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BEHIN BEHINEKO APARKALEKUAK  
SAN MARTINEN

Udalak San Martinen bi eremu egokitu ditu aparkale-
kuak izateko. Bata lehen berotegiak zeuden tokian eta 
bigarrena, Kurutziaga baserri ondoan. Horretarako, 
Udalak lagatze hitzarmena sinatu du jabeekin, guneak 
erabiltzeko. Aparkalekuak behin behinekoak dira bero-
tegiak zeuden tokian etxebizitzak eraikitzeko asmoa da-
goelako. Garapen urbanistikoari ekiten zaion bitartean 
erabili ahalko da aparkalekua. 

AMAITZEAR ZALDUNTXOEN KALEKO  
ETA BEIDAZARKO LANAK 

Hainbat hobekuntza egiten ari dira Zalduntxoen ka-
lean eta Beidazarko aldapan. Zoladura berritu da, iris-
garritasuna hobetzearekin batera. Halaber, euri urak 
eta ur fekalak bereizi dira saneamendu sarea berrituta. 
Argiteria publikoa ere aldatu egin da. 144.242, 64 euroko 
aurrekontua dute lanek. Obra hauek jarraipena ematen 
diote eremu horretan 2019an egindako lanei.  

IRISGARRITASUNA ETA INKLUSIOA JOMUGA

Crear espacios urbanos accesibles 
y adaptados a las necesidades de 

la población es un objetivo a alcan-
zar porque entra en juego la calidad 
de vida de las personas. Con el fin de 
dar respuesta, el Ayuntamiento bus-
ca analizar posibles alternativas para 
mejorar la accesibilidad de tres ubi-
caciones: el cementerio, la Residencia 
San José y el barrio de San Martín. Lo 
mismo se hizo en Floreaga, donde se 
han iniciado ya los trabajos para ins-
talar el primer ascensor y ejecutar la 
primera fase de mejoras de accesibi-
lidad de las cinco que conforman el 
proyecto global. 

Asimismo, desde el Ayuntamiento 
se está trabajando para que la am-
pliación de las piscinas se realice res-
petando los parámetros de accesibi-
lidad e inclusión. Recientemente ha 
presentado el proyecto de ejecución a 
las asociaciones implicadas como son 
Marea Urdina, Instalazio Duinak Ora-
in y a Zubiaurre Igeri Elkartea. Han 
realizado varias aportaciones y se es-
tan  insertando al proyecto. 

Igerilekuak handitzeko 
exekuzio proiektuan ere 
Udalak irisgarritasuna 
eta inklusioa bermatzea 
bilatzen du. Proiektua 
Marea Urdina, 
Instalazio Duinak Orain 
eta Zubiaurre Igeri 
Elkarteari aurkeztu 
zaie eta haiek egindako 
ekarpenak txertatzen 
ari dira proiektuaren 
egileak. 

Udalak esleituta ditu jada 
herriko hainbat gunetan 
irisgarritasuna hobetzeko 
azterlanak: Hilerrian, San 
Jose Egoitzan eta San Martin 
auzoan.
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Bada ñabardura bat. Lehentasunezkoa den guztia ez da 
estrategikoa. Lehentasunak asko dira, proiektu estrategi-
koak, ez hainbeste, hein batean, proiektu bakoitza erantzu-
ten dien interesen eta  kostuen arabera interpretatu behar 
delako. Urte hauetan ikasi dut lezio hori. Markel Olano di-
putatu nagusia iazko azaroan entzun nuenean esaten Az-
koitia eta Urretxu arteko errepidearen hobekuntza, foru 
erakundearentzat “proiektu estrategikoa zela” eta “Gipuz-
koako lau proiektu-giltzarrietako bat”, jakin nuen GI-631 
errepideko obren hasierara hurbiltzen ari ginela, hainbeste 
denbora eta gero. Ekainaren 8an hasi ziren T2 zatian obrak, 
Aizpurutxo eta Urretxu artean. 

Esan beharra daukat lehentasunezkoaren eta estrategi-
koaren artean, promesek badutela tokia. Bere azken arna-
setan zegoela, amari egin nion promesa. 2015eko abendua-
ren erdialdea zen. Justu sei hilabete lehenago hartu nuen 
alkatetza. Zumarragako ospitalean zegoen eta gaua egitera 
joan nintzaion: 

Amak: “Gauze bat aindu ber dik”.
Nik: “Bale, einde”. Segidan: “Eon, eon, eon... eztakit oindik ze 

eskau ber dizun-da. Zer deu ba ama? Bota”.
Amak: “Ahaleine eitteko Zumarrako bidie konpontzen, ze lehen 

gaixki ta ixe rematau nau”. 
Hurrengo egunean hil zen ama. Berarekin trukatu ni-

tuen azkenetako hitzak izan ziren. Beraz, zor nion. Aspal-
ditik Azkoitiko herritarrei ere zor niela sentitzen dut eta 
azkenean, obretan ikusteko unea iritsi zaigula. 

Aurreratzeko errei bat eraikiko dute. Bolantean doan 
edonori ondo etorriko zaio, sarritan ibilgailu pisutsu edo 
berezien atzetik joatera behartzen baitu errepideak, bizi-
tzak arriskuan jarri nahi ez badira. 

Ez nau gorritzen esateak udalaz gaindiko erakundeen 
artean burugogor jartzen naizela Azkoitiko herriaren in-
teresak defendatzeko bada. Herri honentzat ona den hura 
eskatzeko orduan tematu egiten naiz, bai. Azkoitia-Urre-
txu errepidea izan da eta da lehentasunezkoa, estrategikoa 
eta giltzarria. Adjektibo guztiak batuta ere gutxi da esku- 
hartze hau zenbateraino den beharrezkoa neurtzeko. 

Noski, egunero Urola Garaira edo Goierrira joan behar 
duenarentzat 14 hilabete luze joango dira, 600 metrotan 
errei bakarra eta txandakako zirkulazioa dela. Esan ohi 
den moduan, “nekerik gabe ez da bizitzerik”.

Segurtasunean eta denboran irabazi egingo dugu. Esku-
-hartzeak Zumarragako Ospitalera, Beasain-Bergara auto-
biara eta Ezkio Itsasoko Abiadura Handiko Tren geltokira 
gerturatuko gaitu. 

Eskaera historikoa da eta erantzuna ematen hasiak gara. 

Hay un pequeño matiz. No todo lo que es prioritario es 
estratégico. Las prioridades son muchas, los proyectos es-
tratégicos, no tantos. En parte, porque un proyecto hay que 
interpretarlo en clave de interés y, por supuesto, en clave 
económica. Es una lección que he aprendido a lo largo de 
estos años. Cuando escuché al diputado general Markel 
Olano en noviembre del año pasado que la mejora de la ca-
rretera Azkoitia-Urretxu era uno de los “proyectos estraté-
gicos” de la institución foral, “uno de los cuatro proyectos 
clave de Gipuzkoa”, supe que cada vez estaba más cerca el 
tan ansiado momento de ver el inicio de obras en la GI-631. 
El 8 de junio arrancaron las obras de mejora de la T2, tramo 
que va de Aizpurutxo hacia Urretxu. 

Tengo que decir que entre lo prioritario y estratégico, 
cabe una promesa. Una promesa que se la hice a mi madre 
en sus últimas horas de vida. Era mediados de diciembre 
de 2015, justo seis meses después de ser investido alcalde. 
Estaba ingresada en el Hospital de Zumarraga y fui a pasar 
la noche con ella. 

