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Azkoitiko Udal Aldizkaria



BATZAR NAGUSIEN BILKURA 
IBILTARIA, JATORRIRA JAUZIA

Udaletxeko batzar aretoa Gi-
puzkoako Batzar Nagusien bi-

lkura ibiltariaren eszenatoki izan da. 
Aurrekoa 1993an egin zen Azkoitian. 
Urtero, uztailaren 2an, Gipuzkoako 
herri batean egin ohi dute bilkura 
XIX. mendean ezarritako herrien hu-
rrenkera jarraituz. Javier Zubizarreta 
alkatea kanpoan zenez, Ana Azkoitia 
alkateordeak egin zien harrera Mar-
kel Olano diputatu nagusiari, Batzar 
Nagusietako presidente Eider Mendo-
zari eta mahaiko kideei.

Batzar Nagusien jatorriarekin lo-
turarik duen herririk baldin bada, 
Azkoitia da, Erdi Aroan eta Aro Mo-
dernoan Basarteko zelaietan eta San-
ta Kutzeko ermitan biltzen baitziren 
lurraldeko agintariak. 

Santa Kutzen egindako batzar be-
reziaren azken akta 1685ekoa da. Or-
dutik aurrera, brigidatarren komen-
tu bihurtu zen ermita, eta Azkoitian 
bertan edo Azpeitian, Olatz-ko ermi-

tan egin zituzten Basarteko batzar 
bereziak.

Ana Azkoitiak, anfitrioi gisa, es-
kubide historikoen defentsan 
erakundeek izan duten papera azpi-
marratu zuen bere hitzaldian. “Eus-

kaldunok gure identitatearen sosten-
gu diren eskubide historikoak baldin 
baditugu, atzetik defendatu dituzten 
erakundeak eta agintariak egon di-
relako da, herri honen ibilbidea ez 
delako ez gutako bakoitzarekin, ez 
gutako bakoitzak ordezkatzen duen 
alderdiarekin hasten”, esan zuen. 

Bere aldetik, Eider Mendoza presi-
denteak Kontzertu Ekonomikoa eta 
euskal sistema fiskala izan zituen hiz- 
pide. “Ahotsa altxa izanaren arras-
to ugari dago Gipuzkoako Batzar 
Nagusietan –beste lurraldeetan eta 
Legebiltzarrean bezala–, Kontzer-
tu Ekonomikoaren defentsan. Izan 
ere, Estatutuarekin onartutako Itun 
Ekonomikoa eta euskal zerga-arauak, 
hasieratik jarri izan baitira auzitan 
Espainiako zenbait Erkidegok epai-
tegietara jo ondoren. Kezkatzekoa da 
eta sumintzekoa ere bai gure eskubi-
de politikoa, gure herria geuk gober-
natzeko eskubidea, behin eta berriz 
auzitan jartzen dutela ikustea”. 

El salón de plenos del Ayuntamiento ha acogido este año el Pleno itinerante que cada 2 de julio 
celebran tradicionalmente las Juntas Generales de Gipuzkoa. Anteriormente tuvo lugar en Azkoi-
tia en 1993, aunque posteriormente, en 2010, los representantes del Parlamento de Gipuzkoa 
volvieron a reunirse en Santa Cruz para conmemorar las últimas Juntas Particulares de Basarte.

Ana Azkoitia, teniente alcalde

 “Si los vascos contamos 
con unos derechos 
históricos que sostienen 
nuestra identidad como 
pueblo singular es porque 
ha habido instituciones 
y gobernantes que los 
han defendido, porque la 
historia de este pueblo no 
comienza ni con nosotros 
ni con los partidos que 
representamos”.
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Javier Zubizarreta,  

Sé que no tengo que convencer a los convencidos. Me 
dirijo a los que mantienen una actitud poco cívica. A 

los causantes de que lleguen a mi mesa quejas justificadas 
de ciudadanos cuya causa está en el desprecio de una par-
te de la ciudadanía por el  espacio público y en su negativa 
a interiorizar que todos tenemos que asumir deberes de 
convivencia y de respeto en libertad. Quienes se han que-
jado lo han hecho con toda la razón del mundo. 

Obviamente, el Ayuntamiento tiene su parte de respon-
sabilidad y la está ejerciendo. La autoridad municipal tie-
ne potestad sancionadora, que es a veces necesaria, para 
erradicar los comportamientos incívicos, pero no es me-
nos importante continuar con la labor de fomentar con-
ductas y valores que garanticen la libertad de cada ciu-
dadano y el respeto a los demás, así como la preservación 
del patrimonio urbano y natural. Es, sin duda, un proble-
ma complejo que tiene un alto coste y que necesita ser 
seguido muy de cerca con todos los medios disponibles 
para su solución. Requiere, además, la colaboración de 
agentes socio-educativos y de la sociedad en su conjun-
to, así como de la administración supramunicipal. En el 
Ayuntamiento, como primera medida, creamos una mesa 
de trabajo para poner en marcha las medidas oportunas 
y está trabajando en ello.

Pero es necesario cumplir unas pautas mínimas como 
pueden ser:

1.  Respeta el mobiliario público. No pedimos que abri-
llantes los bancos y contenedores, pero ahórrate las 
fuerzas.

2.  No todo el mundo es de ronquido fácil ni tiene una 
vida social como la tuya. Deja que descansen. 

3.  Si no tienes la costumbre de mear en el salón de tu 
casa, tampoco lo hagas en la calle. Por si no lo sabías, 
ese liquidillo  que parece insignificante, deja un he-
dor horroroso y si vaciar la vejiga cuesta segundos, 
limpiar la meada se convierte en cuestión de minutos 
y de euros.

4.  No aparques en la acera ni en las plazas reservadas 
para personas con discapacidad. Recuerda que cru-
zar toda Azkoitia a pie es cuestión de pocos minutos.

5. Vive y deja vivir. Pero no de cualquier manera.

Badakit konbentzitutakoak ez ditudala konbentzi-
tu behar. Baina jarrera arduratsuak ez direnak ere 

ikusten dira eta haiengana zuzentzen naiz. Nire mahaira 
ondo justifikatuta dauden herritarren  kexak iristearen 
errudun direnengana, alegia. Kexatu direnak arrazoi 
osoarekin kexatu dira. Ezinbestekoa da espazio publikoa 
zaintzea eta barneratua izatea askatasunean elkarbizit-
za eta errespetua bermatzeko betebehar batzuk ditu-
gula guztiok. Udalak, noski, bere erantzukizuna du eta 
ez du ahaztu. Ari da lanean. Udal agintaritzak ahalmen 
zigortzailea du, batzuetan erabiltzea beharrezkoa dena, 
baina are eta garrantzitsuagoa dela irizten diot  herritar 
bakoitzaren askatasuna, bestearekiko errespetua eta hiri 
ondarea babestuko dituzten jokabide eta balio sozial eta 
zibikoak sustatzea. Arazoa konplexua da oso eta gertutik 
jarraitu beharrekoa,  soluzioa emateko ahal den baliabide 
guztiak jarriz. Horregatik behar du gizarte eta hezkuntza 
eragileen, gizarte osoaren, eta udalaz gaindiko erakun-
deen kolaborazioa. Udaletxean, lehen pauso gisa  lan-ma-
hai bat osatu genuen eta lanean ari da, beharrezkoak di-
ren neurriak hartzen joateko.

