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Martxoan hasi ziren tenis pistaren 
estaltze lanak eta abiadura onean 

doaz. Txerloian dauden hiru tenis pis-
tetatik, GI-631 errepidetik aldenduen 
dagoen pista erdi estalita ikusten da da-
goeneko. Esku-hartzeak 474.986,18 euro-
ko aurrekontua du. 

Tenisko pistak eta zelai zati batek osa-
tzen du esku-hartuko den gunea. 36x18 
metroko dimentsioa du, 650 m2-ko aza-
lerarekin. Pistako sarrera ere tokiz al-
datuko da irisgarritasuna bermatzeko, 
oraingo sarreran eskailerak baitaude.

TENIS PISTAREN ESTALTZE 
LANAK AURRERA DOAZ

RESUELTA LA REHABILITACIÓN DE LA 
CASA IDIAKEZ EDERRA (MAYOR 80)

El Ayuntamiento ha avanzado 
ya que la compra-venta de la 

Casa Idiakez Ederra está resuelta, 
y por lo tanto, también su rehabi-
litación. El proceso de adjudica-
ción para la compra del edificio 
está prácticamente culminado. 
Si no hay un revés que nadie se 
lo espera, la UTE constituida por 
las empresas, Altuna y Uria S.A., 
Teusa Técnicas de Restauración 
S.A. y Campezo Obras y Servicios 
S.A., será la nueva propietaria 
del emblemático edificio donde 
construirá un máximo de 16 vi-
viendas libres. 
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Berriki Jose Maria Pirisi egindako omenaldian, hitza 
eman zidatenean, arrazoiaren indarra defendatu nuen 
gure arteko ezberdintasunak konpontzeko bide gisa. 
Hainbeste injustizia eragin duen eta eragiten duen in-
darraren arrazoiaren aurkako alegatua izan zen. Baina, 
badirudi, ihes egiten zidan beste arrazoi mota bat ere 
badagoela. Bakoitzarena. Bakoitzak ikusten, ulertzen, 
barneratzen eta zabaltzen duen hura. Bakoitzarena. Ña-
bardurarik gabekoa. Ahots edo ekintza arrotzek aldatu-
ko dutenaren beldurrik gabekoa. Baina, zer gertatzen 
da ondokoaren arrazoiak bakoitzarena amiltzen badu? 
Pentsatu, hausnartu, egin beharko da, ezta? Halakoetan 
esaten da, “ezin ezagueran sartu” eta ez da sartuko, gai-
nera. Ukaezina ukatzeko gai den jendea bada.  

Arrazoi bakarra bakoitzarena dela pentsatzeak altxa-
tako guztia eraitsi dezake.  Noski, bakoitzak fideltasuna 
eta babesa zor die bere ideiei, baina gizalegezkoak dira, 
halaber, elkarrizketarako eta akordioetara iristeko pres-
tutasuna eta gaitasuna. Horretarako, gure arrazoia mol-
datzeko eta ukitzeko gai izan behar dugu, gure posizioa 
indartuz edo ahulduz, ikasten, ikusten, ezagutzen, hitz 
egiten, entzuten goazen heinean. 

Arrazoitzeko gai ez direnak, oso trebeak izan ohi dira 
distortsionatzen, desitxuratzen. Hori bai, beti bakoitza-
ren komenentziaren arabera. 

Ahoz ahokoa kaltegarria izan daiteke oso, entzuten 
duenak ez badu entzundakoa egiaztatzeko ahaleginik 
egiten. 

Lehengo batean irakurri nuen ez garela ezertxo ere 
egiten ari, zenbait gaitan, San Jose Egoitza, kasu. Ez da 
egia. Baina hau ez da justifikazioetarako zutabea. Ba-
tzuetan, zuhurtziagatik, hobe da isilik egotea. Isiltasuna 
hausteko unea iristen den arte. Bai, lanean ari gara eta 
aurreratzen ari gara. Eta komunikatuko dugu. Distor-
tsiorik eta zalaparta hutsalik gabe. 

