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Normaltasunaren bila gabiltza. Hasiera batean inork 
gutxik irudika zezakeen zetorkiguna baina haur, 
gazte eta helduak egokitzen joan gara egungo egoe-
rara. Azkoitia lehenetarikoa izan da hainbat zerbitzu 
berriro martxan jartzen, hartu beharreko neurriak 
bermatuta. Horren erakusgarri dira Bulego taldearen 
“Herria berpizten” kontzertua, Baztartxo zinearen 
edota Ugarteigarango igerilekuen irekiera, haur eta 
nerabeentzat udako ekintzak, robotika ikastaroa, e.a. 
Mundua geratzerik ez badugu nahi, badugu formula: 
distantziak, musukoa, gel hidroalkoholikoak eta eran-
tzunkizuna, norberengandik hasita. 

 NORMALTASUNAREN  
 BILA, NORMALTASUNAREN    
 BIDEAN 

 X. Erniarraitz Txapelketaren kanporaketa  
 Estrainekoz, covid 19a tarteko, Hizkuntza   
 Eskolako azterketak Azkoitian bertan egin dira 

Igerilekuek segurtasun protokoloa  
jarraituz zabaldu dituzte ateak  

 Robotikako ikastaroa  

 Bulego taldearen kontzertua 

 Udalekuak ere egokitu egin behar izan dira aurten  

 Elkarguneko igerilekuak garbitzen zabaldu aurretik 



AURTEN EZ VA A SER QUE NO

Aurten, ez. Ezin dugu egindako bidean atzera egin. 
Andramaixek ospatzea errespetu falta litzateke covid 
19aren biktima guztiekiko, ospitaletan bizia arriskuan 
jarri duten pertsonekiko eta laguntza ematen aritu diren 
boluntario guztiekiko. Ezin dugu gure osasuna arriskuan 
jarri dagoena baino gehiago. 

Uda arraroa izaten ari da. Bai. Baina albiste ona da An-
dramaixek urtero bueltatzen direla. Itxarotea da kontua. 
Konfinamenduko geldialdiak zerbait erakutsi badigu da 
familiaz, etxeaz eta sukaldeaz patxadaz gozatzen eta 
hori Andramaixetan ere egin daiteke. 

Izan gaitezen arduratsuak. Gugatik, guztiongatik. 

Birus honek guztiok probatu gaitu eta eredu izan behar 
dugu ekar dezakeenagatik.

Pixkanaka eraitsitakoa eraikitzen joango gara, bazter-
tutakoa berreskuratzen eta galdutakoa bizitzen. 

Uda ona izan dezazuela guztiok!

Este año, va a ser que no. No podemos desandar lo an-
dado. Sería una falta de respeto a todas las víctimas del 
covid 19 celebrar los Andramaris, a todas las personas 
que se han dejado la piel en los hospitales y a las volun-
tarias y voluntarios que han estado ayudando. No pode-
mos poner en riesgo nuestra salud más de lo que está. 

Está siendo un verano extraño. Sí. Pero la buena no-
ticia es que los Andramaris vuelven cada año. Solo es 
cuestión de esperar. Si algo nos ha enseñado el parón del 
confinamiento es a disfrutar con mayor calma de la fa-
milia, del hogar y de la cocina, lo cual no está reñido con 
los Andramaris. 

Seamos responsables. Por nosotros y por todos. 

Este bicho nos ha puesto a prueba a todas y a todos. 
Tenemos que dar ejemplo por la cuenta que nos trae. 

Poco a poco iremos levantando lo derribado, recupe-
rando lo abandonado y viviendo lo perdido. 

¡Buen verano a todas y a todos!

Azkoitiko alkateaJavier Zubizarreta
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La crisis del Covid 19 ha supuesto 
una tragedia humana global y un 
mazazo  económico inimaginable. 
Ante la necesidad, la primera reac-
ción fue la de planificación, gestión 
y coordinación de servicios y ayu-
das para afrontar la cuarentena. 
Ahora, con los ojos puestos en el 
mapa de los rebrotes, todo empieza 
a tomar cierto aire de normalidad 
con episodios, quizás, de “exce-
siva normalidad” mientras que 
el contexto económico requiere 
adaptarse a la situación y adoptar 
las medidas necesarias. 

El Ayuntamiento ha destinado en 
ayudas a Cruz Roja y a los sectores 
de comercio, hostelería y servicios 
230.000 euros para hacer frente a 
la crisis generada por el covid 19. 

Otro dato significativo es la bajada 
de ingresos municipales. Entre la 
exención de tasas a establecimien-
tos durante el periodo de cierre y 
la reducción de la ayuda del Fondo 
Foral, el presupuesto del Ayun-
tamiento se verá reducido en al 
menos 1.689.273,40 euros. 

Ante este nuevo escenario eco-
nómico, como toda organización, 
el Ayuntamiento ha tenido que 
replantear las inversiones y ajus-
tar las partidas, sin sacrificar los 
grandes proyectos como el de la 
mejora de accesibilidad en Flore-
aga. Nos lo cuenta la concejala de 
Hacienda Ana Azkoitia. 

Elkarrizketa

Udala
Ana Azkoitia, Ogasun zinegotzia

“EGOERA ONEAN DAGO UDALA 
BAINA ESKU ARTEAN DITUGUN 
INBERTSIOAK ERE EZ DIRA HALA 
NOLAKOAK”

Ana Azkoitia. Udaleko Ogasun zinegotzia
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Covid 19ak krisi bikoitza ekarri 
digu, osasuna eta ekonomia kolpa-
tuz. Udaletik nola ikusten da egoe-
ra une honetan?