Baina arau minimo batzuk betetzea ezinbestekoa da. 
Ondorengoak esaterako:

1.  Errespetatu hiri-altzariak. Ez dut bankuei eta edu-
kiontziei distira ateratzeko eskatzen, baina gorde in-
darrak beste zerbaiterako. 

 2.  Ez dira denak zurrunga errazekoak eta ez dute denek 
zu bezalako bizitza soziala. Utzi atsenden hartzen.

3.  Etxeko egongelan pixik ez baduzu egiten, ez ezazu 
kalean ere egin. Ez badakizu ere, txurrusta horrek 
sekulako kiratsa uzten du eta maskuria hustutzeko 
segunduak behar badira, pixa-erreka garbitzeko mi-
nutuak eta euroak behar dira. 

4.  Ez aparkatu kotxea espaloian edota ezintasuna duten 
pertsonentzat erreserbaturiko plazetan. Gogoratu 
Azkoitia oinez gurutzatzea minutu gutxiko kontua 
dela.

5. Bizi eta utzi bizitzen (baina ez edozein modutara).

VIVE Y  
DEJA VIVIR

BIZI ETA  
UTZI BIZITZEN

Azkoitiko alkatea

Editoriala
Alkatearen agurra
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Bailarako ikastetxeak, udalak 
eta eragileak biltzen dituen 

egitasmoa da “Elkarrekin Erai-
kitzen”. Ikasleek eskoletan ekin- 
tzailetasuna lantzea eta enpresa, 
merkataritza eta bailarako eragileen 
errealitatera gerturatzea du helburu, 
horretarako metodologia berritzai-
leak erabiliz. Iraurgi Berritzenen 
koordinaziopean, komunikaziorako 
gaitasuna, iniziatiba, talde-lanean 
aritzeko ahalmena eta lan munduan 
balioesten diren hainbat bertute 
lantzen dituzte ikasleek, geletako 
errutina hautsi eta kalera atereaz. 

Aurtengo ikasturtean hirugarren 
aldiz garatu da proiektua eta azken 
edizio honetan 15 irakaslek, 250 
ikaslek eta 40 eragile inguruk hartu 
dute parte. Proiektuaren ikasturteko 
amaiera ekitaldia berriki egin dute 
Azkoitiko Elkargunean, esperien- 
tziak elkartrukatzeko aprobetxatuz. 

Iraurgi Berritzeneko Jon Zubizarre-
ta eta Iosu Sorazu teknikariak dira 
proiektuaren arduradunak. “Duela 
lau urte pentsaezina zena, sendotzen 

ari den proiektu bihurtu da”, diote. 
Ikasleei egoera errealak plantea- 

tzen zaizkie lantzeko. Gaia azter-
tu, informazioa bildu, eragileekin 
elkarrizketak egin eta amaieran, 
proiektuaren aurkezpen bat lantzen 
dute. Desafioak bailarako enpresek, 
establezimenduek edota erakundeek 
errealitatean dituzten berberak dira. 
Esaterako, nola bilatu merkatu be-
rriak, nola egin langileen hautaketa 
prozesua, nola sortu enpresa berri 
bat edota langabeziaren ondorioak, 
besteak beste. 

Elkarrekin Eraikitzen" es un pro-
yecto que une a centros educativos, 
a los Ayuntamientos de Azpeitia y 
Azkoitia y a agentes socio-económi-
cos de la comarca para trabajar el 
emprendizaje dentro y fuera de las 
aulas. Bajo la coordinación de Iraurgi 
Berritzen, la iniciativa permite a los 
alumnos acercarse al mundo laboral 
real mediante una metodología de 
trabajo innovadora. 

Durante este curso escolar se ha lle-
vado a cabo la tercera edición del pro-
yecto. Han participado 15 profesores, 
unos 250 alumnos y 40 agentes. 

El proyecto consiste en plantear 
a los alumnos retos reales para que 
analicen la situación, busquen infor-
mación, realicen entrevistas y acaben 
el proceso con la presentación de un 
proyecto. Cómo abrir nuevos merca-
dos, cómo llevar a cabo un proceso 
de selección de personal o cómo crear 
una empresa son algunos de los retos 
a los que tienen que buscar una res-
puesta.

“ELKARREKIN ERAIKITZEN”: 
IKASTETXEAK, UDALAK ETA ERAGILEAK ESKUTIK, BAILARAKO ESKOLETAN 
EKINTZAILETASUNA LANTZEKO

komunikaziorako 
gaitasuna, iniziatiba, 
talde-lanean aritzeko 
ahalmena eta lan 
munduan balioesten  
diren hainbat bertute 
lantzen dituzte
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Floreaga ikastetxeko Jon Oteiza, Mikel 
Saez, Maialen Iturbe eta Miren Astiga-
rraga. 

“Aberasgarria da taldean eskola-
rekin lotura zuzena ez duen gaiak 
jorratzea. Ezagupenak eskuratzeko 
beste modu bat da”.

Ikasberri ikastolako Unai Barrero, Mai-
der Arrieta, Izar Agirretxe eta Nerea 
Otaegi. 

“Gelatik atera eta elkarrizketak egi-
tea da zailena. Kanpora aterata asko 
ikasi dugu eta lan mundura gertura- 
tzeko aukera eman digu”.

Urola Ikastolako Nerea Soraluze, Eneritz 
Aramendi, Kiara Angulo, Saleh Muham-
mad eta Imanol Aizpitarte. 

“Gutako batzuk Domusara joan gi-
nen. Ikasi dugu enpresa batera joa-
teko hitzordua eskatzen, gure burua 
aurkezten, datuak eskatzen...”

Xabier Munibe Ikastolako Julen Larra-
ñaga, Intza Zendoia, Nerea Osinalde eta 
Ane Lizarralde. 

“Merkataritza aztertu dugu. Dende-
tara joan eta dendariekin egotea abe-
rasgarria izan da, haien egoera errea-
la ezagutu dugu”.

Iraurgi ikastetxeko Maria Aranberri eta 
Eneritz Etxaniz

“Enpresa berri bat nola sortu az-
tertu dugu. Hoberena da lan honek  
errealitate ezagutzeko aukera ema-
ten duela”.

