


ENCUENTRO 
ENTRE JUAN 

LUIS LARREA  
Y EL ALCALDE 

JAVIER 
ZUBIZARRETA

Gipuzkoako Futbol Federazio-
ko lehendakari ohi eta UEFAko 
Batzorde Exekutiboko kide den 
Juan Luis Larreak ez zuen be-
rriki jokatutako Anaitasunaren 
eta Lagun Onak-en arteko derbia 
galdu nahi izan. Gorrixen eta La-
gun Onaken zuzendaritzarekin 
bildu zen.

Javier Zubizarretak Espainia-
ko Futbol Federazioko batzorde 
gestoreko lehendakariari Txer-
loiko futbol zelaian egindako ho-
bekuntzen eta futbol esparruan 
herrian sortzen doazen beha-
rren berri emateko aprobetxatu 
zuen. 

AZKOITIAZPEITIA MARATOI 
ERDIAK, 25 URTE

Zilarrezko Ezteiak bete ditu Die-
go Garciaren oroimenezko AZKOI-
TIAZPEITIA lasterketak. Aurten 
ere eliteko korrikalariak izango 
ditugu, probaren kutsu herrikoia 
galdu gabe. Agustin Jimenez anto-
latzaileak dioen moduan, laster-
keta Europako mapan kokatzea 
lortu da 25 urte hauetan. AZKOI-
TIAZPEITIA lasterketa bat baino 
gehiago da. Bi herri batzen dituen 
zubia, ehunka bolondres eta kiro-
lariren topagunea. 

2 Kontzejupetik

Laburrak 
Hirigintza















CONTINÚAN LOS TRABAJOS  
DE DESESCOMBRO EN LA CASA 
IDIAKEZ EDERRA

Aurrera doaz Idiakez Etxearen 
barrukaldearen hustutze lanak. 

Otsailaren azken astean ekin zitzaien 
obrei eta hiru bat hilabete inguruko 
iraupena aurreikusten zaie. Barruko 
hondakinak kendu eta hustutzen ari 
dira, arriskutsuak suerta daitezkeen 

zulo eta tarteak ziurtatuz. Behin  
hustuta, Visesak babestutako  

etxebizitzak eraiki ahal izateko  
prest geratuko da eraikina. 

Lidl supermerkatu kateak bere negozioa 
birkokatzeko Urrategi bideko lursailak erosi 
zizkion Udalari eta erosketa gauzatzeko, bal-
dintzetako bat zen urbanizazio lanen kostua 
bere gain hartzea Lidl barne hartzen duen 
Grupo Schwarz taldeak. Konpainiak hasi ditu 
jada lanak eta 1.672.804 euro inbertituko ditu 
urbanizazio lanetan. 

HASI DIRA URRATEGI BIDEKO  
URBANIZAZIO LANAK 

Un proceso largo y complejo
La corporación actual entró a go-

bernar en junio de 2015. La primera 
decisión que adoptó rdespecto a la 
Casa Idiakez Ederra fue comprar el 
andamiaje que sostenía el edificio 
desde 2009 –había sido desalojada 
en 2005 por riesgo de derrumbe-. El 
Ayuntamiento llevaba pagando 6.027 
euros por el alquiler de los andamios 
al mes. Con la idea de poner fin a 
aquella sangría económica, el Ayunta-
miento decidió comprar el andamiaje 
por 50.000 euros e iniciar las conver-
saciones que se tornaron más tarde 
en negociaciones con los propietarios. 
Tarea compleja dado el número de 
partes implicadas.

En septiembre de 2016, los primeros 
propietarios firmaron el acuerdo de 
cesión del edificio al Ayuntamiento. 
Era un 40% de la propiedad.

Paralelamente, el Ayuntamiento 
había ido cerrando con Visesa el des-
tino del inmueble: albergar VPO. El 
Consejo de Administración de Visesa 
suscribió en octubre de 2016 cons-
truir viviendas protegidas en la Casa 
Idiakez Ederra.