En el reciente acto de homenaje a Jose María Piris, en 
cuanto me dieron la palabra, abogué por la fuerza de la 
razón como vehículo para la resolución de nuestras di-
ferencias. Un alegato contra la razón de la fuerza, que 
tanta injusticia ha generado y está generando. Pero, por 
lo visto, hay otro tipo de razón que se me escapaba. Es 
la de uno mismo. La que uno ve, entiende, interioriza y 
la divulga. La de uno mismo. Sin matices. Sin miedos a 
que sea alterada por voces y acciones ajenas. Pero ¿qué 
ocurre si la razón del de al lado echa por tierra la de uno 
mismo? Habrá que repensar, reflexionar, ¿no? Sucede 
cuando viene a cuento eso de “no entra en razón”. Y no 
entrará en razón. Es esa especie de gente capaz de negar 
lo innegable, y de manifestarlo.

Pensar que la única razón es la de uno mismo, puede 
derribar todo lo levantado. Obviamente, uno tiene que 
ser fiel y defender sus ideas, pero también capacidad 
para dialogar y llegar a acuerdos y para ello, tenemos que 
ser capaces de moldear y matizar nuestra razón, forta-
leciendo o debilitando nuestra posición, según vayamos 
sabiendo, conociendo, hablando, escuchando más y más. 

Quienes son incapaces de razonar, suelen ser muy há-
biles en distorsionar. Eso sí, siempre desde la convenien-
cia de uno mismo. 

El boca a boca puede ser muy hiriente, si el que escucha 
no hace el esfuerzo de verificar, o al menos de contrastar, 
lo escuchado.

Leo que no estamos haciendo nada respecto a deter-
minadas cuestiones como la Residencia San José. Y no es 
cierto. Pero esta no es una columna para justificaciones. 
A veces es mejor, por prudencia, mantenerse en silencio. 
Hasta que llegue el momento de romper ese silencio. Sí, 
estamos trabajando y estamos avanzando. Y lo comuni-
caremos. Sin distorsiones y sin ruidos banales.

Azkoitiko alkateaJavier Zubizarreta

ARRAZOIAREN 
INDARRA

LA  FUERZA DE 
LA RAZÓN

Editoriala
Alkatea zuekin
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Udaleko Gizarte Zerbitzuen sai-
lak orain urtebete jarri zuen 

martxan zerbitzua, herritarrek di-
tuzten arazoei eta behar pertsonalei, 
familiarrei edota sozialei erantzuna 
emateko, eta integrazio soziala sus-
tatzeko. Zerbitzua babesgabetasun 
arriskuan dauden adingabe eta fami-
liei, eta gizarte bazterketa arriskuan 
dauden adin guztietako pertsonei zu-
zenduta dago bereziki. Edonola ere, 
mezua argia da: “Gure lana herrita-
rrei laguntzea da. Horretarako gaude. 
Batzuetan egoera zailei aurre egiten 
laguntzeko, beste batzuetan bakar-
dadeari, eta zenbaitetan, baita pozak 
partekatzeko ere. Egoerak larriagotu 
aurretik, detekzio eta arreta goiz-
tiarra eskaintzen ditugu. Askotan 
beldurra ematen digu laguntza eske 
Gizarte Zerbitzuetara jotzeak, baina 
herritarrek jakin behar dute baliabi-
deak eta laguntzak eskura dituztela”, 
diote zerbitzuko hezitzaileek. 

Berdura Plazako lehen solairuan 
ematen da zerbitzua, kalez kale eta 
etxez etxe ere lan egiten duten arren. 
Normalean, erabiltzaileak Gizarte 
Zerbitzuetatik edo ikastetxeetatik 
bueltan heltzen dira zerbitzura. Baita 

osasun zerbitzuetatik edo beste era-
gile batzuen eskutik ere.