“Gauze bat aindu ber dik” (Me tienes que prometer una 
cosa), me dijo. “Bale. Einda” (Hecho), respondí primero. Al 
segundo:

“Eon, eon, eztakit ze eskau ber dizun-da. Zer deu ba ama? 
Bota” (Un momento, si no sé qué es lo que me vas a a pedir.¿-
Qué es pues? Díme), yo. Y ella: “Ahaleine eitteko Zumarrako 
bidie konpontzen, ze lehen gaixki ta ixe rematau nau” (Que 
hagas lo posible para reformar la carretera a Zumarraga, 
porque venía mal y casi me quedo en el camino). 

Mi madre murió al día siguiente. Es una de las últimas 
conversaciones que mantuve con ella. Se lo debía, de la mis-
ma manera que siento que era algo que debíamos a las ve-
cinas y vecinos de Azkoitia desde hace mucho tiempo y que 
por fin, lo podemos ver.

En el tramo citado construirán un carril de adelanta-
miento. Un carril que aliviará a todas aquellas personas 
al volante que con frecuencia se ven obligadas a circular 
detrás de un vehículo pesado o especial para no poner en 
peligro sus vidas. 

La cabezonería que, sin ningún rubor, muestro ante las 
instituciones supramunicipales en defensa de los intere-
ses de Azkoitia, siempre me ha llevado a pedir de manera 
insistente todo aquello que es bueno para este pueblo. La 
mejora de la carretera Azkoitia-Urretxu ha sido y es priori-
tario, estratégico y clave. Ni la suma de todos los adjetivos 
es excesivo para explicar lo realmente importante que es 
esta actuación. 

Claro que, para aquellas personas que tienen que despla-
zarse todos los días al Alto Urola o a Goierri, 14 meses de 
obra con un único carril y paso alternativo en una longi-
tud de 600 metros, pueden hacerse largos. No quiero sonar 
frívolo, pero me viene a la cabeza aquello de “quien algo 
quiere, algo le cuesta”. 

Ganaremos en seguridad y en tiempo. Esta actuación nos 
acerca al Hospital de Zumarraga, a la autovía Beasain-Ber-
gara y a la futura estación de Ezkio Itsaso de la Y vasca. 

Se trata de una demanda histórica que empieza a tener 
una respuesta.

Azkoitiko alkateaJavier Zubizarreta

LEHENTASUNEZKOAREN 
ETA ESTRATEGIKOAREN 
ARTEAN, AMA BATI 
EGINDAKO PROMESA

ENTRE LO PRIORITARIO 
Y LO ESTRATÉGICO, LA 

PROMESA A UNA MADRE 
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 «EKINTZAILEAK KONSTANTZIA  
 ETA SAKRIFIZIORAKO GRINA  
 BARNERATUTA IZAN BEHAR DITU» 

Alazne Larrañaga
Iraurgi Berritzeneko ekintzailetza  
arloko koordinatzailea

Cada año se acercan a Iraurgi Berritzen alrededor de 80 o 90 personas con una 
idea de negocio y el sueño de transformarla en empresa. El “efecto embudo” 
como llama Alazne Larrañaga al proceso de pasar de una idea a convertirla en 
producto o servicio, hace que muchos abandonen su propósito en el camino, 
pero hay quienes, con tesón y ayuda, lo consiguen. En toda esa trayectoria, las 
personas que deseen emprender cuentan con la ayuda de Iraurgi Berritzen, 
donde desde el área de emprendizaje, Alazne Larrañaga e Ione Eizagirre 
se convierten en compañeras de viaje. Ellas ponen todo su conocimiento 
en manos de las personas emprendedoras. Les ayudan a hacer un plan de 
viabilidad, a analizar el mercado o a tomar conciencia de lo que supone 
montar un negocio. 

“TENÍA UN MONTÓN DE IDEAS Y ME AYUDARON 
A DEFINIR Y A CONCRETAR EL SERVICIO”

Iaz, konfinamenduan amaitu zuen Edurne Amenabarrek bere ne-
gozioaren bideragarritasun plana. Ekainean zabaldu zituen Amari 
zentroko ateak eta ez du damurik. Biomagnetismo holistikoa dei-
tzen zaion terapia eskaintzen du, Aimer metodoa erabilita. Gorpu-
tzeko PH-a orekatzen laguntzen du, imanekin. Gaixotasunen bat 
eragiten duten energia puntuak ezagutzean datza terapia. Emo-
zioak, gorputza eta pentsamenduak lantzen dira. 

“Duela bost bat urte hasi nintzen eta hasieran, lagunekin eta fa-
miliakoekin esperimentatu nuen. Ahoz aho zabaltzen joan zen eta 
zerbait egin beharra neukala pentsatu nuen. Lagun baten bidez 
jakin nuen Iraurgi Berritzenek bideragarritasun plana egiten lagun-
tzen zuela eta egia esan, sekulako laguntza izan nuen. Ideia pila ni-
tuen buruan eta zerbitzua definitzen eta zehazten lagundu zidaten 
aurrena, gero lokala aurkitzen… oso eskertua nago”.

Edurne  
Amenabar
Amari. Biomagnetismo 
terapia zentroa

“CONOCÍA EL NEGOCIO, SABÍA QUE IBA  
A TENER GENTE Y ME  ANIMÉ”

Martxoan hartu zuen autoeskola. Aurretik bertako langilea zen 
eta jabea jubilatutakoan, negozioarekin berak jarraitzea erabaki 
zuen. “Momentu honetan, Covid-19a dela eta, beldur pixkat ematen 
du negozio bat hartzeak, baina nire kasuan, ez zen hutsetik hastea 
bezala. Ezagutzen nuen negozioa, banekien jendea izango nuela, 
eta aurrera egin nuen. Gure autoeskolaren berezitasuna da online 
direla eskolak eta beraz, ekonomikoagoa da”. 

Sara Sierrak ere Iraurgi Berritzenen laguntza izan du. “Gauza asko 
erakutsi zizkidaten, kartelak nola egin, publizitatea nola landu, bi-
deragarritasun plana egiten, kontabilitateko gaiak, erakundeetatik 
zeuden laguntzak… edozein zalantza dudanean, Iraurgi Berritzene-
ra jotzen dut eta bertako teknikariak beti daude laguntzeko prest”. 

Sara Sierra
Bizkargi autoeskola

Iraurgi Berritzen 
Ekintzailetasuna
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Indartsu al dago ekintzailetza?
Covid-19a tarteko, geldialdia egon zen 

baina iazko maiatz-ekainetik suspertze 
bat egon da. Guk bi elementu baloratzen 
ditugu, batetik, ideia bat buruan dutela 
Iraurgi Berritzenera datozen ekintzaile po-
tentzialak eta bestetik, horiek guztietatik, 
benetan enpresa sortzera iristen direnak. 
“Inbutu efektua” deitzen diogu prozesu 
horri. Ekintzaile potentzialak 80-90 inguru 
izan ohi dira urtero eta enbututik ateratzea 
lortzen dutenak, alegia, enpresa sortzera 
12-15 inguru iristen dira. 
Tarte horretan zer gertatzen da?

Kontzientzia hartzen dute eta ekintzai-
letzak zer suposatzen duen ikusten joaten  
dira. Batzuk ikusten dute ez dutela behar 
adinako finantzazioa, beste batzuk bidean 
lana topatzen dute; badira erakundeek 
%100ean finantzatzen dituztela proiektuak 
uste dutenak ere… aldaera asko daude. 
Beste batzuk ez dute bideragarritasun pla-
nik egin nahi izaten eta galdetzera bakarrik 
etortzen dira. 
Benetako ekintzailea denari azkar antze-
maten zaio?