El Ayuntamiento se hizo con el 100% 
de la propiedad de Idiakez Ederra en 

abril de 2017 con la suscripción del 
convenio por parte de la última fa-
milia propietaria.

Hoy el inmueble vuelve a estar al 
descubierto sin la lona que lo cubría 
para hacer más amable la visión de 
un edificio armado. Se desescom-
brará y se dejará preparado para al-
bergar las obras de construcción de 
viviendas por parte de Visesa que ha 
ido de la mano del Ayuntamiento en 
todo momento en una colaboración 
conjunta. 

Herria
Herrigintza
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Ongizatea

Udalak Etxez Etxeko Laguntza 
Zerbitzua lehiaketara atera du. 

Kontratuak bi urteko iraupena izan-
go du eta 475.000 euroko aurrekontua 
BEZ barne. Eskaintzak aurkezteko 
epea apirilaren 10ean amaituko da. 
Gaur egun, Azkoitian 60 lagunek ja-
sotzen dute Etxez Etxeko Laguntza 
Zerbitzua. 

Kontratu honek Etxez Etxeko La-
guntza Zerbitzuan emango diren ho-
bekuntzak jasoko ditu, ordutegiak eta 
zerbitzuak zabaltzeko aukera txerta-
tuz. Horretarako, Udalak ordenantza 
eguneratu behar izan du bi arrazoi 
tarteko. Batetik, 2015ean onartutako 
Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako 

UDALAK ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA 
ZERBITZUA LEHIAKETARA ATERA DU
Azkoitian 60 lagunek jasotzen dute laguntza hau

Zerbitzuen eta Prestazioen karterara 
egokitzeko eta bestetik, errealitate 
sozialaren garapenaren arabera sor-
tzen doazen behar eta eskaera berriei 
modu eraginkorrean erantzuteko.

Azkoitia da, Irungo herriaren on-
doren, araudi berriaren arabera ho-
bekuntzak barneratzen dituen orde-
nantza onartu duen bigarren herria. 

Aurrerapen garrantzitsuenetarikoa 
da zerbitzuak modalitate berriak au-
rreikusten dituela Etxez Etxeko La-
guntzan. Besteak beste, kontzeptu 
berri bat hartzen du barne: arreta 
soziokomunitarioarena. Hau da, per-
tsonari medikuarengana, kafe bat 
hartzera edota aisialdiko jardueraren 

Zerbitzuak 
Etxez Etxeko laguntza

bat egitera lagunduko zaio ahal den 
heinean. 

Akonpainamenduaz gain, aukera 
egongo da -beharrezkoa ikusten den 
kasuetan- gaueko zaintza edo gain-
begiratze zerbitzua emateko edota 
familiako zaintzaileak arnasaldi bat 
izateko. Laguntza hau jasotzen duen 
kolektiboa ere zabaldu egin da. Jada 
ez da adineko pertsonetara muga-
tuko. Gaixotasun fisiko eta mentala 
duten pertsonek, adin txikikoek bal-
din eta euren zaintzaileak ez badira 
arduratzen euretaz edota zaintza 
aringarriak behar dituztenek ere jaso 
ahalko dute laguntza.

Zerbitzuaren kalitatea hobetu-
ko duen beste alderdi bat eguneko 
gehiengo ordu kopurua  handitzea da. 
Erabiltzaileek orain arte hiru orduko 
laguntza zuten gehienez eta laura igo 
da ordu kopurua. Hori bai, teknika-
rien aldeko balorazioa ezinbestekoa 
izango da laguntza ordu gehiagoz ja-
sotzeko. Berdina gertatzen da astebu-
ruetako zerbitzuarekin. Teknikariek 
beharrezkoa dela ondorioztatzen  ba-
dute, erabiltzaileek urteko 365 egu-
netan jaso ahalko lukete Etxez Etxeko 
Laguntza.