Zerbitzu psikosozial hezitzaileko 
ateak jotzeko, egoerak ez du beti zer-
tan larria izan. Batzuetan hitz egite 
hutsa lagungarria da oso. “Etortzen 
zaizkigu euren tokia bilatu ezin duten 
gazteak, zaletasun ezberdinak dituz-
telako, edo beste kezka batzuk. Edo-
ta, babesgabetasun egoeran dauden 
adin txikikoak. Kasu horietan, Gizar-
te Zerbitzuetan balorazio bat egiten 
da, eta ikusten dute gure zerbitzua 
onuragarria den ala ez. Horrela bada, 
familia horri hezitzailea jartzen zaio 
eta aztertu egiten dugu. Helburu ja-
kin batzuk jartzen ditugu eta lau bat 
hilabetetan egiten dugu lanketa hori 
eta gero aztertzen da geuk jarraituko 
dugun, eta larria bada, Gipuzkoako 
Foru Aldundiaren zerbitzuetara bi-
deratzen da, nahiz eta hori ezohikoa 
izaten den”.

Helduen akonpainamendua da zer-
bitzuak eskaintzen duen beste lagun-
tza bat. Behar ezberdinei erantzuten 
diete. Bakardadeari edota izapideak 
egiteko zailtasunei, kasu. “Erabiltzai-
le bati herrian zer zerbitzu edo balia-
bide dauden erakusten diogu edota 

erakunderen batean tramiteak egite-
ko zailtasunak baldin baditu, lagun-
du egiten diogu”.

Halaber, gizarte eragileei aholku-
laritza eta orientazioa ematen diete 
zerbitzutik.

Hezitzaileen hitzetan, “horrela-
ko zerbitzu batek sekulako aukerak 
ematen ditu”.

Haur eta gazteetan, familia-anto-
lamendu arazoak areagotu egin dira 
hezitzaileen irudiko, eta “ukituta 
dauden familia egiturak” ere ikusten 
dira, banaketa baten ondorioz edo 
beste arrazoi bategatik. “Behar emo-
zionalekin egiten dugu lan”.

Zerbitzuak dituen lan  
programak:

1.- Gizarte eragileei zuzenduta-
ko sentsibilizazio eta prebentzio 
goiztiarrerako zerbitzua. Herriko 

El servicio psicosocial y socioeducativo ofrece ayuda a través de sus diversos 
programas a niñas y niños, adolescentes, personas adultas y familias. Se 
centra especialmente en la detección e intervención temprana para poder 
dar una respuesta antes de que se agraven las complicaciones o problemas. 
Ayudan a niños o adolescentes que no acaban de encontrar su sitio, a perso-
nas adultas que necesitan una ayuda para realizar determinados trámites, o 
a aquellas que se sienten solas y necesitan compañía. Conforman el equipo 
de trabajo cinco educadores, una psicóloga y una coordinadora. El servicio 
es del Ayuntamiento y normalmente las personas usuarias acuden a él, por 
medio del departamento de Servicios Sociales, los servicios de Salud o los 
centros escolares.

EZAGUTZEN DUZU UDALAK  
HERRITARREI LAGUNTZEKO  
DUEN ZERBITZUA?
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“Udaleko Gizarte Zerbitzuen 
eskutik eskaintzen den 
zerbitzu psikosozio-
hezitzaileak eragile 
ezberdinekin koordinazio 
sarea osatzen du, hala nola, 
Osasun zerbitzuarekin, 
ikastetxeekin, Gazteria 
zerbitzuekin, e.a. Harreman 
sare horri esker, zaurgarriak 
izan daitezkeen pertsonak 
ahalik eta azkarren 
detektatzen errazagoa da, 
erantzun bat eman ahal 
izateko”  

profesional desberdinek (Osasuna 
,Hezkuntza, Gazteria, adineko per-
tsonak…) ume/nerabeen edo baz-
terkerian dauden pertsonen asetu 
beharreko behar fisiko, kognitibo eta 
emozionalen detekzio goiztiarra.