Protagonistak

Jabier Baztarrika, Floreaga ikastetxea
“Bi puntu azpimarratuko nituzke: 

ikasleak protagonista izatea eta 
proiektuak enpresa mundua eza-
gutzeko ematen duen aukera”.

Beñat Azurmendi, Ikasberri Ikastola
“Lehen ez genuen gure gaita-

sunak erakusteko horrelako auke-
rarik eskolan eta ikasleei konfidan- 
tza emanez gero, aurrera ateratzen 
dute lana”.

Jose Luis Lizartza, Xabier Munibe 
Ikastola

“Bost ikastetxeak hartu-emanean 
jartzea, eta gainera, udalek eta era-
gileek parte hartzea oso zaila da, 
lortu da, eta oso aberasgarria da es-
perientzia”.

Jose Luis Otamendi, Iraurgi Ikastetxea
“Proiektuaren alderdi berritzai-

lea azpimarratuko nuke. Kultura 
kooperatiboa, auzolanaren kultura 
garatzen dugun heinean bailaran 
aukera gehiago izango ditugu”

Mailu Agirrezabala, Urola Ikastola
“Prozesua nola eta zer intentsi-

taterekin txertatu ikusi behar da 
plangintzan sartzeko eta irakasleen 
babesa izan dugu proiektua aurrera 
ateratzeko zeren batzuetan egune-
rokotasuna haustea eskatzen du”.

El proyecto consiste en 
plantear a los alumnos 
retos reales

Azkoitiko eta Azpeitiko Udalen Garapen eta Berrikuntza Agentzia
Iraurgi Berritzen
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“NIK BIZI 
IZAN DUDANA 
BIZITZEA 
TOKATUKO 
ZAIEN 
HAUR ETA 
FAMILIENGATIK 
ARI NAIZ 
BORROKAN”

Mari Karmen Seijas

Zuen eskaerei baiezkoa eman zaie. Gelak, aparkale-
kuak eta psikologoa eskatzen zenituzten.

Bai. Isolatutako unitatean bost gela daude eta beste bi onko-
logiako gunean baina gainezka daude eta ez daukagu toki-
rik. Ospitaleratuta egon beharrekoak 10-15 izaten dira. Logela 
partekatu ere egiten dugu salbuespen gisa baina arriskutsua 
da zeren bi haurretako bat, jakin gabe, egon daiteke birus bat 
inkubatzen eta bestea kutsatu.

Bigarren eskaera aparkalekuena zen. Hasierako hilabetee-
tan ezin zara atera ospitaletik eta ezinezkoa zaigu 24 orduz 
aparkalekua ordaintzea. Gainera, ordu batzuetan sekulako 
ilarak sortzen dira aparkalekurako eta ezin gara zain egon. 
Ni joanda nago umea botaka, sukarrarekin eta takikardiekin 
nuela. Egoera horretan ilaran ezin zara geratu. Bestela ere, 
45 minutuko bidea dut. Eta hirugarren eskaera psikologo zer-
bitzuarena zen. Gipuzkoako Haur Minbizidunen Elkarteak, 
Aspanogik, psikologoa jartzen du baina ostegun arratsaldee-
tan bakarrik joaten da ospitalera eta ezinezkoa egiten zaio 
beharra duten guztiak artatzea. Onkologoak ere gainezka 
dabiltza. Badago bat, mundiala bera, hiruretan bukatzen du 
lanaldia eta gaueko bederatzietan atera izan da egun askotan.
Jolasteko toki bat ere ondo etorriko litzaiekela diozu.

Umea sei astez isolatuta baldin badago, gela barruan egon 
behar du sei asteetan. Baina batzuetan tratamendua jasotze-
ra bakarrik joaten dira eta lauzpabost egun egon behar iza-
ten dute ospitaleratuta. Ume horientzat oso garrantzitsua da 
entretenimendua. Nirea txikia da baina bost urtetik gora oso 
kontziente dira bizi dutenaz. 

Entre 20 y 22 niños son diagnosticados de 
cáncer al año en Gipuzkoa. Sin apenas tiem-

po para afrontar el impacto emocional, el 
hospital se convierte en su segunda casa, un 
espacio en el que se ven obligados a perma-
necer  demasiadas horas. Pasar de la plan-

ta azul, donde están los niños que tienen 
que mantenerse aislados o ingresados, a la 

unidad del hospital de día significa progreso 
en la curación de la enfermedad. Es el caso 
del hijo de Mari Karmen Seijas. Conoció la 

tercera planta, “la planta azul” del Hospital 
Donostia en diciembre. Su  pequeño tenía 

un 83% de células leucémicas. Hoy está por 
debajo de un 0,01%. Entre idas y venidas al 
hospital,  no ha dudado en alzar la voz en 
el Parlamento Vasco para pedir más habi-
taciones pasa casos de oncología infantil, 

plazas de aparcamiento y los servicios de un 
psicólogo. La respuesta ha sido un “sí”. Lo 

más probable es que ni Seijas ni su hijo sean 
quienes estrenen esas nuevas habitaciones, 

pero gracias a su lucha otros niños y sus 
familias podrán disfrutar de mejores condi-
ciones. “Lo hago por los niños y las familias 
que les va a tocar vivir lo mismo que a mí”
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Nola eramaten ditu bi urtez azpi-
ko ume batek 24 ordu logela batean 
sartuta jostailurik gabe?

Nire semeak abendua eta urtarrila 
osoak Patrulla Caninako txakurtxoe-
kin eta telebistarekin pasa zituen. 
Jostailu asko ere ezin zaie sartu, plas-
tikozkoak izan behar dute eta ondo 
desinfektatutakoak. 
Zer moduz dago orain Ioritz, zure 
semea?

Momentu honetan oso ondo dago. 
Sustoak izan ditugu eta beldur hori 
hor dago. Bi urteko iraupena du sen-
datze prozesuak gure kasuan eta 
lehenengo fasea amaitu dugu. Ora-
in mantenimendu fasean hasiko da. 
Hala ere, kimioa hartu behar du beste 
sei hilabetez. 
Uste dugun baino ume gehiago 
dago minbiziak jota, ezta?

Bai. Kasu berri asko dago. Aben-
duan lauzpabost haur hasi ziren,  
otsailean beste hainbeste... eta kasu 
berriei tratamenduan daudenak ge-
hitu behar zaizkie. 
Kimioterapia hartzeko ospitalera-
tu beharra dauka edo etxera buel-
tatzen da?

Batzuetan programaturiko ospita-
leratzeak  izaten dira eta besteetan 
joan-etorria. Bular azpian reserborio 
bat jartzen zaie eta handik sartzen 
diote kimioa batzuetan, beste batzue-
tan muskulutik, ipurdi gainetik, eta 
baita bizkarrezur-muinetik ere. Ho-
rretarako anestesiatu egiten dituzte. 
Tarteka batera tokatzen zaizkio hiru 
kimioak. Egun horietan lur jota ego-
ten dira umeak.