Covid 19ak gauzak aldatu egin ditu 
mundu osoan, eta nola ez, herrian. 
Krisiak bapatean, goizetik gauera, 
gauzak aldatu beharra izatera era-
man gaitu eta aldaketa kudeatzea 
zailagoa da ohiko ibilbidearekin ja-
rraitzea baino. Lehen  unean herri-
tarren beharrak asetzea izan zen 
erronka nagusia. Sarea antolatzea 
eta zerbitzu berriak martxan jartzea 
koarentena errazteko. Behin alarma 
egoera bukatuta, ekonomiari begira 
jarri gara guztiok eta momentu hone-
tan, osasuna babesteaz gain, berpizte 
ekonomikoan jarri behar ditugu in-
darrak. 
Berpizte ekonomikoa sustatzeko 
Udalak 200.000 euroko diru-lagun-
tza lerroa atera du merkatari, osta-
lari eta zerbitzuentzat. Nola joan da?

Merkatariak eta ostalariak behar 
ditugu gustuko herria nahi badugu, 
baita autonomoek eskaintzen diz-
kiguten zerbitzuak ere, eta nola ez, 
enpresak, txikienetik handienerai-
no. Makineria horrek sostengatzen 
du tokiko ekonomia, eta nola ez, en-
plegua. Denek merezi dute laguntza, 

baina muga jarri egin beharra dago 
non edo non. Jaso ditugu kritikak 
berandu ibili garela esanez eta beste 
herri batzuetan lehenago jarri dituz-
tela martxan laguntzak. Egia esateko, 
guk denbora behar izan dugu Udala-
ren egoera ekonomikoa aztertu, au-
rrekontuak birplanteatu, inbertsioak 
lehenetsi eta laguntzak zenbatekoak 
eta nori zuzenduak izan behar duten 
erabakitzeko. 

200.000 euro bideratu ditugu mer-
katari, ostalari eta zenbait zerbi-
tzurentzat. Oker ez banago, Udalak 
inoiz jarri duen diru-laguntza lerro 
potoloena da kopuru aldetik, baina 
konbentzituta gaude bidezko neurria 
dela. 
Zenbatek egin dute eskaera?

Gure datu basearen arabera 236 sal-
toki edo negoziok zuten eskaera egi-
teko aukera eta elkarrizketa egiten 
ari garen une honetan  160 estable-
zimenduk egin dute eskaera. Guztiz 
itxita egon diren negozioentzat 900 
euroko laguntza aurreikusi da eta 
partzialki itxita egon direnentzat 450 
eurokoa, betiere, fakturazioan gu-
txienez %75eko galera izan badute. 
Zuzeneko diru-laguntzez gain, bes-
te neurri batzuk ere hartu ditu 
Udalak.

“Los proyectos de ejecución 
de las dos primeras fases 
de mejora de accesibilidad 
en Floreaga están hechos. 
Nuestra intención es 
empezar a dar los pasos 
necesarios para construir ya 
el primer ascensor”

Udal aurrekontuak birplanteatu 
behar izan ditu Udalak, diru-sa-
rreren murrizketaren aurrean. 
Hala ere, Ana Azkoitia Ogasun 
zinegotziaren esanetan, orain 
alde batera utzitako proiektuak 
lehenbailehen berrartzeko ahale-
gina egingo da. 

Baikor agertzen da Ana Azkoitia Ogasun zinegotzia, baikorra duelako 
bere benetako izaera. Ekonomista, zenbakiek ez die ihes egiten eta 
udaleko kontuak zuzen eramatea tokatu zaio azken urte hauetan. 
Covid 19ak, ordea, arrastan eraman ditu zenbait aurreikuspen. Unean 
uneko egoerara egokitu eta aurre egitea da orain erronka nagusia. 
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Hala da. 1.000 erosketa bonu ate-
ra genituen. Egia da, bonuak sektore 
guztietan erabiltzera bultzatu ditu-
gula erosleak kontsumoa zabaltzeko. 
Ez da hain erosoa edo erakargarria 
kontsumitzailearentzat, baina bonu 
kanpaina merkatari eta ostalariei 
laguntzeko da, nahiz eta herrita-
rrengan eragin. Aurreko kanpainan 
bonu gehienak elikagaien establezi-
menduetan trukatu ziren eta orain-
goan kontsumoa zabaltzea nahi izan 
dugu. Seguruenik udazkenean beste 
kanpaina bat egingo dugu eta ikusiko 
dugu nola egin. 

Horretaz gain, 2020ko hiruhilekoa-
ri dagokion zabor tasarik ez dute or-
daindu beharko itxi behar izan duten 
denda, taberna eta jatetxeek. Azken 
hauen kasuan, ezta terrazari dago-
kion tasarik ere itxialdiari dagokion 
epean. Uraren kasuan, Gipuzkoako 
Urak-ek hobaria emango die. 
Ekonomikoki tasa horiek ez kobra-

tzeak zer suposatzen dio Udalari?
Kontu-hartzailetzatik egindako kal-

kuluen arabera, 40.000 euroko sarre-
ra galtzea. Baina premiazko neurrien 
planaren baitan sartuta dago. Dendak 
eta tabernak zabalik izateak, guztion 
elkartasuna eskatzen du momentu 
honetan. 
Eragin handiagoa du, nola ez, Udal 
Finantzaketarako Foru Fondoaren 
murrizketak. Zein da aurreikuspe-
na?

Foru Aldundiak aurreratu zuen ja-
sotzea espero zena baino %20 gutxia-
go jasoko duela udal bakoitzak. Hori 
izango da gutxieneko murrizketa. 
Hau da, Azkoitiko kasuan, 1.689.273,40 
euro gutxiago. Guk zuhurtziaz jokatu 
nahi izan dugu eta kontutan hartu 
dugu murrizketa %23koa izan daite-
keela, alegia, 1.942.664,41 eurokoa. 

