldeetan adi-
bidez…”. 

Eustaten datuen arabera, 2008an 
Azkoitian 188 establezimendu zeu-
den eta 2016an, 152. Beheranzko joera 

nabaria erakusten dute zifrek. Enple-
guari begiratuta, 2008an 939 enple-
gu zituen sortuak merkataritzak eta 
2016an, 914 dira. 

Ezin jakin etorkizunean zenbat 
izango diren. Edonola ere, komer-
tzioaren ereduari dagokionez, gal-
detegia erantzun duten %93,57ak 
oraingo eredua defendatzen du alda-
ketarik gabe. %1,61ak Europako ere-
dua nahiago luke, hau da, arratsal-
deetan lehenago itxiko litzatekeena 
eta beste %2,25ak beranduago ixtea 
eta igandeetan zabaltzea nahiko luke. 
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Herria 
Hezkuntza
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Guraso Eskolaren 
taldekako saioak 
otsailean eta martxoan 
izango dira. Guztira 
sei saio izango dira eta 
bullyingaz gain, beste 
hainbat gai jorratzeko 
aukera izango da.

Ongizate eta Gazteria sailek elkar-
lanean Guraso Eskolaren edizio 

berri bat antolatu dute, seme-alabak 
hezitzeak suposatzen duen lan zai-
lean orientabideak eman eta lagun-
tzeko asmoz. Oraingoan pil-pilean 
dagoen gai bat hartu da oinarri, bull-
yinga, alegia. Eta bullyingari  lotuta, 
teknologia berrien bidezko erasoak 
edo ziberbullyinga.

Aurtengo saioei hasiera emateko 
bi hitzaldi eskaini dira urtarrilean. 
Ziberbullyingari buruzkoa eta bitar-
tekaritza parental positiboa aurrera 
eramateko gakoen ingurukoa. 

Hitzaldiez gain, taldekako saioak 
antolatu dira. Bullyingaren eta ziber-
bullyingaren prebentzioa jorratuko 
da saioetan bereziki, gaian aditu di-
renekin. Familia, mugak eta komuni-
kazioa nerabeekin, e.a. ere mahaigai-
neratuko diren gaiak dira. 

Guztira sei saio egingo dira otsai-
laren 1ean, 8an, 15ean eta 22an eta 
martxoaren 1ean eta 8an. Alegia, os-
tegunetan. Saioak Elkargunean izan-
go dira 15:15etik 16:45era. 

Saioak doakoak dira eta udaletxe-
ko Ongizate sailean eman behar da 

aurrez izena. Edozein zalantza ar-
gitzeko 943 85 71 74 telefonora deitu 
daiteke. 

Guraso Eskolak iaz oso harrera ona 
izan zuen eta aurten ekimena errepi-
katzea erabaki da.

Los departamentos de Bienestar 
Social y Juventud han organizado 

una nueva edición de la Escuela de Pa-
dres con el fin de ayudar en la com-
plicada tarea de educar a los hijos. En 
esta ocasión, la iniciativa se centrará 
en un tema tan candente como es el 
bullying, así como en el acoso a través 
de los medios tecnológicos, el llamado 
ciberbullying. 

Serán un total de seis sesiones los 
días 1, 8 ,15 y 22 de febrero y los días 
1 y 8 de marzo. Es decir, los jueves, 
entre las 15:15 y las 16:45h. en Elkar-
gunea. 

Para participar en las sesiones, to-
talmente gratuitas, se puede realizar 
la inscripción en el departamento de 
Bienestar Social del Ayuntamiento. 

14 ETA 24 URTE 
BITARTEKO 205 
GAZTEK HARTU DUTE 
PARTE PREBENTZIO 
MAHAIAK EGINDAKO 
GALDEKETAN

La Mesa de Prevención ha querido 
conocer qué piensan las y los jóvenes 
azkoitiarras de entre 14 y 24 años de 
edad. Cómo se sienten consigo mismos 
en relación al municipio, qué les hace 
sentir parte del pueblo o qué les une 
a sus amigos o vecinos. Con el fin de 
darles voz, los departamentos de Bie-
nestar Social y Juventud han realiza-
do una encuesta con el fin de recoger 
la opinión de los jóvenes. Han partici-
pado 205 personas. El objetivo final es 
continuar trabajando entre todos en 
la construcción de una Azkoitia viva y 
saludable. Se trata de un proceso par-
ticipativo que servirá de base para la 
elaboración posterior del Plan Local de 
Prevención Comunitaria de las Adic-
ciones.