2.- Informazio, aholkularitza eta 
orientazio zerbitzua. Alde batetik, 
Osasun, Hezkuntza arloan, eta bes-
talde haurrak edo nerabeak dituzten 
familiei zuzenduta. Batzuetan profe-
sionalek zein familiek ume/nerabeek 
dituzten zailtasun batzuei aurre egi-
teko ezagutzarik ez izatea suertatzen 
da, eta programa honen helburua ho-
rretan laguntzea eta aholkatzea da. 
Ezagutzak eta baliabideak eskaintzen 
zaizkie.

3.- Arrisku egoeran egon daitez-
keen adingabeekin, familiekin eta 
helduekin esku hartze psikosozia-
la. Programa honen helburua gurasoe-

kin edo legezko tutoreekin gaitasunak 
lantzea da, guraso rolak eta heziketa 
jarraibideak ematea, haien seme-alaben 
oinarrizko beharrak bete ditzaten. Baz-
terkeria egoeratan dauden pertsona hel-
du eta familiei tresnak ematen zaizkie, 
eguneroko bizitzan hobeto moldatzeko 
gaitasunak eskura ditzaten.

4.- Gazteentzat eta adingabeentzat 
ingurune irekian gizarte hezike-
ta zerbitzua, Kale heziketa bezala 
ezagutzen dena. Nerabeen gizarte-
ratzea erraztea baliabide hezitzaile 
formaletan nahiz ez formaletan. Ka-
lea eta adintxikikoen elkargune es-
pazioak espazio hezitzaile bilakatuz. 
eta lehen mailako eragile hezitzai-
leen osagarri.

5.- Laguntza taldea. Bizitzako alor 
desberdinetan sortu daitezkeen 
behar zehatzak asetzen laguntzeko 
talde espazioak. Arrisku faktoreak 
gutxitzen laguntzeko, eta harreman 
egokiak izateko estrategiak lantzeko. 
Programa honetan behar edo interes 
amankomuneko erabiltzaile taldee-
tan egiten da lan, hezitzaile baten 
gidaritzapean. Momentu honetan, 
emakumeen laguntza talde bat sor-
tzeko asmoa dago, beraien sozializa-
zioan laguntzeko.

Pandemiak ez du 
lagundu zenbait 
egoeretan. Bakardadea 
nabarmenagoa da, eta 
zenbait gazte etxean 
babestuago sentitzen 
direnez, ateratzeari  
utzi diote.

Gizarte Ongizatea
Zerbitzuak
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Iraurgi Berritzen, la Agencia de 
Innovación y Desarrollo Comarcal 
tiene una misión: promover el 
desarrollo socioeconómico de 
la comarca. Para ello, trabaja 
en siete áreas: desarrollo local, 
empresa, educación, empleo, 
emprendimiento, comercio y 
turismo. La clave, transformar 
las necesidades en proyectos. 
Recientemente, la entidad ha 
presentado la memoria de 2021. 
Estos son los datos:

 TRANSFORMAR LA NECESIDAD  
 EN ACCIÓN PARA HACER  
 AVANZAR LA COMARCA

ENPRESA ARLOA

Gestionadas 105 solicitudes de subven-
ciones

Iraurgi Berritzenek 127 enpresekin izan 
du hartu-emana. Ikasis programaren bai-
tan, enpresen lehiakortasuna eta eralda-
keta sustatzeko kapazitaziorako bederatzi 
jardunaldi antolatu dira eta IkasEkin-en 
baitan, teknologia eta digitalizazioa, pro-
dukzioaren optimizazioa eta pertsonen 
kudeaketa aurreratua lantzeko bost pro-
zesu jarri dira martxan.

 Dirulaguntzei dagokienez, zerbitzua 
indartu egin da. Guztira 105 dirulaguntza 
kudeatu dira. 38 enpresa suertatu dira 
onuradunak eta 4,1 milioi euro eskatu dira.