Udalaren egoera ekonomikoa ona 
dela esan dezakegu. 3.340.142,91 eu-
roko gerakina dugu. Zer gertatzen 
da? Esku artean ditugun proiektuak 
ere aurrekontu altukoak direla oso, 
esaterako, Floreagako igogailuena 
edota igerilekua handitzearena, bai-
na lanean jarraituko dugu. 

Floreagako igogailuen kasuan, bi 
lehenengo faseen exekuzio proiek-
tuak eginak daude eta gure asmoa 
da pausoak ematen hastea lehenen-
go igogailua eraikitzeko. Proiektua 
onartu, lizitaziora atera, esleitu… 
administrazioak bere denborak ditu 
nahiz eta guk azkar egin nahi izan. 
Eta igerilekuen handitzearen ka-
suan?

Duela bizpahiru aste aurkeztu ge-
nien IDO, Zubiaurre Igeri Elkarteko 
eta Marea Urdinako ordezkariei Ses-

“Hemos implementado una 
línea de ayudas a comercio, 

hostelería y servicios de 
200.000 euros. Creo que es la 
mayor subvención otorgada 

por este Ayuntamiento, pero 
opino que es una medida justa. 
Quienes hayan tenido cerrados 

sus negocios recibirán 900 
euros, además de exenciones 

en tasas”

El Ayuntamiento recibirá del 
Fondo Foral 1.689.273,40 euros 
menos si la reducción es del 
20%. Puede ser de hasta un 
23%, lo cual supone casi dos 
millones de euros menos”
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tra enpresak egin duen oinarrizko 
proiektua. Eurekin bildu gara haien 
ekarpenak eta iritziak jaso eta iris-
garritasunaren ikuspegitik hobe-
kuntzak jorratzeko. 3.000.000 euroko 
aurrekontua du. Gure asmoa ez da 
inondik inora proiektua egin eta alde 
batera uztea, baina finantziazio bi-
deak bilatzen joan beharko dugu. Ige-
rileku berria ezin da faseka egin Flo-
reagako igogailuak bezala. Proiektu 
handia da eta baita beharrezkoa ere, 
beraz, urratsak ematen joango gara 
ahal dugun heinean. 
Aurrekontuetan zer gehiago egoki-
tu edo ukitu behar izan duzue?

Nahitaez aurrez aurreikusitako 
partida batzuk ez ditugu erabiliko eta 
beste batzuk, zuzenean, alde batera 
utzi behar izan ditugu. Parkour edo 
kalistenia bezalako kirol praktiken-
tzat eraiki nahi genuen parkea mo-

mentuz baztertu egin dugu eta baita 
tenis pistaren estaltzea ere. Ikusiko 
dugu hurrengo urtea nola datorren 
eta berreskuratzeko moduan izango 
garen, baina tamalez aurtengo aurre-
kontuetatik kanpo utzi behar izan di-
tugu kontuak borobiltzeko. 

Bestalde, hainbat partida “ez era-
bilgarri” gisa izendatu ditugu, hain-
bat ekintza ezingo direlako burutu 
aurten. Esaterako, Xabier Munibe 
Ikastolaren 50. urteurrena ospatzeko 
jarritako 24.000 euro, Aizkibel Libu-
rutegian argiak aldatzeko aurreikusi-
tako 30.000 euro, Andra Mari jaietako 
beste 75.000 euro edota beste hain-
bat proiekturentzat jarrita genituen 
195.000 euro. 

Kendu edo baztertu ez ezik, jarri 
ere egin dugu. Esaterako, 30.000 eu-
roko partida zehaztu dugu bizikleta-
-garbigune bat eraikitzeko. 

Merkatariak eta ostalariak 
behar ditugu, baita 
autonomoek eskaintzen 
dizkiguten zerbitzuak ere, eta 
nola ez, enpresak txikienetik 
handieneraino. Makineria 
horrek sostengatzen du 
tokiko ekonomia, eta noski, 
enplegua”

“Udalaren egoera ekonomikoa 
ona dela esan dezakegu. 
3.340.142,91 euroko gerakina 
dugu. Zer gertatzen da? Esku 
artean ditugun proiektuak ere 
aurrekontu altukoak direla 
oso, Floreagako igogailuenea 
edota igerilekuen handitzea, 
kasu”

“Parkour edo kalistenia 
bezalako kirol praktikentzat 
eraiki nahi genuen parkea 
momentuz baztertu egin 
dugu eta baita tenis pistaren 
estaltzea ere. Ikusiko dugu 
datorren urtea nola datorren 
eta berreskuratzeko aukerarik 
dugun”

La previsión del área de intervención del Ayuntamiento estima un déficit 
anual adicional de 152.686,10 euros como consecuencia del cierre de Elkargu-
nea durante el estado de alarma. 

La suspensión de los servicios llevó a Elkargunea a eximir del pago de la 
cuota a socias y socios durante el cierre por el estado de alarma. Durante los 
meses de abril, mayo y junio, no se ha cobrado la cuota de socio. En marzo los 
socios pagaron la cuota íntegra pero durante las dos últimas semanas no hubo 
servicios. Como compensación, aunque Elkargunea restableció sus servicios el 
15 de junio, tampoco se cobró la cuota de ese mes. 

En cuanto a las actividades, en septiembre se podrían recuperar las sesiones 
o clases que no se pudieron dar de mediados a finales de marzo. En caso con-
trario, se devolverá el dinero. 