El Ayuntamiento y el Colegio Oficial de Farmaceúticos de Gipuzkoa han susc-
rito un acuerdo de colaboración con el fin de implantar un programa de me-
jora del uso de medicación en personas que son atendidas por los servicios de 
ayuda domiciliaria.

Se trata de facilitar a los pacientes la identificación de sus medicamentos y 
su correcta administración, de contribuir a que el paciente reciba los medica-
mentos prescritos conforme a los criterios establecidos por su médico,  ayudar 
a mejorar el cumplimiento del tratamiento, identificar problemas relaciona-
dos con los medicamentos, como duplicidades o resultados negativos, y facili-
tar la labor del personal auxiliar domiciliario a la hora de adquirir, conservar 
y administrar los medicamentos.

UDALAREN ETA 
GIPUZKOAKO 
BOTIKARIEN 

ELKARGOAREN 
ARTEKO 

LANKIDETZA
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Bestalde, eskualdeko ikastetxe eta 
eragileen artean lankidetza indartzen 
jarraitzea da gure erronka eta “Alian-
tzak” izenburupean, ikastetxeak nahiz 
eskualdeko zenbait eragileren artean 
harremanak sendotzen jarraitu nahi 
dugu.
Zer proiektu jarri dituzue martxan 
urte hauetan?

“Elkarrekin eraikitzen” proiektua, 
adibidez. Aurten bostgarren urtea da 
eta kontsolidazio maila polita lortu 
dugu. Urtez urte, lan taldeekin proiek-
tua ebaluatu eta hobekuntzak identi-
fikatzen ditugu. Aurten, eskualdeko 
bost ikastetxeetan, DBH3 eta 4ko 250 
bat ikasle inguruk hartuko dute parte, 
13 bat irakaslerekin batera. Gainera, 
proiektuaren garapenean, eskualdeko 
40 eragiletik gora hartuko dute parte. 
Eskertzekoa da hauek ikasleak beren 
etxeetan jaso eta izan ditzaketen za-
lantzak argitzeko agertzen duten pres-
tutasuna.

Bestetik, zientzia eta teknologia gai-
tasunak lantzea helburu duen proiek-
tua ere jarri dugu abian. Bertan, bost 
ikastetxe, 10 irakasle eta 200 ikasle in-
guru ari dira parte hartzen.

Aurtengo ikasturtean “Gerolan” dei-
tzen den lan lerro berri bat ere abiatu 
dugu ikastetxeetako orientatzaileekin 
elkarlanean. Zentzu honetan, ikasleen 
orientazio akademikoa aberastu as-
moz, eskualdeak gaur egun lan nahiz 
prestakuntza esparruan eskaintzen 
dituen aukeren berri eman nahi zaie. 
“Elkarrekin eraikitzen” proiektua-
ren baitan, besteak beste, ikasleek 
enpresetara bisitak egiten dituz-
te arduradunak elkarrizketatu eta 
bakoitzeko errealitatea ezagutzeko, 
ezta?

Hala da. Proiektu honekin bi arlo 
landu nahi ditugu ikasleen artean. Ba-
tetik, metodologia ezberdinen bitartez 
eta ikasketa prozesuan ikaslea prota-
gonista eginez zeharkako konpentziak 
garatu nahi dira, adibidez, komunika-
zio gaitasuna, iniziatiba, autonomia, 
ekintzailetasuna, lan taldean aritzeko 
ahalmena, etab. Bestetik berriz, ikas-
leei eskualdeko errealitate sozioeko-
nomikoa hurbildu eta hau gertuagotik 
ezagutzea lortu nahi da. 

Esleitzen zaizkien erronka ezber-
dinak ulertu eta soluzio ezberdinak 
aztertzea eskatzen zaie ikasleei. Lan 
taldean aritzen dira, aurkezten zaien 
arazoa aztertzen dute, eman beharre-
ko pausoak planifikatu, ekintza plana 
landu, eragilearekin harremanetan ja-
rri, jasotako informazio guztia antola-
tu eta egindako lana aurkeztu. 