Oro har, irismena areagotu da eta baita 
enpresen parte-hartzea ere. Elkarlanean, 
beharrak identifikatu eta lehentasunak 
ezarri dituzte.

ENPLEGUA ARLOA

Programas y acciones para fomentar el 
empleo

Helburu nagusia langabezia murriztea 
da, eta horretarako, formazioan sekulako 
ahalegina egiten du Iraurgi Berritzenek, 
langabezian dauden gizon eta emaku-
meak lan merkatuan sartu ahal izateko, 
tokiko enplegu politiken bidez.

2021ean, aurreikusitako helburuen 
lorpena altua izan da. Langabeziaren bi-
lakaera azken urtean positiboa izan da, 
%14-ko jaitsierarekin.

Udalek elkarlanean abian jarritako 
enplegu sustapen planaren ondorioz, 
eskualde mailan zerbitzu eta lan lerro 
desberdinak jarri dira martxan.

www.urolanprest web orriaren bitartez, 
eskualdeko lan eta prestakuntza eskain-
tza eguneratuaren zabalkundea egin da. 
Hilero 1.300 erabiltzaile izaten ditu.

Ikaslan: Langabetuentzat  prestakuntza 
behar berriak identifikatu dira, dauden es-
kaintzetara bideratu, edota ikastaro be-
rriak antolatu beste hainbat eragileekin 
elkarlanean, bereziki, Izarraitz Lanbide 
Heziketa zentroarekin.

Enplegu eta Orientazio Zentroen zerbi-
tzuak: 1.237 erabiltzaileri eman zaie arre-
ta 2021ean. Sektore guztietako 356 lan 
eskaintza kudeatu dira eta zerbitzuaren 
bitartez, 100 pertsonek lortu dute lana.

Lan Munduratze Programa: Langabetu 
profil desberdinei egokitutako programa 
desberdinak exekutatu dira, 49 pertsonek 
parte hartu dute eta horietatik 36 lane-
ratu dira.

Bi profiletan jarri da fokoa. Gazte kuali-
fikatuetan eta haien talentuan, eta egoera 
ahulenean dauden pertsonetan.
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Karrera Amaierako Proiektuak eskual-
deko enpresetan: 48 enpresek eta 52 ikas-
lek hartu dute parte. 38 proiektu itxi dira.

UE ElkarEkinez: Egoera ahulenean- baz-
terkeria egoeran edo arriskuan- dauden 
langabetuei erantzuna emateko, 2021 ur-
tean UE ElkarEkinez Lanean II proiektua-
ren exekuzioa hasi da eskualde mailan, Gi-
puzkoako Foru Aldundiaren babesarekin. 
Pertsona horien gizarteratze-laneratzeko 
prestakuntza eta enplegu ibilbideak sus-
tatu dira, inklusio eragileekin lankidetzan. 
Guztira, 66 pertsonek parte hartu dute.

EKINTZAILETZA ARLOA

44 proyectos y 15 nuevas empresas
Iraurgi Berritzenek ekintzailetza susta-

tzeko, ekintzaileen beharretara egokituta-
ko baliabideak eskaintzen ditu. Formazio 
saioak, kafe-tertuliak, eskualdeko komu-
nikabideetan ekintzaileei ikusgarritasuna 
emateko kanpainak, sentsibilizazio saioak 

ikastetxeetan... Urtean 80-100 ekintzaile 
potentzial artatzen dira.

Bestalde, zerbitzura gerturatzen di-
ren ekintzaileek duten erronka nagusia, 
merkatuan identifikatu duten behar horri 
erantzuteko negozio eredua nola eskaini 
da, eta eredu horretan, digitalizazioa, in-
gurumenarekiko ardura, eta zerbitizazioa 
ezinbesteko osagaiak dira. Guztira 84 
ekintzaile hurbildu dira eta 44 egitasmo 
landu dira. Haietatik, 15 enpresa eta 20 
lanpostu sortu dira. 193 ekintzailek hartu 
dute parte antolatutako ekintzetan.