ELKARGUNEAREN ITXIERAK 152.686 EURO 
GEHIAGOKO GALERA ERAGINGO DU
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COVID 19: BIZI DUGUN EGOERAREN 
GAINEAN ZER AZTERKETA EGIN DUZUE?

EAJ-PNV EH BILDU

Iritziak
Alderdi politikoak

Guztiok ados gaude esa-
tean covid 19ak osasuna, 

ekonomia eta gizartea bera 
jarri dituela kolokan, hemen 
eta munduan. Desadosta-
sunak egoeraren kudea-
ketan egon daitezke. Krisi 
honek jarrera eraikitzailea 
eskatzen du, arduratsua eta 
eskuzabala dena. Inor bide 
bazterrean utziko ez duena. 

Onerako edo txarrerako, 
ezohiko errealitateari egin 
behar izan diogu aurre 
guztiok eta gauza onak 
eta txarrak ikusi ditugu, 
jokabide zuzenak eta ez hain 
zuzenak.

Eta hau ez da oraindik 
amaitu. Ez dugu normalta-
sunik izango denbora ba-
tean. Egoeraren kontzientzia 
hartu, norberekoikeriak utzi 
eta erronka honi elkarre-
kin heldu ezean, atzerantz 
egingo dugu.

Erakundeek laguntzeko 
eta egoera eraginkortasunez 
kudeatzeko ardura dute, 
baina testuinguru honetan 
gutako bakoitzak jarri behar 
du jarri beharrekoa. 

Lankidetza publiko-pri-
batua tokiko ekonomia 
sustatzeko, auzolana, gar-
dentasuna eta baliabide eta 
laguntzen kudeaketa egokia 
giltzarri dira eta izango 
dira egoera hau gainditzeko. 
Beharrean dauden herrita-
rrei eta ekonomia mugiaraz-
ten duten eragileei lagun-
tzea da gure konpromisoa, 
Gizarte Zerbitzuen egitekoa 
lehenetsiz eta gainerako 
erakunde eta eragileekin 
elkarlana sustatuz.

Argi dago arazo eta egoera 
konplexuak ez direla eran-
tzun sinpleekin konpontzen. 

Gaur egun bizi dugun 
egoera larria da, covid-

-19ak sortu duen osasun 
larrialdiak sistema osoaren 
joskurak etetzen ari zirela 
agerian utzi digu.

 Osasun larrialdiarekin 
batera krisi ekonomiko 
gogor bat ekarri du euskal 
jendartera, langabezia tasen 
gorakada, lan baldintzen 
prekarizazioa, erteak… Gai-
nera, beste behin ere krisi 
hau kolektibo zaurgarrienei 
ari da kolpatzen, emaku-
meei, gazteei, migranteei, 
aniztasun funtzionala duten 
pertsonei. Horregatik, ezin-
bestekoa da lan baldintza 
duinak bermatzea sektore 
guztietan eta egoera larrie-
nean daudenei behar duten 
babesa ematea.

 Krisi honek agerian 
utzi digu beste behin ere 
bizitzak erdigunean jarri 
behar ditugula. Horregatik, 
uste dugu ezinbestekoa dela 
bizitzak erdigunean jartzeko 
politikak aurrera eramatea. 
Ezinbestekoa da pandemia 
garaietan oinarrizkotzat 
hartu diren lanei merezi du-
ten garrantzia ematea, sis-
tema publikoa indartzea eta 
blindatzea. Sistema publiko 
sendo batek soilik erantzun 
diezaiokelako horrelako 
krisi bati inor atzean utzi 
gabe. Ezin dugu utzi, beste 
behin ere, krisi hau betikoek 
ordaintzea.

AZKOITIA BAI

Ez genuen bela pentsatu-
ko musukoa jarrita ibili 

beharko genukeenik Azkoi-
tian, Txinan,  kontaminazioz 
beteriko hiri handietan 
beno, baina Azkoitian?

Gaia serioa da eta ardu-
ratsu jokatzea eskatzen 
digu denoi. Gazteek beldur 
gutxiago dute, normala 
den bezala, baina 3. adine-
koei errespetu handia zor 
diegunez,  hartu behar diren 
neurriak hartzea ezinbeste-
koa iruditzen zaigu. Batzuen 
ustez munduko botereek 
sortutako gaitza izango 
da, beste batzuk denok 
lehen bai lehen kutsatu eta 
inmunizatzeko festak an-
tolatzen dituzte, munduko 
pertsonaia boteretsuenak 
larritasunik ez dagoela 
esan eta babes neurriak ez 
erabiltzeko gomendioa ere 
azaldu dute (beraiek kutsatu 
diren arte noski), dena 
gezurra dela aldarrikatzeko 
kontzentrazioak ere egin 
dituzte, …  Gu ez gara gai 
hauetan jakintsuenak, baina 
berriro diotsuegu, babes 
neurri denak hartu eta gure 
aiton amonekin errespetuz 
jokatu beharra ezinbestekoa 
dela iruditzen zaigu, azken 
bolada txar honetan asko eta 
asko joan zaizkigulako eta 
hori ekiditea gure esku ere 
badagoelako. 

PSE-EE

PSE-EEtik, azkoitiarrek 
alarma-egoeran erakutsi 

duten portaera eredugarria 
azpimarratu nahi dugu, 
eta gure alderdikide Janire 
Igoak zuzentzen duen gizar-
te-zerbitzuetako sailak zail-
tasun bereziko egoeran egin 
duen lana    ere nabarmendu 
nahi dugu.

Doluminak eman nahi diz-
kiegu Covid-19ak eragindako 
gaixotasun izugarriaren 
ondorioz hildakoen familia 
eta hurbilekoei.