Guk txarrena pasatu dugu eta he-
mendik aurrerakoa gehiena etxean 
egingo dugu printzipioz. Eta beste 
alabatxoarentzat ere hobe horrela. 
Bost urte ditu eta hasieratik azaldu 
genion gertatzen zena. Hor asko la-
gundu digu Porrotxek, Marimototsen 
bideoek...
Egoera beretsuan egon daitezkeen 
aita-amei zer mezu bidaliko zenie-
ke?

Niri tokatu zait atzetik etorri di-
ren gurasoak kontsolatzea eta haiei 
esandako gauza bera. Denbora behar 
da gaixotasuna asimilatzeko. Oso go-
gorra da eta jakin behar duzu batzu-
tan ondo eta bestetan gaizki egongo 
zarela. Errusiar mendi bat zara. Bai-
na irtenbidea du. Ezin dio guraso bati 
lasai egoteko esan. Oso gogorra dela 
esan beharra daukat baina ateratzen 
dela. Beste gurasoekin hitz egiteko 
eta haietan babesteko gomendatuko 
nioke.  

Guk watsap talde bat dugu eta asko 
laguntzen du jakitea gertatzen zai-
zun hori fase bakoitzean normala 
den edo ez. Ba umeak odola botatzen 
badu edo ez badu ezer jaten, esaten 
badizute fase horretan normala dela 
lasaiago geratzen zara. Eta hori ga-
rrantzitsua da. 
Hasierako fase hori izan daiteke 
beharbada gogorrena?

Berria asimilatzea da gogorrena. 
Zure umeari tokatu zaiola ikustea. 
Tamalez minbizia heriotzarekin lo- 
tzen dugu. Niri medikuak esan zida-
nean nahi nuen guztia galdetzeko, 
galdera bakarra egin nion: “¿Cuánto 
le queda de vida?”. Aspanogik psiko-
logoa jartzen du eta beste familiekin 
harremanetan jartzen zaitu baita. 

Bizpahiru aste pasata, hasten zara 
ondo dauden umeak ikusten eta hor 
zeure buruari esaten diozu, ba, bai, 
borrokatu egingo dut eta %80aren 
barruan sartu! Baina denbora behar 
da. Niri oraindik inpaktu handia era-
giten didate hasierako argazkiek. Eta 
behin sartuta, ondo eramaten da ze-
ren ez dago beste aukerarik. Bizitza 
aldatzen zaizu. Ni lana utzita nago, 
kirola... Nire bizitza da umea zaindu 
eta etxea garbitu. 
Etxea garbitzea bezala, egunero 
hartu beharreko neurriak asko 
dira...

Bai. Leuzemia larria da baina la-
rriagoak dira umeak har ditzakeen 
birusak. Azaletik kutsatzen dira 
asko. Burbuila batean ezin duzu edu-
ki umea baina oso gainean egon be-
har da. Parkean beste ume batzuk 
baldin badaude ezin da joan, igerile-
kuan ezin da sartu, toki itxietan ere 
ez germenak daudelako, elikadurari 
dagokionez bifidusik ezin du hartu... 
Gauetan pastilla bat hartzen dute eta 
aurretik eta ondoren ezin dute ezer 
jan eta edan. Hiru ordu egon beharra 
daukate ezer ahoan sartu gabe.
Herriari zerbait eskatuko zenioke?

Jende asko etorri zait edozer behar-
ko banu esateko. Izugarri eskertzen 
dut baina gutxi dago egiteko, umea-
rekin egon behar duzu. Eta alabare-
kin asko lagundu didate. Azkoitiko 
herriak dena eman du, gaileta solida-
rioak saldu genituen eta alde handia-
rekin Azkoitia izan zuen ekimenak 
arrakastarik gehien. Aspanogi elkar-
tea ezagutzera ematea zen helburua 
eta uste dut orain herrian behintzat 
gehiago ezagutzen dela eta jendeak 
badakiela uste baino ume gehiago 
daudela minbiziarekin. Eta beste fa-
milia bati tokatzen bazaio, nire etxe-
ko ateak zabalik ditu. 

Bestalde, aprobetxatu nahi dut 
egunero ondoan laguntzen eta ani-
moak ematen dudan jendea, familia, 
anai-arrebak, koinata, eta lagunak. 

Berria asimilatzea da 
gogorrena. Zure umeari 
tokatu zaiola ikustea. 
Tamalez minbizia 
heriotzarekin lotzen 
dugu.

Leuzemia larria da baina 
larriagoak dira umeak 
har ditzakeen birusak. 
Azaletik kutsatzen dira 
asko. Burbuila batean 
ezin duzu eduki umea 
baina oso gainean egon 
behar da.

Elkarrizketa
Mari Karmen Seijas

7Abuztua 2016



Laburrak

Iraurgi Berritzenen koordinaziopean garatzen ari den 
Hazilan proiektuan parte hartzen ari diren gazteekin 

bildu dira Azpeitiko eta Azkoitiko alkateak, Eneko Etxe-
berria eta Javier Zubizarreta. 

Hazilan 20 eta 35 urte bitarteko gazte kualifikatuei 
zuzenduriko egitasmoa da. Helburua da gazteen enplea-
garritasuna hobetzea eta lan munduan txertatzeko ba-
liabideak eskaintzea. 15 gaztek hartu dute parte “Akti-
batu” deritzan programaren lehenengo fasean eta orain 
bailarako enpresetan praktikak egiteko aukera dute. Gaz-
teen artean, zazpi azkoitiarrak dira, beste hainbeste 
azpeitiarrak eta bat zestoarra. 

Herri bietako alkateek hartu-eman zuzena nahi dute 
gazteekin eta haien ahotik entzun zer nolako balorazioa 
egiten duten proiektuaz, zeintzuk diren dituzten beha-
rrak eta udal gisa zer egin daitekeen enplegua sustatzeko. 

Zubizarretak eta Etxeberriak enplegua dutela kezka na-
gusi adierazi diete eta ahaleginak eta bi egingo dituztela 
ahal duten neurrian laguntza emateko. 

Los alcaldes de Azpeitia y Azkoitia, Eneko Etxeberria y 
Javier Zubizarreta, se han reunido con los jóvenes que es-
tán participando en el programa Hazilan, coordinado por 
Iraurgi Berritzen.

UDALEKUETAKO HAURRAK BARATZEZAIN LANETAN 
IBILI DIRA 

Kutxa Ekoguneak eta Udalak elkarlanean kudeatzen 
duten Baratze Parkean sekulako landaketa egin dute 

baratzezain lanetan aritu diren udalekuetako umeek. 
Uztaila  Jolasean programan parte hartzen ari diren 47 
haurrek sendabelarrak eta landare lurrintsuak landatu 
dituzte Altamiran. 