Badago jende ekintzailea, berezko sena 
duena, baina ez da azkar antzematen hori. 
Pertsona batekin behin egonda, ez behin-
tzat.
Zenbat denborako kontua da bideragarri-
tasun plana lantzea?

Pertsonaren araberan dago. Batek hila-
bete eman dezake eta beste batek urte-

bete. Ohikoena da hiruzpalau hilabeteko 
epea hartzea. Hortik aurrera, ondoriozta 
daiteke asko ari dela pentsatzen edo zail-
tasunak ari zaizkiola sortzen. Prozesua hasi 
eta denborak asko luzatzea ez da adierazle 
onena, baina ematen dira kasuak. 
Zein da zehazki Iraurgi Berritzenen ekin-
tzailetza arloaren egitekoa?

Gure lana da ekintzaileak duen ideiatik 
abiatu eta enpresa sortzen duen arteko 
ibilbide horretan bidelagun izatea. Pro-
zesu bat da eta zer elementu diren landu 
beharrekoak azaltzen diegu. Pauta batzuk 
ematen dizkiegu bideragarritasun plana 
egiteko, merkatua aztertzeko, zailtasunak 
detektatzeko, e.a. 
Orokorrean zer nolako inbertsioez ari 
gara?

Aldatu egin da hori. Duela 10 urte, ekin-
tzaileak inbertsio handiagoa egiten zuen. 
Lokal hutsa hartu eta egokitu egiten zuen. 
Gaur egungo formula bestelakoa da, ego-
kitutako lokala hartzen da eta ahalik eta 
inbertsio txikiena egin hasieran behintzat. 
Arriskuak minimizatu egin dira eta aurrez-
kietara edo familikoren baten laguntzara 
jotzen da eta ez hain azkar, lehen egiten 
zen bezala, bankura. 

Pertsona bakarreko enpresak dira, 
gehienak autonomoak. Gero eta gehiago 
dira etxetik lan egiten dutenak eta zerbitzu 
osagarriak ugaritu egin dira, negozio hibri-
doak, alegia. 

Produktua saltzera mugatzen denak gor-

dina dauka. Zerbitzua eman behar da. Bes-
tela, marka zehatzen aldeko apustua egin 
behar da. Kasu horretan, bezeroak marka 
erosten du, marka horren posizionamen-
duarengatik. 
Ze birtute behar ditu ekintzaileak?

Oso konstantea izan behar du eta bar-
neratuta eduki behar du sakrifiziorako grin 
hori. Gainera, ideiak berea izan behar du, ez 
kopiatutakoa. 
Esan ohi da negozio batek funtzionatzen 
duen ikusteko gutxienez bost urte behar 
dituela. Horrela da?

Ikusi ditut negozioak ireki eta urtebetera 
ixten. Denbora eman behar diozu eta hiru 
urte behar dituzu. Kanpotik egiten den ira-
kurketa krudela da. Hiru urtetan merkatura 
egokitzen joaten zara, tokia bilatzen, baina 
noski, iraun egin behar da. Zeure poltsiko-
tik dirua jartzen edo bikotearen soldatako 
puska kentzen hasten zarenean… baina 
batzuetan ez dira ixten negozioak txarrak 
direlako.
Milaka ekintzaile pasa dira zure bulegotik. 
Zer harreman mota sortzen da?

Denetariko sentimenduak sortzen dira. 
Asko esan nahi du etortzen dena zenbat 
irekitzen den. Batzuk instrumentu gisa 
ikusten gaituzte eta, esaterako, ba, Lanbi-
deko kapitalizazioa lortzeko nahi gaituzte, 
baina beste batzuk dena ematen dute eta 
orduan, zuk ere dena ematen diezu. Asko 
kostatzen da konfiantza lortzea eta ikusa-
raztea benetan lagundu diezaiekezula. 
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"EN IRAURGI BERRITZEN RECIBÍ UN TRATO MUY 
CERCANO, DIFÍCIL DE ENCONTRAR HOY EN DÍA”

Hamairu urte Mexikon lanean eman ondoren, Aizpurutxon estu-
dioa prestatzen ari da Gorka Larrañaga. Muralgilea, ilustratzailea 
eta erretratugilea da, besteak beste. Irudi sortzailea, alegia. Mexi-
kotik bueltan, sabatikoa izan ez zen urte sabatikoa hartu zuen eta 
bigarren urtean hasi zen erabakiak hartzen eta bere tokia topatzen. 
Herrian hainbat mural margotzeko enkargua jaso zuen eta Bizkaiko 
Ziortza-Bolibar herritik ere jaso zituen lanerako eskaerak. Aukera 
ikusita, bere kontura jauzi bat ematea erabaki zuen eta autonomo 
gisa lanean jarraitzea. “Beti egin izan dut bizimodu honen aldeko 
apustua eta Iraurgi Berritzenek bultzada eman zidan. Ikastaro bat 
egin nuen eta aurrera egitea erabaki nuen”. Abendutik ari da au-
tonomo gisa lanean. Iraurgi Berritzenen laguntza ondo gogoan du. 
“Oso tratu humanoa eta gertukoa jaso nuen, asko inplikatzen eta 
kezkatzen dira eta gaur egun, hori topatzea oso zaila da”. 

Gorka Larrañaga
Sortzaile plastikoa

Lierni Artola eta 
Naroa Aranbarri
Liroa fisioterapia eta 
osteopatia zentroa

“RECIBIMOS UN ASESORAMIENTO INCREÍBLE, 
YA QUE NO CONOCÍAMOS LOS PASOS A SEGUIR”

Elkarrekin egiten zuten lan Lierni Artolak eta Naroa Aranbarrik 
euren kabuz negozioa zabaltzeko erabakia hartu aurretik ere. 
Duela lau urte ireki zituen ateak Liroa fisioterapia eta osteopatia 
zentroak. Pozik daude hartutako erabakiarekin, hasieratik ondo 
joan zaizkielako gauzak. Edonola ere, onartzen dute ekintzaile iza-
tea ez dela erabaki erraza. “Beti da zaila jauzia ematea, batez ere,                  
beldurra ematen dizulako”. Euren kasuan, bi izatea lagungarria dela 
deritzote. “Ez zaude bakarrik. Erantzukizunak partekatzen dituzu. 
Hori alde haundia da, bai hasieran eta bai orain”.

Jauzia ematerakoan Iraurgi Berritzenek asko lagundu zietela dio-
te. “Izugarrizko laguntza izan genuen. Ez genekien zeintzuk ziren 
eman beharreko pausoak, bete beharreko paperak… eta denean 
lagundu ziguten”. 

Iraurgi Berritzen 
Ekintzailetasuna



GIPUZKOAKO BATEZBESTEKOTIK GORA DAGO 
AZKOITIAK HAUR ETA GAZTEEN SUSTAPENERAKO  
DUEN AURREKONTUA

Horrela jaso du Gaztematikak 2020ko txosten ekonomikoan. 

Gipuzkoako haur eta gazteen sus-
tapenerako aurrekontuak jaso-

tzen ditu Gaztematikak 2015etik, arlo 
ekonomikoan emandako bilakaera-
ren jarraipena egiteko. Argitaratzen 
duen txosten ekonomikoan Gipuz-
koako haur, nerabe eta gazteen susta-
penaren argazki ekonomikoa egiten 
du. 2020ko txosten ekonomikoan ja-
sotzen denez, Azkoitiak haur eta gaz-
teetara bideratzen duen aurrekontua 
batazbestekotik gora dago. 