Era berean, gure gogoeta 
eta sendatzeko desio onenak 
bidaltzen dizkiegu gaixoei, 
eta eskerrak eman nahi 
dizkiegu osasun-arloko 
profesionalei, baita alarma-
-egoeran guztion onerako 
lan egin dutenei ere.

Desde el PSE-EE queremos 
resaltar el comportamiento 
ejemplar que  han demostra-
do los azkoitiarras duran-
te el estado de alarma y 
reconocer  la labor realizada 
desde el departamento de 
servicios sociales que dirige 
nuestra compañera Janire 
Igoa en una situación de 
especial dificultad.

Damos el pésame a las 
familias y allegados de las 
personas fallecidas por la 
terrible enfermedad provo-
cada por la Covid-19. 

También enviamos nuestro 
ánimo y los mejores deseos 
de recuperación a los enfer-
mos y un agradecimiento a 
los profesionales del ámbito 
sanitario, así como a todos 
los que han trabajado duran-
te el estado de alarma por el 
bien de todos.
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Askoren pentsamendua da zein 
ederki geunden Koronabirusaren 
aurretik. Hilabete gutxitan nola 
aldatu da orokorrean egoera eko-
nomiari eta bereziki industriari da-
gokionez?

Egia da ondo geundela. Hala ere, 
lan eskaintzen datuari erreparatuta 
bazegoen aldaketa iazkoaren eta aur-
tengoaren artean. Ikusten zen halako 
moteltze bat. Baina orokorrean da-
tuak oso onak ziren. Enpresak proiek-
tu berriak zituzten, egonkortuta eta 
inbertsioak egiteko asmoz ikusten 
ziren eta eragina izugarrizkoa izaten 
ari da, industrian noski, eta batez ere, 
zerbitzuetan. 

Hasieratik Udalak eskatu dio Iraur-
gi Berritzeni enpresen bidelagun 
izateko, ondoan egoteko eta dituz-
ten beharretan laguntzeko. Nola 
gauzatu duzue lan hori?

Javier Zubizarreta alkatea eta Iraur-
gi Berritzeneko presidentea oso gai-
nean eta oso kezkatuta egon da ha-
sieratik eta lehen unetik eskatu zigun 
beharra zuenari laguntzen benetako 
ahalegina egiteko. Batzorde bat osatu 
genuen eta hartu-eman zuzena izan 
dugu enpresa, autonomo eta ekintzai-
leekin. Zortzi ordu telefonotik eskegi-
ta eman ditugun egunak izan dira. Bai 
Udala eta bai Iraurgi Berritzen gertu 
sentitzea nahi genuen eta oso kontu-

Begoña Beobide. Iraurgi Berritzenen zuzendaria

9Uztaila  2020

Elkarrizketa
Begoña Beobide. Iraurgi Berritzenen zuzendaria

La Agencia de Desarrollo e Innovación 
de Urola Erdia, Iraurgi Berritzen, es la 

herramienta que tienen los Ayunta-
mientos para promover el desarrollo 

económico y social, fomentando la 
competitividad, la inserción laboral, 

el emprendizaje o la formación en es-
trecha colaboración con autónomos, 

pymes, empresas o centros escolares. 
En estas últimas semanas, su fun-

ción ha resultado vital y se ha visto 
intensificada como consecuencia del 
covid 19. Kontzejupetik habla con su 

directora Begoña Beobide.

“LA INDUSTRIA ESTÁ  AGUANTANDO 
ESTOICAMENTE, MIENTRAS QUE LOS 
SERVICIOS LO ESTÁN PASANDO PEOR”



Aldi Baterako Enplegu Erregula-
zioek. Askoren beldurra da zer ger-
tatuko ote den ABEE edo ERTEak 
bukatutakoan. 

Jende askori eragiten die. Maiatzeko 
datua da hori eta oraindik ez dakiguna 
da zenbatek jarraitzen duten ERTEan. 
389 eskaera egin ziren eskualdean. Ez-
berdintasun handiak daude enpresen 
artean. Handi batzuk lan karga han-
diarekin harrapatu zituen krisiak eta 
eskaerei erantzuten ari dira. Diotenez 
udazkenera arte lana ziurtatuta dute 
eta hortik aurrera, ez dakite. Konfi-
namendu garaian bideokonferentziz 
eskariak lortzen jarraitu dutenak ere 
badaude, eta egoera onean daude. Al-
diz, badaude, esaterako, enpresentzat 
proiektuak egiten dizkieten ingenia-
ritza enpresa txikiak eta horiek asko 
ari dira sufritzen. Hitz batean esateko, 
ziurgabetasuna da ezaugarri nagusia. 
Sektoreak ere badu zerikusia. Maki-
na-erramintako zenbait enpresa ondo 
dabiltza, automobilarena, aldiz, oso 
ahul dago. Egurraren industria ere 
txukun dabil bailaran.
Justu langabezia tasa baxuenetara 
iritsita geunden koronabirusak ha-
rrapatu aurretik. 2008tik aurrera 
egindako lan guztiak aste gutxiren 
barruan eman du atzerakada haun-
dia.

tan genituela. Bakoitzaren beharren 
arabera erantzunak ematen joan gara. 

Udalak eta Iraurgi Berritzen bilerak 
egiten hasi ginen enpresekin euren 
ahotik zuzenean entzuteko eta jaso-
tzeko nola ari diren bizitzen egoera 
hau eta bilerak egiten jarraitzen dugu.