GURASO ESKOLA ABIAN 
DA BULLYINGA GAI NAGUSI 
HARTUTA



Sariak ez dira kasualita-
tez iristen.  Ignaziotar 

Lurraldea proiektuak Europa 
mailako saria bereganatzea-
ren arrazoiak bi dira: hiru 
bailaren arteko elkarlana 
eta urte luzeetako ibilbidea, 
etengabe urrats berriak 
emanez Iraurgi Berritzenen 
eskutik. 
Benetan zoriontzekoa da 
Iraurgi Berritzenen lana.
Hirugarren arrazoi bat ere 
aipatzekoa da. Hiriburutik 
Gipuzkoa barnealdera bisi-
tariak eramatearen aldeko 
estrategia. San Sebastian 
Region bezalako ekimenei 
esker, Gipuzkoa Donostia 
baino gehiago dela erakusten 
da, lurraldearen irudi globala 
helaraziz, “Ignaziotar Lurral-
dea” barne.
EDEN sariek Ignaziotar 
Lurraldeari Bikaintasuneko 
Europar Helmugaren aitortza 
eman diote eta horrek tes-
tuinguru berri baten aurrean 
kokatzen gaitu.
Ignaziotar Lurraldearen bai-
tan, Azkoitiak protagonismo 
nabarmena du. “Ezkutuko 
altxorrak” egitasmoa da 
horren adibide. Ibilbide sorta 
zabala antolatu da, eskaintza 
turistiko aberatsa antola-
tuz eta ondo egituratuz. 
Antolatzen ditugun bisita 
gidatuen baitan daude Erdi 
Aroko Errebala eta San Jose 
ermita, Alde Zaharra, San 
Martin eta Santa Klara, Balda 
etxeko San Inazio kapera, 
Floreaga zaharra edota Santa 
Kutz. Organo zikloak edota 
Udaberriko Musikaldiak 
ere paregabeko hitzorduak 
eskaintzen dizkigu. 
Eta Ignaziotar Lurraldetik 
kanpo, baditugu beste altxor 
batzuk, Oteiza Frontoiak 
kasu. 
Ignaziotar Lurraldearen 
baitan, gune hauen proiek-
zioa areagotzen joango da. 
Ezkutuko altxorrak ez dira 
beti ezkutukoak izango. 
Bide onetik goaz. 
Urtez urte, urrats berriak 
ematen ari gara. 

Turistak erakartzeko 
zer egin pentsatzen 

hasi haurretik, aztertu 
egin beharko genuke no-
lako turismoa nahi dugun 
Azkoitian eta eskualdean. 
Galderara etorriz, herri-
ra turistak erakartzeko, 
hasteko, herrira iristeko 
erraztazunak jarri behar-
ko genituzke. Eskualdea 
Gipuzkoako gune ba-
tzuekin oso ondo lotuta 
daukagu garraio publi-
koaren bitartez eguneko 
momentu batzuetan, baina 
beste lurraldeekin inolako 
ia loturarik ez dugu ga-
rraio publikoaren bitar-
tez. Garraio publikoaren 
sustapenarekin turistei, 
esaterako Bizkaitik, gurera 
etortzeko erraztazuna 
jarriko genieke.
Honetaz gain, iritsiera 
erraztu bakarrik ez zaie 
egin behar, eskaintza 
bat egin behar zaie eta 
horretan Udal Gobernuak 
Azkoitiko kultura eta kul-
turgileen aldeko apustua 
egin beharko luke. Denbo-
ra da, herriko kulturaren 
inguruko azterketa eta 
plangintza baten beharra 
mahai gainean ipini ge-
nuela baina Udal Gober-
nuak entzungor egiten 
jarraitzen du. 
Azkenik, Azkoitia historia 
propioa duen herri bat iza-
nik, hau balorean jartzea 
garrantzitsua dela irudi-
tzen zaigu. Honen adibide 
da 1776. urteko matxinada, 
urteurrena oso momentu 
aproposa zen gure historia 
berreskuratu eta eskaintza 
kultural bat osatzeko ho-
nen inguruan baina Udal 
Gobernuak bizkarra eman 
zion eskualdeko proiektu 
horri.