“Azkoitia BHI-ren helburu nagusia 
gure ikasleen irteera profila etengabe 
hobetzea, eta horretarako kalitatezko 
hezkuntzan sakontzea izanik, Iraurgi 
Berritzen-ek ikastetxe bilgune honek 
bitartez aukera onak ematen dizkigu 
Azkoitiko ikastetxetan zer proiektu, 
metodologia eta helburu landu eta 
baloratzen diren konpartitu eta haus-
nartzeko, bai orientazio mailan, bai 
estrategikoki. Betiere helburu nagusi 
batekin: Batxilergon ematen den ikas-
le konfluentzia kalitatezko irakaskun-
tzaz sustraitu; herria (Azkoitia) egin 
eta egituratuko duten pertsona eta 
profesionalak heziz”. 

“Gogoan dut, duela zortzi urte, ikaste-
txeon arteko harremanak oso muga-
tuak zirela. 2010ean, Iraurgi Berritzen 
Garapen Agentziaren ekimenez, 
Azkoitiko eta Azpeitiko ikastetxeetako 
zuzendariak mahai baten inguruan 
bildu eta elkarlanean garatzeko ildo 
estrategiko batzuk adostu genituen. 
Ikastetxe bakoitzaren Hezkuntza 
Proiektuaz haratago, eskualde ikus-
pegia ardatz izango zuten helburu 
estrategikoak, alegia.

“Elkarrekin eraikitzen” proiektuak, 
esaterako, ikastetxeen arteko elkar-
lana sustatzeaz gain, eskualdeko 
eragile desberdinengana gerturatu 
gaitu: merkatariak, osasun zentroak, 
udalak, enpresak… Azken finean, es-
kualdeko eragileekin ditugun lankide-
tza harremanak sendotu ditu”.

Koldo Gurrutxaga 
Floreaga  Ikastetxea

Jon Osinalde 
Azkoitia BHI

Zientzia eta teknologia gaitasunak 
lantzeko ere baduzue beste proiektu 
bat abian, ala?

Bai. Duela hiru urte hasi ginen 
proiektu horrekin. Programazio eta 
Robotika gaien bueltan irakasleei 
zuzendutako formakuntza saioekin 
hasi ginen. Iaz beste urrats bat eman 
genuen eta ikasleengan zientzia eta 
teknologia zaletasunak sustatzeko or-
dubeteko tailer pilotuak antolatu ge-
nituen Elhuyarren laguntzaz. Balora-
zio ona izan zenez, aurten ordubeteko 
tailerretara mugatu beharrean, 3. eba-
luazioan txertatutako prozesu oso be-
zala bideratu da ikastetxe bakoitzean. 
Prozesuan zehar Elhuyarren laguntza 
dugu eta ikastetxe bakoitzean zientzia 
edo teknologia arloei lotutako proiek-
tuen garapena sustatu nahi dugu. 
Proiektueen aplikazioan, ikastetxe ba-
koitzak bere proiektura egokitutako 
ikertzaile baten laguntza izango du, 
honek ezaguera berriak barneratzeko 
aukera emango dietelarik.

Proiektu ezberdinak ditugu abian, 
kristalizazioa, ibaien ur kalitatearen 
ingurukoak, erreakzio kimikoak eta 
abar.
Lan prozedura hauek ikastetxeen 
egunerokotasunean txertatzeak lan 
egiteko moduan ere eragina izango 
du eskoletan…

Bai, guztiz. Izan ere, lantzen ditugun 
proiektuak irakaslea ohiko jardueratik 
atera eta egoera berriak landu eta ku-
deatzera behartzen du. Ondorioz, ikas-
tetxeen ohiko egituretan ere zenbait 
aldaketa sortzen ditu honek. Nabar-
mentzekoa da zentzu honetan irakas-
leak proiektu ezberdinetan egiten ari 
diren esfortzua.