Guk estres handiarekin bizi dugu 
egoera baina esan behar da industria 
estoikoki ari dela eramaten. Okerren 
daudenei, zerbitzuei, diru-laguntzen 
kudeaketarekin ari gara languntzen. 
Sakon aztertu duzue Iraurgi Be-
rritzenen bailarako industriaren 
egoera. 2478 langileri eragin die 

2008ko krisiak eta oraingoak ez 
daukate zerikusirik. Orduan bankuek 
ez zuten dirurik ematen eta enpresak 
zorpetuta zeuden. Asko ikasi dugu or-
dutik. Orain enpresa askoren egorea 
finantzarioa ona da. Epe luzera be-
giratzen eta koltxoia izaten ikasi da. 
Egia da hau asko luzatzen bada, kol-
txoia ere amaitu egingo dela, baina 
orain arte irabazitakoa ez da alferrik 
izan. Bestela, orain ezingo zuketeen 
iraun. 

Industria ondo badoa eta zerbitzuak 
irekita mantentzen badira, jendeak 
kontsumituko du. Soldatarik ez badu, 
ez. Ateratze prozesua ez dirudi motela 
izango denik. Aipatzen dira W forma, 
V... eta ematen du U bat izango dela...

Ekaineko datuen arabera, eskual-
dean langabezia %10,1ekoa da eta datu 
berbera da Azkoitikoa. Azkoitian gizo-
nezkoen langabezia tasa %8,5 da eta 
emakumezkoetan, %12,1.
Telelanaren inguruko pertzepzioa 
aldatu da enpresetan?

Enpresak uste baino hobeto molda-
tu dira. Errezeloak zituzten baina iku-
si da posible dela. Langileek erantzun 
dute eta horrek ahalbidetu du aktibi-
tateari jarraipena ematea. Balioan ja-
rri behar da. Telelana geratzeko etorri 
da. Lege anteproiektua ere hor dago 
eta aukera horri atzera ezin zaio egin, 

“Ezberdintasun handiak 
daude enpresen artean. Handi 
batzuk lan karga handiarekin 
harrapatu zituen krisiak eta 
eskaerei erantzuten ari dira. 
Ziurgabetasuna da ezaugarri 
nagusia”

“2008ko krisiak eta oraingoak 
ez daukate zerikusirik. 
Orduan bankuek ez zuten 
dirurik ematen eta enpresak 
zorpetuta zeuden. Asko ikasi 
dugu ordutik. Orain enpresa 
askoren egorea finantzarioa 
ona da”

“Telelana geratzeko etorri da. 
Lege anteproiektua ere hor 
dago eta aukera horri atzera 
ezin zaio egin, kontziliazioa 
eta lehiakortasuna, biak, 
laguntzen baititu”

“43 enpresei lagundu diegu 
diru-laguntzen inguruko 
prozedura administratiboetan 
edota Elkargi, SPRI eta 
gainerako erakundeekin 
bitartekaritza lanetan. Batik 
bat, enpresa ertain eta txikiei 
eskaini diegu laguntza eta 
asko eskertu digute”
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EN  C IF R A S
kontziliazioa eta lehiakortasuna, biak, 
laguntzen ditu telelanak. Eragina du 
Co2 isurian eta horrez gain, nik nire 
orduak eraginkorragoak bihurtzen 
baditut lehiakortasunean eragiten ari 
naiz. Oreka bilatu behar da lan pre-
sentzialaren eta telelanaren artean. 
Merezi du Donostiara kotxez bilera 
batera joatea online egin beharrean? 
Ba orain kuestionatzen hasi gara. 
Enpresei aholkularitza emateaz 
gain, bitartekaritza lana egin dio-
zue diru–laguntzak lortzeko. Asko 
izan dira Iraurgi Berritzeneko atea 
jo dutenak?

43 enpresei lagundu diegu diru-la-
guntzen inguruko prozedura admi-
nistratiboetan edota Elkargi, SPRI eta 
gainerako erakundeekin bitartekari-
tza lanetan. Batik bat, enpresa ertain 
eta txikiei eskaini diegu laguntza eta 
asko eskertu digute. Beraiek deitzeko 
zain egon ordez, saiatu gara geuk dei-
tu, dokumentazioa eta informazioa 
bidali... benetan baloratutako zerbi-
tzua da eta garrantzitsua da ikustea 
administrazio ezberdinetatik atera-

ko diru-laguntzak iristen direla iritsi 
behar duten tokira. 
Estrategian, finantziazioan eta di-
gitalizazioan aurrera egiteko diru-
-laguntzak ere izango dituzte.

Aholkularitza jasotzeko bideratuko 
ditugu. Egindako galdeketan ikusi ge-
nuen hiru esparru horietan laguntza 
jasotzeko interesa dutela. Adituekin 
egingo dugu lan eta aholkularitzako 
ordu jakin batzuk eskainiko zaizkie. 
Hasiera bat izango da eta ikusiko dugu 
proiektuak exekutatzeko epe ertain 
eta luzera beste laguntza lerro bat 
beharko dugun edo ez. 
Enpresak lehiakorragoak izango 
dira koronabirusaren ondoren?

Lehiakorragoak izateko bideak ja-
rriko dituzte, dudarik ez dut. Aurreko 
krisiak gauza asko erakutsi zizkigun 
eta oraingoak ere bai. Mundu globali-
zatu honetan nahitaez lehiakorragoak 
izan beharra daukagu eta lehiakorra-
goak izateko oraindik gure kostuak 
altuak dira. Jaitsi egin beharra dauz-
kagu eta hori lortzeko, efizienteagoak 
izan behar dugu. Besteak beste, digi-

talizazioaren eta telelanaren aldeko 
apustua egiten dugun heinean lehia-
korragoak izango gara baita. 
Serbitizazio prozesuetan ikusten 
duzula gabezia diozu.