2020an, Gipuzkoan, 10.000 eta 
20.000 biztanle arteko herrietan, ba-
tazbeste gazte bakoitzeko 77,40 euro 
erabili dira. Azkoitiko herriaren ka-
suan, 79,74 euro gastatu dira. 

Edonola ere, Covid-19aren eragina 
nabarmena da herri gehienetan eta 
jarduerak murriztearekin, aurrekon-
tuek ere oro har behera egin dute. 
2019An, batezbesteko aurrekontua 
81,85 eurokoa zen Gipuzkoan eta Az-
koitian, nerabe edo gazte bakoitzeko, 
124,17 eurokoa. 

HERRIAK GASTUA HAUR, NERABE  
ETA GAZTE BAKOITZEKO 
2019

GASTUA GAZTE  
BAKOITZEKO 
2020

Andoain 91,69 105,95

Azkoitia 124,17 79,74

Azpeitia 71,64 70,88

Beasain 17,08 13,69

Bergara 79,32 90,28

Elgoibar 121,00 123,58

Hondarribia 86,96 80,75

Lasarte-Oria 46,08 29,30

Oiartzun 61,50 60,94

Oñati 218,55 215,73

Ordizia 28,62 33,67

Pasaia 157,02 124,02

Tolosa 38,73 51,97

Zumaia 43,18 33,87

GUZTIRA 81,85€ 77,40€ 

Ikastetxeek eta erakundeek sus-
tatuta, herrian hezkidetzaren ingu-
ruan egiten den lanketa jaso du Al-
boan Gobernuz Kanpoko Erakundeak. 
Floreaga Ikastetxeak, Xabier Munibe 
Ikastolak, Abarketatxo Ludotekak, 

Artxamendi Topalekuak eta Gazte 
Zerbitzu Bulegoak autodiagnostikoa 
egin dute. Ludotekak eta topalekuak 
prozesua ekintzen egokitasunean, 
ahozko komunikazioan eta espazio 
eta guneetan zentratu dute. 

HEZKIDETZAREN 
BIDEAN
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EHUNKA LAGUNEK 
HARTU DUTE 
PARTE AZOKAREN 
INGURUKO 
PARTE-HARTZE 
PROZESUAN

“Gipuzkoako azoken sarea” egitas-
moaren baitan, Azkoitian egindako 
parte-hartze prozesuan 158 herrita-
rrek eta beste 13 ekoizle eta baserri-
tarrek hartu dute parte eta azokaren 
inguruan dituzten iritziak, kexak edo 
proposamenak partekatu dituzte. 

Prozesuak azokaren indarguneak 
eta ahulguneak agerian utzi ditu 
eta ekintza plana ere garatu da azo-
ka sustatzeko. Azterketaren arabe-
ra, gehiengoak ikusten du azokako 
eraikina deserosoa dela bai herrita-
rrentzat, bai saltzaileentzat, eta ber-
tako funtzionamendua eta araudia, 
eskaintza, komunikazioa eta dinami-
zazioa birplanteatu beharreko gaiak 
direla uste da. 

Bestetik, saltzaileen artean an-
tzerako profilak agertzen dira eta 
errelebo falta ikusten da. Alde biko 
erreleboa behar da. Izan ere, erosleen 
artean ez da belaunaldi aldaketarik 
nabarmen eta erosle-gazteen presen-
tzia urria da. 

Lanketa Landaola Elkartearen, Eli-
ka Fundazioaren, Foru Aldundiaren, 
Urkomeren eta Udalaren artean bu-
rutu da. 

OSTALARITZAKO 33 
ESTABLEZIMENDUK JASOKO 
DUTE UDALAK BIDERATUTAKO 
AZKEN DIRULAGUNTZA

Ostalaritzak herriko bizitza di-
namizatzen du eta Udalak la-

guntzeko konpromisoa hartu zuen, 
iaz egin zuen bezala. Aurten, 85.000 
euro bideratu ditu ostalaritzako 
sektorearentzat. Apirilaren 16rako 
aurkeztu behar zituzten eskaerak 
eta behin ebazpena eginda, ekai-
nean jasoko dute dirulaguntza. 

Guztira 33 establezimendu dira 
onuradunak. Haietatik 30 itxita 
egon ziren indarrean zegoen de-
kretua tarteko, eta beste hiruk 
etxerako janaria ematen zuten 
soilik. Dirulaguntzak banatzeko 
orduan sektorean altan dagoen 
langile kopurua kontuan izan da. 
Lanaldi osoa kontatuta, egindako 
eskaeren arabera 108 langile daude 

autonomo eta kontratatuen artean 
Azkoitian ostalaritzan. Guztira 161 
langilek egiten dute lan sektorean.

Udalak jakinarazi zuen itxi 
behar izan zuten establezimen-
du bakoitzak 1.200 euro jasoko 
zituela eta eramateko janari zer-
bitzua izan zutenek, 1.100 euroko 
laguntza. Kopuru horiek langileen 
arabera altxatzea erabaki zen. On-
dorioz, establezimendu bakoitzak 
altan duen langileko beste 420,97 
euro jasoko ditu taberna edo jate-
txe bakoitzak. 

Kopururik altuena jasoko duenak 
3.831,03 euroko laguntza jasoko du 
eta aldiz, kopuru baxuena 1.620,97 
eurokoa da. Batezbesteko laguntza, 
beraz, 2.575,76 eurokoa da. 

El Ayuntamiento ha destinado 85.000 euros al sector de 
hostelería para aquellos establecimientos que tuvieron 
que cerrar sus puertas o limitarse a servir comida 
para llevar al estar en vigor el decreto 38/2020 del 6 
de noviembre. Los 33 establecimientos beneficiarios 
recibirán la ayuda correspondiente este mismo mes. 
Las ayudas varían entre 3.831,03 euros y 1.620,97 
euros. Estas subvenciones contemplan el número de 
trabajadores en alta que tiene cada bar o restaurante 
como criterio a la hora de otorgarlas. 

Terrazen tasarik ez zaie kobratuko
2021ean tabernek eta jatetxeek ez dute terraza tasarik ordaindu beharko.
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«TALDEAN DUGUN 
HARREMANA ETA 
KONPLIZITATEA 
ISLATU EGITEN DIRA 
KANTXAN»

Bartzelonatik bueltako bidaiak ze 
oroitzapen utzi dizu? Kontatu ezi-
nekorik badago?

Ezer handirik ezin zen egin, baina 
partidua amaitutakoan garagardo ba-
tzuk ekarri zizkiguten eta berehala 
autobusera. 
Dantzarik autobuseko pasilloan?

Dantzarik ez, guk toki asko behar 
dugu dantzarako! Nekerik ere ez ge-
nuen, agian galdu izan bagenu, bai. 
Partidua bukatu, argazkiak atera eta 
berehala bueltan etorri ginen. Umorea 
ez zen falta.
Noiztik datorkizu saskibaloian jo-
katzeko irrika?

Futbolean eta pilotan ibiltzen nin-
tzen eta justu kuadrilako batzuk sas-
kibaloian hasi ziren eta haiek hasi 
zirenez, ba, neu ere bai. 13 bat urte 
izango nituen. Zeozer egite aldera 
hasi nintzen, ez zen pentsatutako zer-
bait izan. Gero  futbolaren edo saski-
baloiaren artean aukeratzea egokitu 
zitzaidanean, lagun guztiak futbolera 
joan ziren eta nik, ba ez dakit zergatik, 
saskibaloia hartu nuen. 