Lehendabizi Iraurgi 
Lantzeneko langileak zo-

riondu, Ignaziotar lurraldea 
proiektu turistikoa landu 
izanagatik, EDEN saria jaso 
baitute.
Honek esan nahi du, he-
rriarentzat lanean ari diren 
teknikoak gauzak ondo 
egiten ari direla, eta horrela 
jarraitzeko, udaletxetik, bai 
turismo eta baita kulturari 
ere, behar duten laguntza 
ematen jarraitu behar 
dugula.
Pilota mundua, alpargatak, 
zalduntxoak, Munoandi,he-
rriko gune interesgarrienak 
esagutzeko bixita gidatuak, 
… bultzatzen jarraitu behar-
ko dugu.  
Dena den, turismo arloan, 
pare bat ekarpen egin nahi 
genituzke:

1-  Inaziotar bideari, gure 
herrian, beste geldiune 
bat gehitu nahi genioke, 
Aizpurutxon hain zuzen 
ere,  Loiolatik ateratzen 
diren erromesei, lehe-
nengo etaparen bukae-
ran, Urolako estazio 
zaharrean, aterpetxe bat 
eraikiz, deskantsu goxo 
bat izan dezaten.

2-  Azkarate gaineko zubira, 
jende asko etortzen zen 
puenting egitera, orain 
dagoen itxitura jarri 
aurretik. Honelako gune 
gutxi dagoela diote ingu-
ruan, eta aktibitate hau 
gustukoa dutenek faltan 
botatzen dutela . Gure 
ustez irtenbide erraza du 
arazoak.

Itxitura horretan, giltza-
pean, ate bat jarri eta gure 
herrira jarduera horretara 
datozenak, udaletxetik pasa 
daitezela giltzaren bila.

Ignaziotar Lurraldeko 
Eden saria oso berri ona 
da eta aukera paregabea 
turisten artean hobeto esa-
gutarazteko. Azkoitia, beze 
historia eta bere ondareen-
gatik eraginkor egon behar 
du foru horietan, proiektu 
barruan posizionamendu 
hobea lortzeko.

Azkoitiako PSE-EE-ek  
eskualde, lurralde eta 
Autonomia-Erkidegoko 
kolaborazioan Jesusen 
konpainiarekin sakontzea 
proposatzen du Ignaziotar 
Bidean. Aipatutako kolabo-
razioa oso garrantzitsua da 
helmuga turistikoen arteko 
konpetentziarengatik.

Azkenik,oso garrantzi-
tsua da  ostatu, taberna, 
jatetxe eta Udalaren arteko 
kolaborazioa indartzea, 
Ignaziotar Lurraldean gure 
berezitasunaren sustape-
naren barruan elkar lan 
egiteko.

El Premio Eden a Tierra 
Ignaciana es una buena 
noticia y una oportunidad 
para seguir dándonos a 
conocer entre los turistas. 
Azkoitia debe estar en esos 
Foros de manera activa por 
su historia y por su patri-
monio para así conseguir 
mejor posicionamiento 
dentro del Proyecto.

El PSE-EE de Azkoitia 
propone profundizar en la 
colaboración comarcal, te-
rritorial, y de la Comunidad 
Autónoma con la Compañía 
de Jesús en el Camino Igna-
ciano. Dicha colaboración es 
fundamental por la compe-
tencia entre destinos.

Por último, es importante 
fortalecer la colaboración 
entre nuestro Ayuntamien-
to y los alojamientos, bares, 
restaurantes y comercios, 
para trabajar conjunta-
mente en la promoción de 
nuestra singularidad dentro 
de Tierra Ignaciana. 