Gainera, agentziaren hezkuntza ar-
loak, proiektu hauek ahalik eta modu 
naturalenean lantzea ere lortu nahi du 
aurrera begira.
Aurrera begira, zein da zuen erronka?

Ikastetxe, enpresa nahiz eragile ez-
berdinen munduak elkartu eta osa-
garriak egin, etorkizunean gizartean 
aurkituko ditugun erronkei elkarla-
nean erantzun ahal izateko. 

Honetarako ikastetxe eta eskualdeko 
eragile ezberdinen arteko harremanak 
estutu eta lankidetza indartzen jarrai-
tzea gakoa izango da.  Agentziatik, ha-
rreman hauek estutu eta elkar ezagu-
tzera bideratutako espazioak sortzen 
jarraitzea da helburua.

Eragile ezberdinekin harremanak 
estutzeak, aukera berriak eskaintzeaz 
gain, dagoeneko abian ditugun proiek-
tuak indartu eta hobetzea ekarriko 
duelakoan gaude.

Azkoitiko eta Azpeitiko Udalen Garapen eta Berrikuntza Agentzia
Iraurgi Berritzen
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Bihotzean eta mihian euskara era-
man arren, atzerriko hizkuntzen 

ezagutzaren garrantzia ukaezina da. 
Beharrezkoa da bai plazer hutsagatik 
bidaiatzeko pagotxa dutenentzat eta 
bai lana tarteko, egonaldi laburrak do 
luzeagoak kanpoan igaro beharrean 
aurkitzen direnentzat. Eta kanpora joan 
beharrik gabe ere, bertako lanpostu 
askotarako  hizkuntzak jakitea ohiko 
eskakizuna da. Hori horrela, iaz estrai-
nekoz Udalak hainbat jarduera antolatu 
zituen ingelesa praktikatu ahal izateko 
jatorrizko ingeles hiztunekin. Esperien-
tzia ikusita, aurten ere egitarau zabala 
antolatu da martxotik ekainera bitar-
tean. 

Proposamenak hitzaldi, ikastaro eta 
pintxo-poterako gonbidapena luzatzen 
du. Jarduera guztiak doakoak eta irekiak 
dira eta Gaztanenea Formakuntza Zetn-
roan izango dira, pintxo-potea ezik. 

Ingelesez hiru hitzaldi eskainiko dira 
eta alemanes beste bi, immigrazioa, bi-
koizketaren eraginak edota musika eta 
doinuak hizpide hartuta. 

Ikastaroei dagokienez, apirilean inge-
leseko ikastaro bat eskainiko da. Bidaia-
tzekoan erabili ohi diren oinarrizko hitz 
eta esamoldeak erakutsiko dira. Ekai-
nean, alemaneko ikastaroa emango da 
hasiberrientzat. Ikastaroak ere doakoak 
dira baina izena eman behar da Gazta-
nenea Formakuntza Zentroan (943 54 16 
50 / gaztanenea@azkoitia.eus)

Horretaz gain, “Chit Chat bar-hop” 
edo pintxo-potea ingelesez egiteko au-
kera eskaini da. Hizkuntza praktikatze-
ko gogotsu dagoen edonork har dezake 
parte. Tony Byrne jatorrizko ingeles 
hiztuna izango du taldeak bidelagun. 
Hilean behin egingo da apirilean, maia-
tzean eta ekainean, 19:30etik 21:00etara. 

JATORRIZKO HIZTUNEKIN 
ATZERRIKO HIZKUNTZAK 
PRAKTIKATZEKO AUKERA 
ZABALA GAZTANENEA 
FORMAKUNTZA 
ZENTROAN
Ekainera bitartean, ingelesean eta alemanean trebatzeko hainbat 
jarduera antolatu dira: Ikastaroak, hitzaldiak eta pintxo-potea, propo-
samenen artean. 

Formakuntza
Hizkuntzak
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