Horrela jarraitzea zaila izango da, 
bai. Gaizki ohitu naiz. Inork ez genuen 
espero urtea horrela joatea. Talde gaz-
tea da. Ez dakit batezbesteko adina 
zein den, baina 18 urteko hiru lagun 
daude, bi 20ko, zaharrenak 29 izango 
ditu...
Teknika ona, psikologia ahaltsua... 
zer da garrantzitsua kantxan?

Kantxatik kanpo geure artean oso 
harreman ona daukagu eta uste dut, 
kantxan hori islatzen dela. Partidu as-
kotan galtzen aritu arren, buelta ema-
tea lortu izan dugu. Ez errenditzea da 
kontua, lana egitea, saiatzea... eta bai, 
gure arteko konplizitatea ere garran-
tzitsua da. Kanpotik datozenak ez di-
tuzu ezagutzen, ez dakizu nolakoak 
izango diren eta zortea izan dugu. 
Jatorrak dira oso eta erlazio ona dugu 
taldean. Bertakoak, berriz, lehendik 
ezagutzen ginen eta ezberdina da. Bizi 
osoa batera ibili gara jokatzen edo en-
trenatzen.
Nola ikusten duzu harrobia? 

Esango nuke oso ondo ari dela lan 
egiten. Aurten lau etxeko egon gara, ez 

La cima del baloncesto. O una de ellas. Pocas personas 
tienen el privilegio de sentirla por méritos propios y de su 
equipo. El ascenso de Juaristi ISB a la Liga BEL Oro es un epi-
sodio inolvidable que marcará a los chicos de Iñaki Jimenez, 
también a Manex Ansorregi, que con sus 195 cm de altura y 
19 años, ha logrado marcar presencia en la cancha. Sencilla-
mente, el batelero azkoitiarra se siente feliz. 

Irakasle ikasketak egiten ari zara 
Eskoriatzan eta praktiketan aritu 
zara ikastolan. Bartzelonatik buel-
tan zure ikasleek ere sekulako ongi 
etorria egin omen zizuten.

Ez nuen halakorik espero, egia esan. 
Online ari naiz ikasketak egiten entre-
namenduekin bestela ezin nituelako 
eskolak bateratu, eta gustura nabil. 
Ikasleek partidua ikusi zutela-eta, esa-
ten nien horra iristeko lan asko egin 
behar dela. Guk lan mordoa egiten 
dugu, asko entrenatzen dugu. Zerbait 
lortzekotan lana eginda lortzen da.
Bigarren denboraldia duzu Juaristi 
ISB taldean. Aurten Zilarrezko LEB 
Ligako kopa eta igoera erdietsi ditu-
zue. Ze gorputzaldi utzi dizute lor-
penek? 

Iaz gazteagoekin jokatzen nuen eta 
entrenatu besterik ez nuen egiten Jua-
risti ISBkoekin. Lesionatuta zeudenak 
ordezkatzera joaten nintzen iaz eta 
aurten ja taldean egon naiz. Ezin ho-
beto joan da dena. Ahal zen guztia ira-
bazi dugu. 
Ondoegi hasi zara...
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gara inoiz hainbeste izan, eta antze-
maten da lana ondo egiten dela. Uste 
dut Zilarrezko Ligan ez dela talderik 
egon hainbeste etxeko jokalarirekin. 
Urrezko LEB Ligaren 26. denboral-
dian jokatuko duzue. ACB Liga bu-
ruan?

Oso urruti dago hori. Aurten 26 
partidu jokatu ditugu eta Kopako fi-
nalarekin eta, 29 denera. Geratu ere 
ez gara egin. Zortea izan dugu gera-
tu beharrik izan ez dugulako. Astero 

egiten genituen PCR probak. Aldea da 
zeren 10 egun geratu eta gero berriz 
erritmoa hartu beharra zaila da.  Posi-
tibo eman eta talde guztia etxera joan 
beharraren beldurra genuen.
Talde txiki handia. 

Diru asko maneiatzen duten eta izen 
handiko taldeak daude. Zenbat eta 
diru gehiago are eta jokalari hobeak 
fitxa ditzakezu eta guk, bi herri txikik, 
egin duguna lortzea oso zaila da. 
Hemendik aurrerako zailtasunak 
finantzazio kontuei lotuta egongo 
dira, ala?

Ez dakit zenbatekoa den aldea au-
rrekontuan, baina mordoa izango da. 
Niretzat lan egiteko modua berdina 
izango da, taldea aldatuko da segu-
ruenik baina Azkoitian eta Azpeitian 
entrenatzen jarraituko dugu orain 
arte bezala. 
“Otsoak taldean ehizatzen du”, esa-
ten omen dizue Iñaki Jimenez entre-
natzaileak. Horrela da?

Bai, zeozer lortzeko denok batera 
egin behar dugula lan esaten digu, in-
dibidualismoak utzita eta ez bakoitza 

bere kabuz ibilita. Danok batera indar-
tsuagoak gara. 
Pertsonalki zer ematen dizu saski-
baloiak?

Poza. Lagunak gara eta ondo pasa-
tzen dugu egiten duguna egiten, kan-
txan, gimnasioan, tabernan, autobu-
sean... toki guztietan.
Urrezko LEB Ligan jokatzeak ardura 
ere emango du. Erronkak pisatzen 
du?

Bai, ematen du ardura. Bakarra 
dugu taldean, Ibon Guridi, Urrezko 
Ligan jokatutakoa eta denek esaten di-
gute fisikoki-eta, jauzia handia izango 
dela. Ikusteko gogoz nago, zeren gure-
tzat liga berri bat da eta ez dakigu nola 
moldatuko garen. 
Eta sakrifizioa?

Oraingo berdina. Pixkat bada, baina 
gustatzen bazaizu... ez nuke esango 
sakrifizioa denik. 
Bartzelonakoaz gain, gogoan duzun 
partidurik?

Kantabriaren aurka, lau minutu 
falta zirela 15egatik galtzen ari ginen 
eta ez dakit nola, irabazten amaitu 
genuen eta kristoren poza hartu ge-
nuen, baina, noski, finalarekin ez naiz 
ahaztuko. Lehenengo partidua hemen 
irabazi egin genuen eta lau puntu bai-
no gehiagogatik galduz gero, ez gina-
tekeen igoko. Azken kuartoan zortzi-
gatik galtzen ari ginen eta uste nuen 
ez genuela irabaziko. Ez dut ahaztuko. 
Nola ikusten duzu zure burua saski-
baloiaren munduan?

Orain entrenamenduak utzita di-
tugu eta ea bigarren liga horretan 
jokatzea lortzen dugun hurrengo 
denboraldian. Guk ahal dugun guztia 
egin dugu eta kantxan lortutakoari 
kantxan eman behar zaiola jarraipena 
esaten dugu.

Bestela, hementxe gaude ondoen, 
etxekoak eta lagunak gertu ditugula. 
Hedabideetan sekulako loreak ira-
kur daitezke zugatik. Zer sentitzen 
da?

Zuregatik gauza onak irakurtzeak 
poz ematen du. Hori gustatu egiten da. 

«Futbolean eta pilotan 
ibiltzen nintzen eta 
justu kuadrilako batzuk 
saskibaloian hasi ziren 
eta haiek hasi zirenez, ba, 
neu ere bai. 13 bat urte 
izango nituen. Zeozer egite 
aldera hasi nintzen, ez zen 
pentsatutako zerbait izan».
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HERRIAREN SORRERAREN 700. URTEURRENAREN ATARIAN, UDALAK HERRILAB+700 
PARTE HARTZE PROZESUA ABIATU DU, HERRIAREN INGURUKO HAUSNARKETA 
ESTRATEGIKO PARTEKATUA EGITEKO. AZKOITIKO HERRIAREN ETORKIZUNA 
MARRAZTEA DA HELBURUA. ZER IRIZTEN DIOZUE EGITASMOARI? 