UROLA ERDIAK, UROLA GARAIAK ETA DEBAGOIENAK GARATZEN DUTEN IGNAZIOTAR LURRALDEA 
PROIEKTU TURISTIKOAK EDEN SARIA IRABAZI DU. IRAURGI BERRITZENETIK TURISMO ALORREAN  
AZKEN URTEETAN EGITEN  ARI DIREN LANA EMAITZAK EMATEN ARI DA. HERRIRA TURISTAK 
ERAKARTZEKO, ZER PROPOSATUKO ZENUKETE

EAJ-PNV EH BILDU AZKOITIA BAI PSE-EE

Iritziak 
Alderdi politikoak
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Fitur

Urola Erdiko, Urola Garaiko eta De-
bagoieneko arduradunek EDEN saria 
jaso dute Madrilen “Ignaziotar Lu-
rraldea. Ignaziotar bidearen hasiera” 
proiektuarengatik. Urola Erdiaren 
ordezkari gisa bertan izan dira Az-
koitiko eta Azpeitiko alkateak, Javier 
Zubizarreta eta Eneko Etxeberria, eta 
bi udalerrietako zinegotziak, Ana Az-
koitia eta Agustin Lizarralde.  

Aitorpen honek gure bailara euro-
par kultura mapa turistikoan koka-
tzen du.

Ignaziotar Lurraldea hiru bailare-
tako garapen agentziek elkarlanean 
garatutako egitasmoa da. Iraurgi Be-
rritzenekin batera, Uggasa eta Deba-
goeineko Mankomunitatea 1997tik 
ari dira lanean eta etengabeko bila-
kaera izan du proiektuak. Hain jus-
tu, bailaren arteko lankidetza modu 
positiboan baloratu da sarietan, ja-
sangarritasunarekiko eta kultur on-

EL PROYECTO “TIERRA IGNACIANA” 
RECIBE EN FITUR EL RECONOCIMIENTO 
COMO DESTINO EUROPEO DE EXCELENCIA

Este reconocimiento supone 
un importante hito que sitúa 
nuestra comarca en el mapa 
turístico cultural europeo.

Sarien helburua da suspe-
rraldian dauden eta turismo 
jasangarriarekin loturiko 
tokiak ezagutaraztea. 

Ignaziotar Lurraldearen 
 baitan Azkoitiko hainbat 
gune sartzen dira ibilbide  
ezberdinetan.

Javier Zubizarreta 
eta Eneko Etxeberria 
alkateak erdian, Ana 
Azkoitia eta Agustin 
Lizarralde zinegotziekin 
Madrilgo Fitur azokan. 

darearen kontserbazioarekiko era-
kusten duen konpromisoa bezala. 

Proiektuak Loiolako San Inazio-
ren erromesaldia ekartzen du gogo-
ra Arantzazutik pasatuz. Ignaziotar 
Lurraldeak hainbat toki hartzen ditu 
barne, esanguratsuenak hiru ten-
pluak: Loiolako Santutegia, Antiguako 
ermita eta Arantzazuko Santutegia. 

Tartean, Azkoitian bisitariek, bes-
teak beste, Balda Dorrea ikusteko au-
kera dute. Bertan bizi izan zen Marina 
Likona eta Balda, Loiolako San Inazio-
ren ama, alegia. Horregatik eraiki zen 
1923an santuaren omenezko kapera. 
Eta horrekin batera, "Ezkutuko altxo-
rrak" ibibilbideetan bisita daitezkeen 
hainbat toki. San Jose eta Santa Klara 
ermitak, Alde Zaharra, Santa Kutz, 
e.a. 
 Turismo Kulturala 

EDEN sarien VIII edizioa “Turismo 
Kulturala” lelopean garatu da. Sa-

rien helburua da susperraldian dau-
den eta turismo jasangarriari lotuta 
dauden tokiak ezagutaraztea. Egun, 
27 herrialdetako 350 helmuga daude 
EDEN sarearen barruan. 