Bai. Nola pasatu produktu bat egi-
tetik negozio eredua serbitizatzera? 
Hor erronka handia dugu. CAFek ez 
ditu trenak saltzen – baita – baina 
zerbitzu ikuspuntutik saltzen duena 
da, esaterako, urte jakin batzuetarako 
tren zerbitzuaren mantenimendua. 
Eskualdeko enpresa batzuen kasuan, 
adibidez, erramintak ekoizten dituen 
enpresa batean aldaketa da esatea 
bezeroari: nik erraminta hau saldu-
ko dizut kostu X batekin eta 15.000 
pieza ekoiztuko dizkizu eta bitartean 
erraminta puskatzen bada, zu lasai, X 
kostu horren barruan behar dituzun 
hainbat erraminta berri bidaliko diz-
kizut.  

Produktutik haratago, zerbitzu pa-
kete bat eskaintzen diozu. Aldaketa 
hori ez da batere erraza. Negozio ere-
du osoa aldatzea eskatzen du. 

51,2%
de afiliados a 
la seguridad 
social en Azkoi-
tia correspon-
de al sector 
industrial (en 
Euskadi, en 
torno al 24%).

39,9% 
corresponde 
a comercio, 
hostelería y 
transporte, el 
7,3% a la cons-
trucción y el 
1,6% restante 
a la agricul-
tura. 

795
establecimien-
tos y empresas 
en Azkoitia.

724 
son microem-
presas con 
menos de 10 
trabajadores.

55 

son pequeñas 
empresas con 
menos de 50 
trabajadores

15 

son empresas 
medianas con 
menos de 250 
trabajadores.

1
 con más de 
250 trabaja-
dores. 
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Iraurgi Berritzenen eta Deustuko 
Unibertsitatearen arteko lankidetza 
hitzarmena

Iraurgi Berritzenek eta Deustuko Unibertsitateak lan-
kidetza hitzarmena sinatu berri dute covid 19ak ekarri-
tako egoeraren aurrean ditugun erronkei erantzunak 
emateko. Erakunde arteko akordioa tarteko, Turismo 
graduko 4. mailako ikasleek aukera izango dute proiektu 
bat garatzeko formakuntza dualaren baitan. 



Kirolak
Azpiegiturak

Laburrak

El departamento de Urbanismo ha 
ido analizando las posibilidades 

que ofrece el mercado respecto a la 
estética como al funcionamiento de 
la instalación y tenía pendiente de-
cidir su ubicación. Finalmente, se ha 
decidido habilitar el lavadero en la 
parte trasera de la parada de autobús 
de Xabier Munibe por dos razonez, 
porque la zona está junto al bidegorri 
y porque es un punto céntrico pero 
discreto. 

El Ayuntamiento ha tomado la de-
cisión tras valorarlo y consensuar-
lo con las personas interesadas tras 
mantener una reunión para exponer 

en qué fase se encuentra el proyec-
to, mostrar los diferentes modelos 
de instalaciones y los presupuestos 
correspondientes y analizar los pros 
y los contras de las posibles ubicacio-
nes. 

En un principio se planteó habilitar 
el lavadero de bicicletas en el Garbi-
gune pero se descartó la idea, entre 
otras razones, por la distancia entre 
la citada área y el bidegorri. La zona 
de San Juan ha sido otra de las pro-
puestas estudiadas y al final, también 
ha sido eliminada por estar más ale-
jada del núcleo urbano. Igualmente, 
otras posibilidades han sido rechaza-
das por requerir actuaciones de ma-
yor índole para las tomas de agua. 

El Ayuntamiento destinará una 
partida de 30.000 euros a habilitar el 
lavadero. 

UDALAK BIZIKLETA  
GARBIGUNEA ERAIKIKO DU 
XABIER MUNIBE KALEAN

El Ayuntamiento 
instalará un lavade-

ro para bicicletas, 
en respuesta a una 
demanda cada vez 

mayor.
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Errepideak
Azpiegiturak

DIPUTACIÓN TIENE YA EL PROYECTO 
DE CONSTRUCCIÓN DE UN TRAMO 
DE ADELANTAMIENTO EN LA 
CARRETERA AZKOITIA-URRETXU

Gipuzkoako Foru Aldundiak au-
rrera darama Azkoitia eta Urre-

txu lotzen dituen GI-631 errepideko 
hobekuntza proiektua. Construccio-
nes Zubieder enpresa hasi da Aizpu-
rutxon oinezkoen pasabidea eta zu-
bia eraikitzeko lanak burutzen. Orain 
Aldundiak beste urrats bat eman du, 
Aizpurutxotik Urretxura bitarteko 
tartean aurreratzeko zati bat erai-
kitzeko proiektua landuz. Proiektua 
Eptisa Cinsa Ingeniería y Calidad SA 
enpresak idatzi du eta Aldundiak jen-
daurrean du proiektua. 

Oinarrizko lizitazioaren aurrekon-
tua 9.301.849,03 eurokoa da (BEZ bar-
ne) eta hamabost hilabeteko exeku-

zio epea aurreikusten da. 
Proiektuaren arabera, Azkoitia eta 

Urretxu artean, 26.600 eta 27.800 ki-
lometro puntuen artean aurreratze-
ko errei bat izango duen tarte bat 
eraikiko da, ibilgailu arinen ibilbide 
denbora murrizteko. 

Noranzko batean eta bestean, txan-
daka jarriko dira aurreratze tarteak 
eta egungo errepidearen plataforma 
zabalduko da, bi erreitik hirura, 1,3 
kilometroko tartean, Urretxu eta Az-
koitia arteko 13 kilometroko ibilbi-
dearen erdian. 

Halaber, proiektuak aurreikusten 
du errepide zati horretan trazatua 
hobetzea. 