Elikadura eta ohitura osasuntsuen garrantziaz jabe- 
tzeko balio izan die esperientziak. Eta nola ez, diberti- 
tzeko. Landaketez gain, txorimaloak egiten ere ikasi 
dute. 

Las niñas y niños de los udalekus estuvieron durante 
un día inmersos en las labores de hortelano, plantando 
hierbas medicinales y plantas aromáticas en el Parque 
de Huertas de Altamira, gestionado conjuntamente por 
Kutxa Ekogunea y el Ayuntamiento. Participaron 47 ni-
ñas y niños del programa Uztaila Jolasean. Y además de 
la plantación, aprendieron a hacer espantapájaros.

HAZILAN PROIEKTUAN PARTE HARTZEN ARI DIREN GAZTEEKIN BILDU DIRA ALKATEAK
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MARTXAN DA UROLA GUSTAGARRI, GASTROEKIMEN BERRIEKIN

UDALAK DIRUZ LAGUNDUKO DITU 
UROLA KOSTAKO HITZA, ERLO  
TELEBISTA ETA MAXIXATZEN 

Azkoitiko Udalak euskararekiko 
duen konpromisoa berretsi du 

tokiko komunikabideak diruz lagun-
duz. Urola Kostako Hitzak 8.000 euro 
jasoko ditu eta kopuru berdina ezarri 
da Erlo Telebistarentzat ere. Iaz baino 
2.000 euro gehiago bakoitzak. Lagun- 
tza euren urteko egitasmoa garatzeko 
erabiliko dute. 

Maxixatzenek, berriz, 27.000 euro 
eskuratuko ditu. Aurreko legegin- 
tzaldian Euskararen ESEP Plan Estra-
tegikoaren baitan urtean Maxixa- 
tzeni 25.000 euro ematea aurreikusi 
zen eta kopuru hori oinarri hartuta, 
Udalak laguntza zerbait handitzea 
erabaki du. Iaz salbuesben modura, 
diru laguntza berezia jaso zuen, bes-
teak beste, proiektua martxan jarri 
ahal izateko. 

El Ayuntamiento ha destinado 
43.000 euros en ayudas para los me-
dios de comunicación en euskera.

UDALAK HERRIXEN MERKATARIEN 
ELKARTEAREKIN LANKIDETZA  
HITZARMENA SINATU DU

Azkoitiko Udalak eta Herrixen 
Merkatari Elkarteak lankidetza 

hitzarmena sinatu dute herriko mer-
kataritza dinamizatzen eta eskaintza 
errentagarria eta kalitatezkoa area-
gotzen laguntzeko xedez. 

Udalak 23.000 euroko diru-lagun- 
tza emango dio merkatarien elkar-
teari. Halaber, erabiltzen duen lokala 
ere doan utziko dio Udalak Herrixeni.

Gaur egun, 118 establezimendu 
dira Herrixen elkarteari atxikituta  
daudenak. 

UDALAK HARRERA EGIN DIE AUR-
TENGO DENBORALDIAN NABAR-
MENDU DIREN KIROLARIEI

Aurtengo denboraldian nabar-
mendu diren kirolariei harrera 

egin die Udalak, izan dituzten lor-
penengatik bai  kirolariak eta bai 
elkarteak zoriontzeko asmoz. Javier 
Zubizarreta alkateak hitz egin zien 
omenduei, kirolaren baloreak eta tal-
de-lana azpimarratuz. “Zuen pozak 
eta penak guztiok bizitzen digutu 
eta Azkoitiko koloreak defendatzen 
dituztenek,  zenbat eta emaitza ho-
beak izan, hobe. Aurrera jarraitze-
ra animatu zituen, horrek eskatzen 
duen sakrifizioa eginez, baina lagun 
arteko giroari tinko eutsiz, “taldean 
ibilitakoari taldea geratzen zaiolako”.

Martxan da UROLA GUSTAGARRI egitasmo turistiko-gastronomikoaren 
udako edizioa. Udako Zaporeak izenburupean, abuztuaren 15era arte 

luzatuko dira antolatu diren gastroekimenak. 
Aurten hiru produktu artisau aukeratu dituzte: Artzai gazta, Beizamako Urki 

Zahar Txakolin Ekologikoa eta Egaña Gozotegiak Idiazabal Gaztarekin egindako 
izozkia. Halaber, hiru jatetxek hartuko dute parte produktu horietaz baliatu eta 
menu bereziak eskainiz: Iturri, Kiruri eta Mikel Uria jatetxeak. 

Laburrak
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Elkarrizketa 
Bigoterik Gabea antzerki taldea

ANTZERKIAK  
BADU  

AZKOITIAN  
HARROBIA

Xabier Barquero eta Kari Alberdi zuzendariak 
dira proiektuari arima eta bizia eman diote-
nak eta denen lan onari esker, poxpoloak su 
hartzen duen abiadura berean eraman ditu 

aparretara “Rise and Shine” obrak. Ekainean 
estreinatu dute Donostian ekoizturiko biga-
rren musikala: “Shine again”. Antzokietako 

besaulkiak betetzen jarraitu nahi dute. 

“Pikutara audio-bideo tresna eta gailu guztiak! Zoaz-
te antzerkira! Bete antzokietako besaulki guztiak!” 

zioen Anatoli Vasiliev zuzendari errusiarrak aurtengo 
Antzerkiaren Nazioarteko Egunean emandako mezuan. 
Horixe da Xabier Barquerok “Bigoterik gabea” antzer-
ki taldeari “Rise and Shine” proiektua aurkeztutakoan 
zuen helburua: antzerkiarekiko zaletasuna sustatzea, 
pil-pilean jartzea, alegia. Esan eta egin. Kari Alberdiren 
konplizitatea bilatu eta bien artean “Glee” telesail ame-
rikarrean oinarrituriko antzerki musikatua sortu zuten. 
Ez hala moduzkoa.  Hogeitaka lagun eszenaratzea eta 
obra bat aurrera ateratzea ez da ahuntzaren gau erdiko 
eztula. Lortu dute. Eta sarituak izan dira. 

“Rise and Shine” antzezlanagatik Coca-Cola Funda-
zioaren Buero saria eta Donostiako Antzerki Topaketetan 
eszenaratzerik onenaren saria jaso dituzte. Eta “Shine 
Again” lanarekin ere oso hasiera ona izan dute, Donos-
tiako Antzerki Topaketetan aipamen berezia jaso baitute. 

Ariane Aldalur, Ainhize Azpiazu, Jone Larrañaga, Aio-
ra Altuna, Kari Alberdi  eta Xabier Barquero bildu ditugu 
esku artean duten proiektuaz bi hitz trukatzeko. 

Ekainaren 3an jaso zenuten Logroñon Coca-Cola  
Fundazioaren Buero saria. Ondo ospatu zenuten?