EAJ-PNV EH BILDU

Asko hitz egiten da herri-
tarren parte-hartzeaz, baina 
parte-hartze kulturaren 
sustapenean lan asko dago 
oraindik egiteko. Partai-
detzaz hitz egiterakoan ez 
dugu guztiok gauza bera 
ulertzen. Herrilab+700 egi-
tasmoaren xedea da herria-
ren etorkizunaren inguruko 
marrazkia egitea. Kontsen-
tsu amankomuna oinarri 
duen marrazkia, alegia.

Azkoitiko herriaren 700. 
urteurrena aitzakia hartuta, 
abian jarri den prozesuan  
udaleko ordezkari politi-
koek, langileek, herriko 
elkarteek, eragileek eta nor-
banakoek  izango dute parte 
hartzeko aukera. 

Mundua konplexu bihurtu 
da eta horrek aldaketa 
eskatzen du. Ezinezkoa da 
erabaki guztiak asanbladan 
erabaki, noski, baina gai 
estrategikoetan kontsentsua 
lortzea erronka eta helburua 
izan behar dute. Diskurtsoak 
elkarrizketa bihurtzearen 
eta hierarkiak horizontaliza-
tzearen beharra du jarduera 
politikoak, eta horixe da 
Herrilab+700 egitasmoaren 
xedeetako bat,  herritarrei 
entzutea. Erabakiguneetan 
kontuan hartu behar dira, 
bai adituen ezagutza, eta 
baita herritarren iritzia ere. 
Herritarrek parte hartzeko 
eskubidea dute, lau urtez 
behin bozkatzetik haratago 
joan ahal izateko, eta admi-
nistrazio publikoaren eta he-
rritarren arteko konfiantza 
berreskuratzeko zirrikitua 
eskaintzen du partaidetzak. 

Ordezkari politikoen 
aldetik, boterea partekatzea 
esan nahi du eta herritarren 
aldetik, ikuspegi indibidua-
lista alde batera utzi, eta 
interes amankomunei so 
jartzea.  Erantzunkidetasu-
na ezinbesteko baldintza da 
bi aldeetatik. 

Seguru emaitza emango 
duela. 

Herritarrekin kontaktu 
zuzenean, parte hartzea sus-
tatuz eta beraiek entzunez 
egiten diren egitasmo guz-
tiak printzipioz positiboki 
baloratzen ditugu, noski.

Horrek ordea eragina izan 
behar du, ezinbestekoa da 
horrelako hausnarketa pro-
zesu estrategiko bat aurrera 
eraman nahi bada beneta-
ko parte hartze erreal bat  
ematea. Hau da, sozializazio 
ariketa sakon bat egitea he-
rriko estratu social denetara 
iristeko iritzi anitzak jaso 
ahal izateko.

Hori ez ezik, ezin da 
gelditu entzute eta txos-
ten erredakzio ariketa soil 
batean, herritarrei bermatu 
behar zaie beren iritzi eta 
erabakiak errespetatu eta 
ahal den neurrian aurrera 
eramango direla deserosoak 
edo gustukoak ez izanda ere.

Oraindik goizo da egitas-
moa osotasunean balora-
tzeko baina printzipioz 
positibiko baloratzen dugu, 
hala ere, aipatu bezala, beste 
baldintza batzuk bete behar-
ko dira txosten soil batean 
ez gelditzeko prozesua

AZKOITIA BAI

Gure taldea beti izan da 
herritarren parte hartze 
prozesuen aldekoa, batik bat 
helburu onarekin eginak ba-
dira, hau da, benetan parte 
hartzea sustatu nahi bada.

Beti esan ohi dugu, herri-
ko erabaki nagusienetan, 
herritarrek parte hartu 
behar luketela eta urtero au-
rrekontu parte hartzaileak 
egiten saiatzen gara.

Jakin badakigu ez direla 
prozesu errazak eta ondo 
antolatzeak bere zailtasunak 
dituela, baina profesionalen 
laguntzarekin, beste herri 
batzuetan egiten badira ez 
gara gu gutxiago izango 
ezta? 

Askok esango dute, gure 
herriaren hausnarketa egi-
tea ez dela hartu genezakeen 
erabakirik garrantzitsuena, 
baina honelako prozesu bat 
hasteak, egia esan, gure tal-
deari ilusio puntu bat pizten 
dio eta behar bada etorkizu-
nera begira egin genezakeen 
ibilbide baten ateak irekitzea 
suertatu daiteke.

Beraz, denon artean an-
tolatutako,  gure herriaren 
sorreraren  700. urteurrene-
ko ekintzetan eta etorkizu-
neko gobernantza ereduan  
parte hartzera animatu nahi 
genituzke herritar denak, 
nahiz bakarka nahiz talde 
baten partaide bezala.

Ea dena ondo ondo irteten 
den eta esan bezala, denon 
artean  herritarren parte 
hartzeari bultzada handi bat 
emateko gai garen. Anima-
tu!!! eta PARTE HARTU!!!

PSE-EE

Laster Azkoitiak bere 700. 
urteurrena ospatuko du eta 
gure herriaren etorkizuna 
denon artean diseinatzeko 
unea da. Errekuperatze-
ko erronka handia dugu 
aurrean, pandemiak eragin 
duen krisi sanitario, ekono-
miko eta sozialaren ostean. 
Baina harago ere begiratu 
behar dugu, etorkizun 
iraunkorragoa, digitalagoa 
eta berdintasunezkoa lortze-
ko, belaunaldi berrientzako 
azpiegitura eta zerbitzu 
hobeekin. Hori guztia, he-
rritarren ongizatea ahaztu 
gabe, zaintzaren ekonomia 
bermatuz. Horregatik, Uda-
lak abiatu duen parte-hartze 
prozesuan parte hartzera 
animatzen zaituztet.

Pronto Azkoitia celebrará 
su 700 aniversario y es el 
momento para diseñar entre 
todos y todas el futuro de 
nuestro municipio. Tenemos 
por delante un gran reto de 
recuperación tras la crisis 
sanitaria, económica y social 
que la pandemia ha provo-
cado. Pero también tenemos 
que mirar más allá, logrando 
alcanzar un futuro más sos-
tenible, digital, igualitario, 
con mejores infraestruc-
turas y servicios para las 
nuevas generaciones. Todo 
ello, sin olvidar el bienes-
tar de nuestra ciudadanía, 
incidiendo en asegurar la 
economía del cuidado. Por 
eso, desde estas líneas os 
animo a participar en el 
proceso participativo que el 
Ayuntamiento ha iniciado.
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HERRILAB +700 
Udalak parte-hartze prozesua 
abiatu du herriaren diagnostiko 
partekatua egiteko

Jakina denez, 2024an, Azkoitiko 
herriak 700. urteurrena beteko du 

eta abagune historikoaren atarian 
gaudela aprobetxatuta, Udalak Herri-
lab+700 parte-hartze prozesua abiatu 
du. Helburua da herriaren inguruko 
hausnarketa estrategikoa egitea par-
taidetza zabalarekin. Bere espazioa 
izango dute udal ordezkariek, udal 
teknikariek, elkartegintzak, mugi-
mendu sozialek eta herritar norbana-
koek. 

Prozesuaren xede nagusia delibe-
razio partekatua eta kontsentsuen 
lanketa bideratzea izango da, hurren-
go faseetan erronka amankomunak 
antzeman eta horiei nola aurre egin 
adosteko asmoz. Halaber, gobernan-
tza eta kultura polikoaren eraldake-
tarako urrats bat izatea ere bilatzen 
du prozesuak. 