Ignaziotar Lurraldea proiektuaren 
sari emate ekitaldia martxoaren 22an 
izango da Bruselan, European Award 
Ceremony sarien baitan. 

Herria
Turismoa
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AZKOITIAK 14.100.000 EUROKO 
AURREKONTU OROKORRA DU 2018RAKO

Azkoitiko Udalak 14.100.000 euroko 
aurrekontu orokorra du 2018rako. 

Kopuru horretatik, 1.207.500 euro 
inbertsioetara bideratuko dira. Au-
rreikusitako proiektuen artean, azpi-
marratzekoak dira parke estaliaren 
eraikuntza, San Martin auzoko Balda 
kaleko irisgarritasuna hobetzea eta 
Plaza Berri eraberritzeko proiektuaren 
lanketa. Halaber, herriko koadro elek-
triko guztiak aldatuko dira, kaleetako 
argiteria hobetzeko derrigorrezkoa 
delako aurretik koadroak aldatzea. 
Horrekin batera, kaleak eta espaloiak 
txukuntzen eta baserri bideak kon-
pontzen jarraituko du Udalak. 

Ez da murrizketarik egin. Kulturan 
eta Gazterian %6ko igoera egin da. 
61.100 euro gehiago erabiliko dira, na-
gusiki, antzerkia sustatzeko batetik, 
eta Topalekuaren zerbitzuak hobetze-
ko, bestetik.

Festetan eta kiroletan ere parti-
dak igo egin dira. Euskaran partida 
mantendu arren, diru gehiago erabili 
ahalko da hainbat programa garatze-
ko, itzulpenetan gastatzen den dirua 
murriztu egin delako. Euskarazko ko-

munikabideei laguntza %5 igo zaie.
Ongizaten partida egokitu egin da 

iazko partida gastu erreala baino al-
tuagoa zelako. Prebentzio alorra sus-
tatzeko 18.000 euroko partida jarri da. 

Berdintasuneko partida ere igo 
egin da. Iazkoa 68.500 eurokoa zen 
eta 4000 euro gehitu zaizkio. 

Ingurumeneko partida, aldiz, jaitsi 
egin da Udalak Urola Erdiko Manko-
munitateari egin beharko dion ekar-
pena baxuagoa izango dela aurrei-
kusten delako eta, iaz ez bezala, ontzi 
arinen bilketagatik sarrerak izango 
dituelako Udalak. 

Zerbitzuen kalitatea mantentzea 
edo hobetzea, herritarren gehien-

goaren eskaerei erantzutea eta 
hauteskunde programa betetzen 
jarraitzea izan dira udal gobernua-
ren irizpide nagusiak proposamena 
lantzerakoan.

Aurrekontu kontsolidatua
Kontsolidatutako aurrekontua 

14.453.394 eurokoa da. Elkarguneak 
821.473,76 euroko partida izango du.
San Jose Egoitzak 73.000 eurokoa eta 
Azkoitia Lantzenek 276.894 eurokoa.

Abenduko ez ohiko udalbatzak 
onartu zituen aurrekontuak. Udal-
batzan ezin izan zuenez egon Ira-
bazi-Azkoitia Bai alderdiko ordez-
kariak, Jose Joakin Etxanizek, beste 
hiru alderdiek bozkatu zituzten au-
rrekontuak. 

EAJ eta PSE-EE alderdiek Udala-
ren eta gainerako erakundeen au-
rrekontuen alde bozkatu zuten. EH 
Bildu abstenitu egin zen Udalaren, 
Elkargunearen eta Azkoitia Lan-
tzen-en aurrekontuen bozketan eta 
San Jose Egoitzaren kasuan alde-
ko bozka eman zuenez, aho batez 
onartu zen.

El parque cubierto es  uno de 
los principales proyectos para 
el 2018. Los presupuestos tam-
bién contemplan la reforma de 
los cuadros eléctricos, mejoras 
en Balda kalea de San Martín, 
así como el desarrollo del pro-
yecto para Plaza Berri. Se han 

aumentado las partidas para 
Cultura y Juventud, Deporte 
y Fiestas, Bienestar Social e 
Igualdad. El Ayuntamiento 
dispondrá para inversiones 

1.207.500 euros siendo el pre-
supuesto de 14.100.000 euros. 