Xabier Barquero: Parrandarik ez genuen egiterik izan. 
Arratsalde pasa egin genuen Logroñon. EAEko obra one-
naren saria eman ziguten kategoria ez eskolarrean eta 
saritan antzerkirako materiala eman digute, makillajea. 
Lehengo lanarekin arrakasta lortzen duten artistek, 
beldurra hartzen diote bigarrena ateratzeari. Zuen 
kasuan, nola joan da “Shine again”en produkzioa?

Ariane Aldalur: Beldurra bagenuen zeren lehenare-
kin pozik geratu ginen eta ez genuen bigarrenarekin 
dezepziorik sortu nahi. 



Elkarrizketa
Bigoterik Gabea antzerki taldea
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Ariane Aldalur, 
Ainhize Azpiazu, Jone 
Larrañaga, Aiora Altuna, 
Kari Alberdi  eta Xabier 
Barquero; Bigoterik 
Gabea antzerki taldeko 
elkarrizketaturiko 
kideak

zela helburua. Umeentzat eta gazteentzat 
antzerki eskolak daude baina adin batetik au-
rrera aukera ez da halako zabala. 

Kari Alberdi: Badira hiruzpalau urte hasi gi-
nela baina 0tik 10era oso azkar pasa gara eta 
orri txuri bat izatetik hona iristea...
Euskal antzerkian tragikomedia nagusi-
tzen da. Zergatik antzerki musikatuaren 
aldeko apustua?

Xabier Barquero: Ikastolako antzerki eskolan 
irakaslea naiz eta umeekin konturatu naiz 
musika tartean egonez gero, antzerkia ede-
rragoa egiten zaiela. Horregatik zerbait mu-
sikarekin egiteko gogoa aspalditik nuen eta 
ikusita Kariri (Alberdi) idaztea gustatzeaz 
gain, serie amerikarrak ere jarraitzen zituela 
berarengana jo nuen eta aurrera atera da. Jen-
deak mugimendua, ikuskizuna nahi du.
Afizioa da antzerkia zuentzat. Oraindik ez 
duzue ofiziotzat hartu. Baina orduak eta 
orduak eskaintzen dizkiozue...

Xabier Barquero: Nik askotan galdetzen diot 
neure buruari merezi ote duen ahalegin guz-
ti horrek baina gero esaten dut bai, bai, bai, 
merezi du.

Ariane Aldalur: Gustatzen bazaizu, pozik 
egiten duzu. Baina konpromisoa behar da ze-
ren entsegu saio asko daude atzean. Jendeari 
taula gainean egotea gustatzen zaio baina es-
katzen duen konpromisoa ikusitakoan atzera 
egiten dute askok. 
Nork erakutsi dizuete horrela dantzan?

Ariane Aldalur: Youtubek asko laguntzen du, 
hainbeste saltseatuta baditugu erreferen-
tziak...

Xabier Barquero: Koreografia batzuk kon-
plexuak dira. Karik eta biok askotan ideia 
finkoak ditugu eta lana zailtzen diegu dan-
tzariei esanez “hau nahi dugu”, baina beste 
askotan libre uzten diegu. 
Gidoi txar bati buelta eman diezaioke ak-
tore on batek?

Kari Alberdi: Aktore on batek asko egiten du. 
Edozein esaldi bere egiten dakienak... Koreo-
grafia bat ona izan arren, koordinaziorik ez 
badago alferrik da baita. 
Orain artekoa ezagutzen dugu. Eta hemen-
dik aurrera zer?

Xabier Barquero: nik ideiak baditut buruan 
baina nahiago dut honetan zentratu, mila 
gauzetan hasi eta dena erdipurdi egin baino...

Xabier Barquero: Lehenengoak sorpresa fak-
torea zuen eta bigarrengoan hori galdu egin 
dugu. Jendea harritu zuena da hainbeste ak-
tore elkartzeko gai izatea, hura guztia mugi-
tzea. “Askok  “gazte hauek zer egingo dute 
ba?” uste zutela esango nuke...

Ariane Aldalur: Nik momentu batean pen-
tsatu nuen ez ginela estrenatzera helduko. 
Blokeatuta geunden. 

Xabier Barquero: talde handia izateak asko 
zailtzen du dena. Lehenengoak esperientzia 
eman digu. Idazterakoan ere kontutan izan 
dugu aktore bakoitza eta zuzendaritza lanari 
begira, errazagoa egin zaigu bakoitzari eman 
dezakeena ateratzea. Bigarren obrak lan ge-
hiago dauka. 
Zer sentitu duzue eszenatokian publikoa 
begira duzuela?

Ainhize Azpiazu: Sentsazio asko. Ordu eta 
erdi daukazu hilabeteetan egindako lan guz-
tia erakusteko. Dena eman nahi duzu. Zailena 
irtetze hori da zeren ez dakizu zer topatuko 
duzun. Barruan egoten gara eta eszenara ate-
ra arte ez dugu jakiten zer aurkituko dugun. 
Esan dezakegu Azkoitian antzerkiak ba-
duela harrobia...

Ainhize Azpiazu: gure artean askok ez zuen 
kontaktu minimorik antzerkiarekin aurretik 
eta ni lehenengoa. Ez nuen sekula pentsatuko 
horrelako proiektu batean sartuta egongo 
nintzenik. Ez naiz oso konsziente egiten ari 
garenaz. 

Xabier Barquero: harrobia? Nik garbi neuka-
na da herrian antzerkiarekiko afizioa sortzea 

“Cuando pusimos 
en marcha el 
proyecto, yo 
tenía claro que el 
objetivo era crear 
afición al teatro 
en el pueblo. Para 
los niños están las 
escuelas de teatro 
pero a partir de 
una edad hay 
pocas opciones”
Xabier Barquero



UNA ORDENANZA REGULARÁ 
LA OCUPACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO 

Se ha creado una mesa de trabajo que ya ha elaborado un primer 
borrador. El documento  recoge los requisitos a cumplir y unifica 
el procedimiento para todo tipo de actos como espectáculos o con-
ciertos que vayan a tener lugar en un espacio de dominio público. 

El grupo de trabajo, constituido por el departamento de Urbanis-
mo, la Policía Municipal, la Oficina Técnica y Secretaría, está tra-
bajando en una propuesta con el fin de racionalizar los horarios 
de los establecimientos hosteleros en base al aislamiento acústico 
con el que cuenta cada uno.

Udalak espazio publikoaren era-
bilera arautuko duen udal orde-

nantza lantzen ari da. Horretarako, 
lan-mahai bat osatu da eta dagoeneko 
egina dute araudiaren lehen zirribo-
rroa. Elkarlanean aritu dira Hirigintza 
saila, Bulego Teknikoa, Udaltzaingoa 
eta Idazkaritza. 