Prozesua Aztiker Soziologia Ikergu-
neak bideratuko du eta uda aurretik 
bi bilera aurreikusi dira. Bata, udal 
ordezkariekin eta bestea udal tek-
nikariekin. Irailetik aurrera egingo 
dira gainerako lansaioak eta Udale-
tik deialdiak eta gonbitak zabalduko 
zaizkie elkarte eta eragileei. Norba-
nakoek parte hartzeko bideak ere za-
balduko dira, nola ez. 

Bi lan fase izango ditu prozesuak. 
Lehenengoa, prozesuaren komunika-
zioan eta sozializazioan zentratuko 
da eta bigarrenean, herri diagnosti-
koa landuko da. Bigarren fasea irai-
letik azaro amaiera arte luzatuko da 
gutxi gorabehera. Lan bilerez gain, 
kale iritzi bilketa ere egingo da. Behin 
lan saioak eginda, batzar bateratu ba-
tean osatuko dira diagnostikoa eta 
erronkak.

HERRIKO ERAGILEEN 
ETA ERAKUNDEEN 

EGITURAKETA.  
LAN  BILERAK ONDORENGO 

TALDEEN ARABERA 
ANTOLATUKO DIRA: 

ONGIZATEA ETA 
BIZITZA 

KALITATEA

BIZILAGUNAK, 
INGURUMENA 
ETA LURRALDE 
ANTOLAKETA

HERRI 
BIZIA

SOZIO- 
EKONOMIA

HEZKUNTZA, 
HIZKUNTZA ETA 

AISIALDIA

BERDINTASUNA, 
ANIZTASUNA ETA 

ELKARBIZITZA

Zer behar du Azkoitiak? 
Eta herritarrek? Bada 

martxan jartzea merezi 
duen ideia berririk? 
Zeintzuk izan behar 

dute udal kudeaketatik 
landu beharreko ildo 
estrategikoak? Zein 

dira gure herriak dituen 
baloreak? Eta babestu 

eta indartu nahi dituen 
baloreak? Bide berriak 

arakatzeko gogoari 
erantzuten dio Herrilab 

+ 700 egitasmoak 
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Azkoitiko herriak baditu odol 
emaileez eta haiekin lan egiten 

duten boluntarioez harro egoteko 
arrazoiak. Azkoitia da bere pa-

reko herrien artean odol emaile 
gehientsuen dituen herria. Ia 800. 

Fin joaten dira hitzordura Luis 
Arregi Ispisuk deitzen dien aldiro. 
Boluntario taldea bost lagunek 

osatzen dute, Luis Arregik, Salo-
me Narbaizak, Rikardo Iriondok, 
Juanjo Ruiz de Azuak eta Mikel 
Arregik. Bai odol emaileek eta 

bai boluntarioek ondo merezita 
dituzte aitortza eta eskertza. 

Horretxegatik Azkoitia aukeratu 
dute esperientzia pilotu gisa plas-
ma ateraldia egiteko. Momentuz, 
hiriburuetan egiten da plasma-
feresia baina maiatzaren 31n, 

plasma emateko prest zeuden he-
rritarrak bazeudela eta, Azkoitian 
egin zuten ateraldia. Plasmafere-
siaz aritu gara Gipuzkoako Odol 
Emaileen Elkarteko lehendakari 

Sabin Urzelayrekin. 

“AZKOITIA 
IZANGO DA 
ODOL EMAILE 
GEHIENTSUEN 
DITUEN 
HERRIA ETA 
HORREGATIK 
AUKERATU 
DUGU 
PLASMAREKIN 
PROBATZEKO”

¿Por qué se ha optado por probar 
con la plasmaféresis en Azkoitia??

Queríamos ver si habría donan-
tes que quisieran donar plasma para 
que no sea necesario desplazarse a 
Donostia. Ha sido un experimento, 
porque las máquinas que tenemos en 
este momento para la extracción del 
plasma no son las mejores para trans-
portar. El año que viene se adquirirán 
nuevas máquinas y puede que sea 
más fácil transportarlas. 
¿La extracción de plasma tendrá 
continuidad en Azkoitia?

De momento no, porque como he-
mos comentado las máquinas que te-
nemos no son fáciles de transportar. 
Lo que queríamos comprobar era si 
sería posible organizar sesiones de 
plasmaféresis en las delegaciones y 
en tres días de extracción alrededor 
de 60 o 70 personas mostraron su pre-
disposición a donar plasma. Viendo 
esa respuesta en Azkoitia, pensamos 
que había que hacer un intento. He-
mos demostrado que es posible llevar 
las máquinas a Azkoitia y hacer ex-
tracciones. Incluso, con el tiempo, se 
podría incluso pensar en un autobús 
itinerante con máquinas que vaya pa-

sando por los diferentes municipios. 
Eso demuestra que tanto los donan-
tes como los voluntarios de Azkoi-
tia se merecen un reconocimiento. 

En Gipuzkoa, uno de los municipios 
donde mejor funciona la donación de 
sangre y que más donantes tiene es 
Azkoitia. Fundamentalmente, por la 
labor de los voluntarios. Luis Arregi 
conoce a todo el mundo y anima mu-
chísimo a la gente. 
¿Qué está pasando con el plasma?

A nivel europeo el plasma es una 
materia estratégica como la energía, 
el gas o el agua. Con las donaciones 
habituales no se genera lo suficiente 
porque están pensadas para  cubrir 
las necesidades de sangre. La sangre 
que se extrae se fracciona en plaque-
tas, glóbulos rojos y plasma. Se trans-
funde el 10 o el 15% de plasma. El resto 
se manda a un laboratorio -En España 
solo hay uno- para elaborar medica-
mentos u obtener sustancias de ese 
plasma, como pueden ser inmunoglo-
bulinas, para uso médico. Pero para 
cubrir la necesidad de inmunoglobu-
linas haría falta bastante más plasma. 
Cubrimos un 65% de las necesidades. 
El 35% restante se obtiene comprando 
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Herria
Odol emaileak eta boluntarioak

Sabin Urzelay 
Gipuzkoako Odol Emaileen  
Elkartearen lehendakaria



“Herrialde batzuetan 
plasma ematea ordaindu 
egiten da. AEBetan urtean 
52 aldiz eman daiteke 
plasma. Europan muga 24 
ateralditan dago. Hemen ez 
dugu horrelakorik nahi, uste 
dugulako nahikoa emaile 
egongo dela”

“Behar dugun plasmaren %65 
lortzen dugu. Gainerako %35 
laborategiengandik lortzen 
dugu”

“Plasma lortzeko odol 
gehiago aterako bagenu, 
globulo gorriak iraungi 
egingo lirateke”

a las farmacéuticas y estas adquieren 
el plasma necesario de otros países.
Países en los que se permite la ven-
ta de plasma, según dice. 

Así es. Una persona puede donar 
plasma 52 veces al año. En EEUU se 
puede donar 52 veces y el límite en 
Europa está en 24. Pagan 25 euros 
aproximadamente por cada dona-
ción. Dependiendo del país 100-150 
euros al mes suponen una estimable 
ayuda económica. Al igual que se ha 
visto con la Covid-19, que cada país ha 
querido abastecerse de vacunas y je-
ringuillas, con el plasma puede suce-
der lo mismo. Todos los países quieren 
asegurar los productos que necesitan. 
Con los riesgos que conlleva…

Cabe la posibilidad de que un país 
quiera todo el plasma que se obtenga 
para él. Europa se vería desabaste-
cida de  inmunoglobulinas. No solo 
eso. Imaginemos que China o India 
comiencen a utilizar inmunoglobu-
linas a mayor escala. La producción 
de  inmunoglobulinas sería para el 
mejor postor. Hay dos tipos de enfer-
medades. Para algunas está demos-
trado que las  inmunoglobulinas son 
beneficiosas y para otras, puede que 
contribuyan a una mejora pero no 
hay evidencia científica. El objetivo es 
asegurar el 100% de inmunoglobuli-
nas para esas enfermedades para las 
que se ha demostrado su efectividad. 