Ez da murrizketarik egon. 
Partida batzuk egokitu egin 
dira aurrekoak altuegiak 
zirelako kostu errealarekin 
alderatuta edo kostua jaitsi 
delako, arrazoiren bategatik. 
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UDALAK ETA “INSTALAKUNTZA DUINAK ORAIN”  
PLATAFORMAK ESKUTIK JOATEA  ADOSTU DUTE  
UDAL IGERILEKUAREN HANDITZE SAIAKERAN

Udalak ingeniaritza eta arkitek-
tura estudio bat kontratatu du 

Zubiaurre-Elkarguneko igerilekuen 
handitzearen inguruan alternatiben 
azterketa bat egin eta izan dezakeen 
kostuaren estimazio ekonomikoa az-
tertzeko. Udal arduradunek hainbat 
bilera izan dituzte “Instalakuntza 
Duinak Orain”eko kideekin. Platafor-
mak ahal bezain pronto igerilekuak 
handitzea eskatzen du.

Elkarrekin egindako bileretan, non 
alderdi guztietako ordezkariek parte 
hartu duten, “eskutik joatea” adostu 
dute helburua betetze bidean aurrera 
egiteko, igerilekua  handitzeko nahia 
denek partekatzen baitute. 

Txostena
Instalakuntza Duinak Orain! talde-

ko kideek txosten bat aurkeztu zuen 
modu holistiko batean egoeraren 
eboluzioa, egungo egoera eta igeri-
lekuak dituen mugak aztertuz. Lana 
eskertu zuten udal talde guztiek eta 
arazoaren azterketa sakon bat egite-
ko balio izan du.

Firma bilketa
Plataformak igerilekuak handitzea-

ren aldeko 2000 sinadura bildu ditu 
dagoeneko. Urtarrilaren amaiera arte 
luzatuko dute firma bilketa. Udaletik 
herritarrak sinatzera animatu nahi 
dira, firma bilketa tresna eraginko-
rra izan daitekeelako diru-laguntzak 
eskatzeko orduan. Sinadura hauekin 
Udalak eta taldeak herritarrek ekime-
na babesten dutela erakutsi nahi da.

Alternatiben azterketa
Orain kontratatu den alternatiben 

azterketak bi lan ildo izango ditu: 
egungo igerilekuaren ontziaren han-
ditzea edota oraingoaren inguruan 
bigarren ontzi bat definitzea. Igerile-
kuak gaur egun dituen bost kaleeta-
tik seira edo gehiagora pasatzea po-
sible da bakarrik Beidazar eta Xabier 
Munibe kaleen paraleloa den aldame-
nean. Egungo fatxada bota eta eraiki-
na handitu beharko litzateke, bi ka-
leen trazaketan eragingo lukeelarik. 

Bestalde, bigarren ontzi bat eraiki-
tzekotan aukera bakarra da bideraga-
rria. Orain belar artifizialeko futbol 

zelaiak Elkargunearen estalki gai-
nean hartzen duen espazioa erabili 
beharko litzateke. Horrek gainerako 
kirol-pisten berrantolaketa egitera 
derrigortzen du, saskibaloi gunea de-
sagerraraziz, padeleko pista mugituz 
eta futbol zelaia birkokatuz. 

Hurrengo urratsak
Udalak aurreikusitakoaren arabe-

ra, urtarrilaren amaieran edo otsail 
hasieran izango du esku artean 
21.477,50€  euro kostako den alter-
natiben azterketa. Behin txostena 
aztertuta, berriro bilera egingo dute 
udal ordezkariek eta plataforma-
ko kideek aurrera begira zer urrats 
eman ikusteko. 