El proyecto define la construcción de 
un tramo de carril de adelantamiento 
con tramos para adelantar dispues-
tos alternativamente en un sentido 
y en otro. Se ampliará la plataforma 
de la carretera actual de dos a tres 
carriles en un tramo de 1,3 km de 
longitud, centrado dentro del reco-
rrido de 13 kilómetros entre Urretxu 
y Azkoitia. También han comenzado 
las obras para la construcción de la 
pasarela peatonal de Aizpurutxo.
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Laburrak
Bi hitzetan

URBANUEK 
IGANDE ETA 
JAIEGUNETAN 
ERE ZERBITZUA 
ESKAINIKO DU 
URTE OSOAN 
ZEHAR

Herri barruko garraio publikoak, 
Urbanuek, igande eta jaiegu-

netan ere zerbitzua emango du urte 
osoan zehar. 

Orain arte, irailetik ekainera bitar-
tean zerbitzua astelehenetik larun-
batera ematen zen eta astelehenetik 
igandera, uztailean eta abuztuan. 
Herri barruko garraio zerbitzua li-
zitaziora ateratzearekin batera, or-
dea, hobekuntzak egin nahi izan dira 
igandeetara zerbitzua zabalduz.

Autobuses La Guipuzcoana enpresa 
suertatu da esleipenduna. Zerbitzuak 
urteko 131.508,82 euroko (BEZ barne) 
zenbatekoa du. Kontratuak bi urte-
ko iraupena izango du eta urtez urte 
beste bi urtez luzatu ahalko da. 

Ibilbideei dagokienez orain arteko 
berdinak mantenduko dira. Hiru ibil-
bide egingo ditu autobusak Aizkibel 
Liburutegitik irten eta auzoetara. 

Irailetik ekainera bitartean eskola 
orduetara egokitutako ibilbidea ere 
egingo du. 

Orain arte bezala, irailetik ekaine-
ra astelehenetik ostiralera 7:30etik 
13:30era eta 16:00etatik 20:36ra izan-
go da zerbitzuaren ordutegia. Larun-
batetan eta igandetan berdina izango 
da baina goizeko 8:48an hasita. Uztai-
lean eta abuztuan, berriz, Urbanue 
8:48tik 13:30era eta 15:30etik 20:36ra 
ibiliko da. 

Autobuses La Guipuzcoana 
ha sido la adjudicataria 
del servicio del transporte 
urbano por un valor anual de 
131.508,82 euros. Con la nueva 
adjudicación, el Ayuntamiento 
ha querido añadir algunas 
mejoras como la ampliación 
del servicio a domingos y 
festivos. 

FUTBOL ZELAI BERRIA ELKARGUNEAN

Elkarguneak futbol zelai berria 
prest du. Belar artifizialezko ze-

laia bukatuta dago eta erabiltzeko 
prest. Lehen kanpoko saskibaloi pista 
zegoen tokian eraiki da eta 113.012,98 
euro kosta dira lanak. Belar artifizia-
lezko zelaia igerileku berriaren exeku-
zio proiektuaren barruan aurreikus-
ten zen baina premia ikusita, Udalak 
lanak aurreratzea erabaki zuen. Ige-
rileku berria eraiki arte, bi futbol ze-
laiak mantenduko dira, orain eraiki 
dena eta aurretik zegoena. 
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Bi hitzetan

Hasi dira Munategi parean, Basar-
teko bidegurutzean, biribilgunea 

eraikitzeko lanak. Foru Aldundiak Ex-
cavaciones Peru S.L. enpresari esleitu 
dizkio obrak 411.268,65 eurotan (BEZ 
barne) eta lau hilabeteko exekuzio 
epea aurreikusten da. 

Esku-hartze honek hainbat arazo 

konpontzeko balioko du. Izan ere, 
puntu horretan auto ilara luzeak sor-
tzen dira eta oinezkoentzat ere ez 
dago errepidea gurutzatzeko zebra 
biderik. Autobusek ere zailtasunak 
izaten dituzte. Biribilgune berriare-
kin segurtasuna areagotu eta ilarak 
saihestuko dira. 

EKIN ZAIE 
MUNATEGIN 
BIRIBILGUNEA 
ERAIKITZEKO 
LANEI

ELGOIBARKO ERREPIDEKO BIRIBILGUNEA  
EGOKITU DA

Elgoibarko errepiderako sarbidean dagoen biribilgu-
nean egokitzapen lanak egin dira. Ibilgailu bereziak 

kontrako norabidean, ezker aldetik, sartzen dira GI-2634 
errepidera beste aukerarik ez dutelako. Sartzerakoan, or-
dea, ibilgailu horiek nahitaez jardinera zapaldu eta honda-
tu egiten dute, lokatza sortuz. Jardinerari txukun eusteko 
zati bat hormigoizko eraztun bat jarri zaio biribilguneari. 

KALE NAGUSIKO BALDOSAK  
KONPONDU DIRA

Udaleko brigadak Kale Nagusiko baldosak konpondu 
berri ditu. Parrokia paretik Martin Deuna kaleko 

bidegurutzera bitartean, hondatutako baldosak konpon-
du dira. 
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Guk infernuan ere  
ondo pasako genuke
Tamalez koronabirurasen krisiak gogor kolpatu gaitu gure 
egunerokoa etenez. Justu COVID-19a zer den jakin baino 
egun gutxi batzuk lehenago hartutako argazkia da hau. San 
Jose Egoitzako taldetxo bat Bizkargi Musika Eskolara jaisten 
da kantu eta doinuez gozatzera. Zer moduz pasatzen duten 
galdetuta, hauxe izan zen erantzuna: “Guk infernuan ere ondo 
pasatuko genuke”. Horixe da gaur egun guztiok behar dugun 
espiritua. 

San Jose Egoitza 
2020/03