Orain arte, Udalak ez zuen inolako 
araurik ezarrita talde edo elkarteren 
batek ekitaldi, ikuskizun edo kontzer-
tu bat antolatu nahi zuen kasuetarako. 
Horren aurrean, baldintza batzuk 
ezartzeko beharra ikusi zuen Udalak 
eta horretan dabil. Lan-mahaiak lan-
dutako zirriborroak, besteak beste, es-
katzaileek bete beharreko eskakizunak 
eta prozedura bateratu bat jasotzen 
ditu. Alegia, gune publikoaren erabile-
raren eskaera egiteko gutxieneko epea, 

ordutegia edota zerbitzuak aztertu 
dira. Esaterako, komunak behar izanez 
gero nori dagokion ardura, garbiketa 
lanak bere gain nork hartuko dituen, 
fiantzarik jarri behar duten eskatzai-
leek, e.a. 

Ordenantzak ohiko prozedura jarrai-
tuko du eta udalbatzak onartu beharko 
du indarrean jarri ahal izateko.

Udaletxeak egina du taberna bakoi-
tzaren isolamendu akustikoari 
buruzko azterlana eta sonoritatearen 
eta duen ekipamenduaren arabera sai-
lkatuta ditu tabernak. Orain, isolamen-
duaren arabera ordutegiak arrazio-
nalizatzeko proposamen bat lantzen 
ari da lan-mahaia. Ostalari bakoitzari 
planteamendua aurkeztuko zaio hartu 
beharreko neurriak har ditzaten.

Orain arte, Udalak ez 
zuen inolako araurik 

ezarrita talde edo 
elkarteren batek 

ekitaldi, ikuskizun edo 
kontzertu bat antolatu 
nahi zuen kasuetarako
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“LANEAN ARI GARA KALEKO 
BANDALISMOARI AURRE 
EGITEKO”
 Tamalez, ekintza bandalikoak ez dira isolatuak herrian. 
Duela egun batzuk,  Zorrospeko atseden gunean dauden 
mahai gaineko taulak lapurtu zituzten eta motorrak de-
rrapatzen ibiltzearen ondorioz, lur zati batzuetan belarra 
desagertu ere bai. Lanbide Heziketako eraikinean farolak 
eta leihoetako kristalak txikitu dituzte, San Juango bai-
nuetxeko iturrian jarritako kartelak puskatu... Udaltzain-
goa da guzti horren lekuko zuzena eta kezka nabaria da.

Xabier Artola, udaltzainburua

Alde Zaharreko bizilagunen 
kexak areagotu egin dira as-

teburuetan sortzen den zalaparta 
dela-eta. Zer ikusten duzu zuk?

Testuinguru soziala aldatu da, ban-
dalismoa asko igo da bai astegune-
tan eta bai asteburuetan. Jai goizeko 
lan txandan lan gehiago egiten dugu 
gauekoan baino. Gauez denak taber-
na barruetan egoten dira eta goizeko 
seietatik aurrera udaletxea eta pa-
rrokiaren artean biltzen dira gaupa-
san dabiltzan guztiak. Eta tamalez, 
ekintza bandalikoak ez dira isolatuak 
herrian, ez taberna kanpoan ez ba-
rruan. Nik ikusten dut agresibitatea 
asko indartu dela. Agresibitatea eta 
guztia justifikatu beharra. 

Zeintzuk dira arazo nagusiak?
Arazoak nonahi suertatzen dira. 

Larunbat goizean azokarako postua 
prestatzen ari den bati fruta karga 
botatzea gertatu izan da, kale-gar-
bigailua pasatzeko oztopoak egoten 
dira, garraio enpresek esaten digute 
zerbitzu batzuetan txikizioak jasaten 
dituztela, Alde Zaharreko bizilagu-
nak zalapartaz kexatzen dira, pixa 
edonon egiten da... Azkenean eragina 
toki askotan du. Egoerari soluzioa bi-
latu behar zaio denon inplikazioare-

kin, udaleko sail ezberdinak, taber-
nariak, gazteak , gurasoak....Lanean 
ari gara.

Txikizioak gehitu egin dira, orduan?
Bai, ez bakarrik kalean. Taberna-

riak ere etortzen zaizkigu salaketak 
ipintzera komunak edo soinu ma-
haiak puskatu dizkietelako. Kanpoan, 
duela egun batzuk Lanbide Hezike-
tako eraikinean farolak eta leihoe-
tako kristalak apurtu zituzten, bes-
teak beste. 

Gehiegizko kontsumoa da faktore 
nagusia?

Zenbat eta ordu gehiago eman 
kalean kontsumitzen (alkohola eta 
bestelakoak), arriskuak handitzen 
joaten dira. Zentzu horretan, taber-
nek arauak bete behar dituzte, bakoi-
tzak duen lizentziak baimentzen 
duen horretara mugatu behar du. Mu-
gatuta dute musikaren bolumena edo 
ordutegia, lizentziaren arabera. Eta 
araua betetzen ez duenari espedien-
tea irekitzen diogu, baita, adibidez, 
atea irekita edukitzeagatik ere... Bai-
na arazoa, esan bezala, udaletxea eta 
parrokia aurrean kontzentratzen da 
nagusiki. Plaza Berri isolatuta gera-
tzen da. Gune horretan daude kokatu-

ta ordutegi zabalena duten tabernak. 
Kontsumoaren inguruan ere lan 

asko daukagu egiteko denok elkarla-
nean (Udalak, tabernariek, Ertzan-
tzak) eta ez dut uste sarekada bat egi-
tea soluziobidea denik. 

Botiloia gero eta gehiago zabaltzen 
ari da. Aurten, hiru lagun izan ditugu  
koma etilikoarekin. 16 urtetik 19 bi-
tartekoak hirurak. Uste dut taberna-
rien erantzunkizuna ere badela arazo 
honetan inplikatzea.

"Cuantas más horas en la 
calle, más son los riesgos. 
En ese sentido, los bares 
tienen que cumplir las 
normas y atenerse a 
los límites que marca 
la licencia con la que 
cuentan".