El Ayuntamiento ha contra-
tado ya a una empresa de 
ingeniería y arquitectura un 
estudio de alternativas para 
la ampliación de la piscina 
de Zubiaurre –Elkargunea 
y tener, así, una estimación 
económica del coste que 
pueda suponer. Los res-
ponsables municipales han 
mantenido varias reuniones 
formales con los miembros 
de la plataforma “Insta-
lakuntza Duinak Orain” que 
demandan una ampliación. 
Los encuentros, en los que 
han participado los re-
presentantes de todos los 
partidos políticos, han ser-
vido para acordar “ir de la 
mano” para avanzar juntos 
hasta lograr el objetivo, 
deseo que comparten todas 
las partes. 



IRAITZ LEGARRA 
MARKINARRA  
ETA LIDE REKONDO 
ETA JUAN RAMON 
ALBERDI 
AZKOITIARRAK 
DIRA XXXVI. 
BIZENTA MOGEL 
LEHIAKETAKO 
SARIDUNAK

Bizenta Mogel Lehiaketaren XXXVI. edizioaren lehe-
nengo saria Markinara joango da, Iraitz Legarra 

Basterretxearen eskutik eta “Printzesen negarra” ipui-
narengatik. Iaz ere berak jaso zuen lehenengo saria. Bi-
txikeriak bitxikeri, bigarren sariduna ere aurreko bera 
da: Lide Rekondo Jauregi. Aurten “Postala Giraldatik” 
izenburupean aurkeztu du bere lana. Hirugarren sari-
duna ere azkoitiarra da. Juan Ramon Alberdi Ibarmia, 
hain zuzen. “Magnolioak loretan” lanari esker jasoko du 
saria Alberdik. 

Epaimahaiak gai nagusiari ematen zaion tratamen-
dua, irakurlearengan pizten duen interesa, errimoa 
edota euskara maila dira ipuinak baloratzerako orduan 
aintzat hartzen dituzten irizpideak. 

 Iaz 33 lan aurkeztu ziren lehiaketara eta aurten, 29 
izan dira. Sari banaketa ekitaldia otsailaren 16an izan-
go da Azkoitiko udaletxean arratsaldeko 19:00etan. Nola 
ez, Bizenta Mogel Lehiaketaren edozein ediziotan parte 
hartu duten idazleak gonbidatuta daude eta baita inte-
resa duten herritar guztiak ere. 

Udalak bi urtez behin argitaratzen ditu ipuinak. Iaz 
1999tik 2006ra bitartean saritutako ipuinak jasotzen di-
tuen liburua kaleratu zuen eta datorren urtean aterako 
du hurrengo liburua jarraipena emateko. 

Bizenta Mogel, Bizent Mogel Elgezabal, 
euskarazko lehen emakumezko idazlea 
dugu. Azkoitian jaioa 1782an.  
Garai zailetan, ikasteko aukera soilik 
gizonezkoen pribilegioa zen sasoietan 
gailendu zen Mogel. 

Sari banaketa udaletxean egingo da 
otsailaren 16an, 19:00etan. Lehiaketan 
parte hartu dutenekin batera, herritar 
guztiak gonbidatuta daude ekitaldira.
Iraitz Legarrak eta Lide Rekondok iazko 
edizioan bereganatu zuten sari bera 
jasoko dute aurten. Lehenengo saria 
markinarrak, bigarrena, azkoitiarrak. 
Guztira, 29 lan aurkeztu dira XXXVI. 
edizio honetara.

Argazkian, iazko irabazleak
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Azken bi urteotan, Udalak 541.463 
euro erabili ditu baserri bideak kon-

pondu eta landa guneetan mantenimen-
du lanak burutzen. Asfaltatze lanak egin 
dira Irisarri, Arrizabalaga eta Otsalarko 
baserri bideetan, besteak beste ere. 

Beste hainbat bidetan egokitze eta 
mantenimendu lanak burutu dira, hala 
nola, Olaran, Mendizabal eta Koroategi 
baserrietara doazen bideetan. Koroategi 
bidean, esaterako, harri-lubeta eraiki da. 
Lapatzaran, Agarreberri eta San Jose Abe-
letxeko inguruetan, berriz, lur mugimen-
duak saihesteko lanak egin dira. 

Areken garbiketa lanak ere baserri bide 
garrantzitsuenetan egin dira. Garbiketa 
lanak ere hainbat gunetan egin dira. 