En Euskadi no hay ningún ánimo 
de lucro ni está autorizada la venta 
de plasma al igual que en España. 
¿Cómo lo ve?

No queremos que se permita la ven-
ta, porque pensamos que va a haber 
suficientes donantes. Los laboratorios 
que se dedican a recolectar plasma 
en otros países necesitan mayor can-
tidad de la que pueden recibir de los 
donantes, por eso está la donación de 
plasma remunerada. 
¿Cómo es el proceso de extracción 
de plasma?

Es más largo que el de la sangre. 
Tardamos entre siete y diez minutos 
en donar sangre y de una bolsa ob-
tenemos tres productos: plaquetas, 
glóbulos rojos y plasma. En el caso 
del plasma, en lugar de extraer me-
dio litro de sangre que es lo habitual, 
mediante estas máquinas se realizan 
tandas en las que se extraen 150 cen-
tímetros cúbicos, los centrifuga y de-
vuelve las plaquetas y los glóbulos al 
donante. En cada donación se realizan 
4 o 5 tandas que vienen a durar unos 
40-45 minutos. El plasma es agua con 
proteínas y otras sustancias que el 
cuerpo genera de forma permanente. 
En cuanto a la donación de sangre, 
¿cómo estamos?

Euskadi ha llegado a sacar 100.000 
bolsas al año. Hablo de hace unos seis 
años. Se vio que se transfundía casi 
de más. Antes si había que operar a 
dos personas se preparaba sangre 
para cada una de ellas. Ahora la ges-
tión de las transfusiones ha mejorado 
y las técnicas quirúrgicas permiten 
un menor consumo de sangre en las 
intervenciones. No se va a incremen-
tar la demanda de glóbulos rojos, en 
todo caso va a bajar. Sacamos en Eus-
kadi unas 85.000 bolsas al año que son 
suficientes. El objetivo es mantener el 
nivel y seguir como estamos. 

Ahora hace falta sacar más plasma, 
pero si lo hiciéramos extrayendo más 
sangre, nos caducarían los glóbulos 
rojos. Por eso necesitamos hacer plas-
maféresis. 

Azkoitiko 
 odol emaileen 
elkarteko 
bolondres taldea. 
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Herria
Odol emaileak eta boluntarioak



Udalak, eragile eta norbanakoekin 
batera, hitanoa, eta bereziki noka, 
berreskuratzeko egitasmoa jarri 
du martxan. Halaber, proiektua 
irudiz hornitzeko, logotipo 
lehiaketa abiatu du. 
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Euskara
Hitanoa

AXKOITTIXEN 
HIKE!

Irati Lizarralde
“Mutilek neskoi hika egitekotan, 

toka egiten digute sarritan”

Naia Arrizabalaga
“Harrigarria da hamazazpi urtera 
iritsi eta inork hika ez dizula hitz 

egiten ikustea”

Araitz Etxaniz
“Gazteen artean nabarmen egin du 

behera hikaren erabilerak”

Leire Lizarralde
“Ez diogu hitanoari behar zuen 

bultzada eman”

Xabier Eizagirre
“Azkoitian hitanoa arnasgunean 

ibili da eta orain arnasestuka dabil”

Aintzane Agirrebeña
“Hitanoaren etena oraintxe ari 

da gertatzen, arrazoiak lehendik 
datozen arren”



Gero eta gutxiago entzuten da 
hitanoa kaleetan, tabernetan 
edo etxeetan. Mutilen artean, 
ohikoagoa da. Nesken arteko 
“noka”, ordea, galzorian egon 
daiteke urte gutxiren buruan. 
Kezka horri erantzun nahian, 
Udaleko Euskara sailak, 
eragile eta norbanakoekin 
batera, proiektu bat jarri du 
martxan hitanoa sustatzeko. 

Asmoa da proiektua 
egonkortzea eta jarraipena 
ematea, jarduera ezberdinen 
bidez. Lehen urrats gisa, 
logotipo lehiaketa antolatu da 
egitasmoari irudia ipintzeko. 
Lanak aurkezteko epea 
ekainaren 22ra artekoa da. 
Oinarriak www.azkoitia.eus 
atarian. 
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Udala 
a

AZKOITIKO UDALEAN EUSKARA 
EZ SEXISTA ERABILTZEKO GIDA

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE MICROMACHISMOS

“Sarritan entzun dugu euskara 
“generorik gabeko hizkuntza” de-
nez, ez dela sexista. Hizkuntzak ez 
dira sexistak, baina, hizkuntzen 
erabilerak, bai. Horregatik egu-
neroko hizkeran emakumeei eta 
gizonei ez zaie tratamendu bera 
eskaintzen. Administrazioan, uda-
lean, gauza bera gertatzen da”, dio 
Berdintasun zinegotzi Mertxe Zu-
billagak. Horri konponbidea jar-
tzeko “Azkoitiko Udalean euskara 
ez sexista erabiltzeko gida” argita-
ratu du Berdintasun sailak. 

Gidaren lanketan Idazkaritzak, 
Euskara Zerbitzuak eta Berdinta-
sun sailak hartu dute parte eta de-
partamendu guztiei aurkeztu zaie 
argitalpena. Gidaren aurkezpena 
aprobetxatuz, formazioa ere es-
kaini da udaletxe barruan jarraitu 
beharreko irizpideak ezagutaraz-
teko ordezkari politikoen eta lan-
gileen artean. 

Komunikazioa zaintzearen arra-
zoiak dira, besteak beste, diskri-
minaziorik ez eragitea, lehen eta 
bigarren mailako herritarrak ez 

El departamento de Igualdad ha 
puesto en marcha una campaña 
de sensibilización sobre los micro-
machismos que se dan en Azkoitia, 
con el fin de sensibilizar a la ciuda-
danía y prevenir todo tipo de ma-
nifestación violenta contra las mu-
jeres. Para ello, ha realizado una 

encuesta para conocer qué piensan 
las vecinas y vecinos sobre las ma-
nifestaciones de micromachismos 
en la vida cotidiana. Tras culminar 
el trabajo, se publicará una guía 
para evitar los micromachismos y 
fomentar las buenas prácticas.

bereiztea eta emakumeen bisibi-
lizazioan eragitea. Berdintasun 
kultura zabaltzea da helburua eta 
legea betearaztea. 

Gidak araudia jasotzen du, oina-
rrizko kontzeptuekin edota komu-
nikazio egokirako gakoekin bate-
ra. Oso modu grafikoan erabilera 
sexisten adibideak ere biltzen ditu, 
besteak beste. 

El objetivo de la publicación es que las personas que trabajan en el 
ayuntamiento , representantes políticos como trabajadores, tengan un 
recurso con el que contar para evitar hacer un uso sexista del lenguaje.

Irati Aranbarri
“Lehen, etxean, konfiantzako 

jendearen artean hika egiten zen 
eta hori galdu egin da”

Marijose Arregi
“Azkoitian hitanoa berreskuratu 

nahi dugu, eta bereziki, noka”