"Tenemos mucho 
trabajo que hacer en la 
prevención del consumo 
excesivo y todos tenemos 
que implicarnos"

Elkarrizketa
Xabier Artola. udaltzainburua
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Ekintza bandalikoak beti eman dira. Sarritan, agintariek 
salatu beharrean ezkutuan gordetzen dituzte, isilpean edukita 
errepikatuko ez direlakoan. Berriki, eta adibide gisa,  Lanbi-
de Heziketako eraikinean leihoetako kristalak eta farolak 
hondatu dituzte, zaborrontziei su emateaz gain, eta tamalez 
ez da kasu isolatua. Txikiketez gain, Alde Zaharreko bizila-
gunak nazkatuta daude asteburuetan pairatzen dutenaz. 
Ezin dute lorik egin eta kaleko pixa usaina etxeraino iristen 
zaie. Elkarbizitza baketsuagoaren eta parranda osasuntsua-
goaren alde ari gara lanean. Horretarako lan-mahai bat osatu 
da udaletxean eta urrats garrantzitsuak eman ditu. Besteak 
beste, espazio publikoen erabilera arautzeko ordenantza 
bideratuta dago eta horrekin batera, tabernek duten isola-
mendu akustikoaren eta ekipamenduaren arabera, ostalariek 
bete beharreko arauak bete ditzaten proposamen bat lantzen 
ari da lan-mahaia. Hala ere, nahikoa ez da izango, arazoaren 
konponbidea erraza ez delako. Udalaren zeregina da arauak 
betearaztea, baina  balore sozial eta  zibikoen eremua udalaz 
haratago doa. Alderdikeriak alde batera utzi eta arazoari bata-
sunean heldu beharra daukagu.
Zer egin? Hasitako lanari jarraipena emateko, jokabide zibikoa 
arautzen duen ordenantza egitea garrantzitsua ikusten dugu, 
balore sozial eta zibikoak indartuko dituen sentsibilizazio 
kanpainak gauzatzearekin batera. 

Udal gobernuak lan talde bat sortu zuen arautegi bat osatzeko. 
Gure ikuspuntutik egokia:
• Politikaria: Taldeko zuzendari eta arduradun nagusia.
• Teknikaria: Gaian aditua.
• Idazkaria: Legerian aditua.
• Udaltzaingoa: Tokian tokikoa gehien ezagutzen duena eta 

araudia bete araziko lukeena.
Gure taldearen kezka ez da oraingoa eta hemen bestela:
Azkoitia Bai bloga: gure urte haserako bi lehen argitalpenak.
http://www.azkoitiabai.eus/?cat=15
Udal batzorde eta bilkuretan gure kezka azaldu dugu:
• Kultura: 2016-01-19 / 2016-02-22 
• Udal osoaren bilkura: 2016-05-30
• Ogasuna: 2016-06-16
Beti erantzun berdina: “Aurrerapauso handiak egiten ari 
gara.” Eta 6 hilabete pasa ondoren, lantalde horren ondorioen 
berririk eman ez digutenean, gure iritzia eskatze hutsak ere 
benetan harriturik utzi gaitu. Hala ere hor doazkizue gure 
ekarpenak:
- Auzokide,tabernari eta merkatariak lantaldera gehitu.
- Komunikazio kanpaina Andramaxetako.
-  Lantalde hezitzaile batek, tokian bertan (gaueko ordu txi-

kitan) jende eta tabernarien parte-hartzearekin parranda 
jatorra sustatu.

- Behin behineko neurriak hartu: komun kimikoak...
- Udaltzaingoak dagoen araudia bete arazi.
- Iparraldekoek duten heziketa maila garatu.
Eta lantaldean nahi bagaituzue gu beti bezala laguntzeko 
prest.

EH Bilduk badu kezka asteburuetan alde zaharrean gertatzen 
denarekin. Asteburuetan gertatzen dena bizi garen sistema 
kapitalistaren beste ertz edo aurpegi bat dela iruditzen zaigu. 
Azkoitia azken urteetan erreferente bihurtu da jendartean, 
bertan egoten den parranda dela eta. Hau ez da txarra, jendea 
kalera irteten da, elkarrekin harremanetan jartzen da eta 
herriak bizirik dirau.
Bai ordea, parrandaren "ondo pasatzea" "dena libre da" 
bihurtzen denean. Eta hemen dugu lotura zuzena hasieran 
aipaturiko sistema kapitalistarekin. Askatasunaren izenean 
jarrera desegokiak, erasoak eta indibidualismoa zabaltzen da, 
baita egunerokoan ere, ondokoen bizitzak ahaztuz. Honek 
ekartzen dizkigu baita ere parranda giroan hain ohikoak diren 
eraso matxista guztiak (piropoak, irainak, ikutzeak, eraso 
fisikoak...).
Horregatik EH Bildutik lan pedagogikoaren beharra ikusten 
dugu. Balore berrietan heztea proposatzen dugu. Herri eredu 
berri bat bultzatzen duten baloreetan, bakoitzak bere burua 
zainduko duena, albokoena ere zainduz eta guztion artean 
gure herri eta gizartea zainduz.

“CIVISMO y CONVIVENCIA”, son unos conceptos, que todos 
decimos conocer, y la mayoría demostramos desconocer en la 
practica
Los fines de Semana en Azkoitia, lo mismo que en otras partes, 
los derechos de unos pocos, son ignorados por muchos; y eso 
requiere de unas medidas urgentes y drásticas, que garanti-
cen en la medida de lo posible, los derechos de los ciudadanos 
afectados.
Para nosotros, se debe de reforzar la vigilancia y penalizar 
los incumplimientos de las normas. Ya que la otra alternativa 
sería la de anular, o no autorizar los eventos que dan lugar a las 
situaciones de conflicto.
Pero lo primordial y prioritario, debe de ser una llamada de 
atención a la ciudadanía, para que vea el conflicto desde las 
dos perspectivas y tome conciencia del mismo, para evitar o 
minimizar las situaciones de conflicto.
Otra solución, seria rotar los eventos que generan los proble-
mas por diferentes zonas del pueblo. Celebrar los conciertos 
cada vez en una plaza diferente, por ejemplo, para que los 
problemas se diversifiquen y se minimizen para los afectados, 
al menos en la frecuencia.

EAJ-PNV EH BILDU

AZKOITIA BAI PSE-EE

Herritar asko kexu da asteburuetan Alde Zaharrean bizi den egoera dela-eta.
ZER PROPOSATZEN DUZUE ELKARBIZITZA 
ZIBIKOAGO BAT SUSTATZEKO?
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AGENDA

ABUZTUA

11  •  Willibald Guggenmos organo jolearen kontzertua, Musika Hamabostaldiak antolatu-

ta, 20:00etan Azkoitiko Parrokian.

14tik 18ra  Andramaixek

IRAILA

3  • “Kakutera izerpean igoera”. Anaitasuna Mendi Bazkunak antolatuta, 22:30ean.

 •  Rally Sprint

16    •  Azkoitiko 16. Bidai tertuliak. Kultur etxean, 19:30ean, “Marruecosen zehar Oasis 

raid kanpaina solidarioan”. Hizlaria: Aizalde Raid Team (Ander Malbadi eta An-

der Dorronsoro)

17   • Kontzertua, Tabernarien elkarteak antolatuta, Herriko Plazan.

 •  Mendi Bizikleta Martxa Anaitasuna Mendi Bazkunak antolatuta, 15:30ean, Plaza 

Berritik abiatuta. 

23, 24, 25  Herriko Plazan 3x3 futbola

27tik urriaren 1era  GARABIDEAN BIDE LAGUN

www.azkoitia.eus | 943 080 080 | 