Lanei jarraipena emateko, Udalak 
157.587 euroko kontratua esleitu du ba-
serri bideetako asfaltatze lanetarako. Eta 
horretaz gain, 2018ko aurrekontuetan 
195.000 euroko partida jarri da landa gu-

neetako baldintzak eta baserri bideak ho-
betzeko. 

Guztira, 894.050 euro bideratuko ditu 
Udalak baserri bideetara orain arte egin-
dako eta egitea aurreikusita duen lanak 
batuta. 
Auzo bilerak lehentasunak zehazteko

Lehentasunak zehazteko, iazko urtean 
Udalak hainbat auzo bilera egin zituen. 
Martitte eta Kukuherrikoekin eta baita 
Elosua, Aizpurutxo, Izarraitz, Santa Krutz, 
Olaso eta Madariagako bizilagunekin ere. 

Lanketa horien ondoren, Udalak 157.587 
euroko kontratua esleitu du baserri bi-
deetako asfaltatze lanetarako. Eta horre-
taz gain, 2018ko aurrekontuetan 195.000 
euroko partida jarri da landa guneetako 
baldintzak eta baserri bideak hobetzeko.

Guztira, 894.050 euro bideratuko ditu 
Udalak baserri bideetara orain arte egin-
dako eta egitea aurreikusita duen lanak 
batuta.

Además, se acaba 
de adjudicar un 
contrato por valor de 
otros 157.587 euros 
para asfaltar los 
caminos rurales a los 
que hay que sumar 
otros 195.000 euros 
contemplados en los 
presupuestos para el 
2018. La cantidad total 
asciende a 894.050 
euros.

Azkoitia tiene :
 100 KILÓMETROS 
de caminos 
rurales y unos
250 CASERÍOS

EL AYUNTAMIENTO HA 
DESTINADO 541.463 EUROS 
A TRABAJOS DE MEJORA DE 
CAMINOS RURALES EN  
DOS AÑOS

Azken bi urteotan, Udalak 
541.463 euro erabili ditu  
baserri bideak konpondu  
eta landa guneetan manteni-
mendu lanak burutzen
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AGENDA
OTSAILA

3  “Txarriboda” antzezlana, Baztartxo antzokian, 19:30ean.

4  Musika Bandaren kalejira eta kontzertua Baztartxo antzokian, 12:30ean.

9, 10 INAUTERIAK

OTSAILAK 9, OSTIRALA

16:00etan: Ikastetxeetako umeen KALEJIRA. 

17:00etan: Herriko plazan, umeentzako MERIENDA.

17:00etan: Herriko plazan, umeentzako dantzaldia  OIHAN VEGArekin.

21:30etik 23:30era:  Elkargunean 12-17 urte bitarteko gazteentzat Disko Festa DJ XABI FEST-ekin eta Mozorro 

Lehiaketa. Sariak egongo dira.

OTSAILAK 10, LARUNBATA

12:00etan: TXALKOR TXISTULARI taldearen kalejira. 

17:00etan: TXANTXARIAK kale ikuskizuna

19:00etan: AZKOITIKO MUSIKA BANDA eta BIZKARGI MUSIKA ESKOLAKO BANDA TXIKIren kalejira.

19:00etan: KANTU KOLORE haur berbena

20:00etatik 21:00etara: ILARGI BELTZA taldearekin dantzaldia, Herriko plazan.

22:00etan: ILARGI BELTZA taldearekin dantzaldia, Herriko plazan.

00:00etan: Herriko plazan, mozorro lehiaketaren  SARI BANAKETA.   

OHARRA:  Mozorro lehiaketan parte hartzen dutenek, 19:00etatik 20:30era, eliz ataritik pasa beharko dute. 

16   • XXXVI. Bizenta Mogel Ipuin Lehiaketako sari banaketa Udaletxeko Pleno aretoan, 19:00etan.  

  • “El sacrificio de un ciervo”.  Zine Forum, Baztartxo antzokian, 22:00etan.

24  “Go!azen 4.0”  musikala, Baztartxo antzokian, 17:00etan eta 19:00etan.  
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