HEZKUNTZA ARLOA

Proyectos transformadores en colabora-
ción con los centros escolares

DBHko mailetan eta Batxilergoan era-
giten du eta eskualdeko bost ikastetxeen 
beharrei erantzuna emango dien proiektu 
zehatz eta eraldatzaileak landu dira. Az-
ken ikasturtean, bost lankidetza proiek-
tu landu dira: Ikasiz, Elkarrekin Eraikitzen, 
STEAM Urola Erdian, Gerolan eta Izan 
Ekintzaile.

Proiektu horien bidez, eskualdeko era-
gile sozioenkomikoekin harremanak in-
dartu dira, ikasleen orientazioan lagundu, 
irakaskuntza metodologia berriak landu, 
eta zientzia nahiz teknologia gaitasunak 
garatu.

Oro har, ikasturtean, bost ikastetxek, 
30 irakaslek, 400 ikaslek eta 50 eragile 
sozioekonomiko inguruk hartu dute parte.

MERKATARITZA ARLOA

Compromiso con el pequeño comercio 
local

Txikizkako merkataritza iraultza hi-
rukoitza bizitzen ari da, batetik kontsu-

mitzaileen erosketa ohituren aldaketa, 
produktua-zerbitzua eskaintzeko eredu 
aldaketa, eta gure herrigunetako egitura 
ekonomikoaren eraldaketa.

Gure herriguneak bizirik irautera bi-
deratuak daude, eta horretarako beha-
rrezkoak diren ekintzak abian jartzeko 
konpromisoa du Iraurgi Berritzenek, beti 
ere eskualde ikuspegitik eta merkataritza 
elkarteekin elkarlanean.

Guztira, 160 establezimendurekin jarri 
da harremanetan. Sei eskualdatze ku-
deatu ditu eta horietatik hiru, gauzatu. 
Bestalde, merkataritza suspertzeko bi 
kanpaina egin dira.

TURISMO ARLOA

Reforzando las relaciones con los agen-
tes del sector

Eragile, erakunde, eta enpresa desber-
dinekin harremanak kontsolidatu dira. 
Hainbat ekimen burutu dira, Marketinge-
ko tailerra adibidez. Ignaziotar urtearen 
baitan Jesusen Lagundiarekin, Udalekin 
eta turismoko eskumenak dituzten era-
kundeekin harremanak sendotu egin 
dira, eskaintza turistikoan hainbat ekin-
tza garatuz eta digitalizazioaren eremu-
ko proiektu garrantzitsu bat abian jarriz. 
Marka turistikoa eta webgunea berritu 
dira, Urola Erdiko eskaintza turistikoa 
modu erakargarri eta berritzaile batean 
azaltzeko.

TOKIKO GARAPEN ARLOA

Reflexión Estratégica para hacer atracti-
va la comarca

Udaletako alkateek eta Ekonomiako zi-
negotziek osatutako Tokiko Garapen Gu-
nearen helburua, eskualdearen sustapen 
sozio-ekonomikorako proiektu estrate-
gikoak eta inguru berritzaileak sortzeko 
politika eta estrategiak garatzea da.

Batetik, 2021-2024ko Hausnarketa Estra-
tegikoa, gure Urola Erdiko eskualdea era-
kargarri egiteko oinarriak eta ekintza-pla-
na definituko dituen prozesua abian da.

Bestalde, negozio aukera berriak lan-
tzeko bi lan ildo landu dira, Silver Eco-
nomy-aren inguruko aukerak eta bestetik 
Ekonomia Zirkularraren ingurukoak.

Iraurgi Berritzen y su modelo 
de gestión, basado en la 
colaboración público-privada, 
es un motor para el desarrollo 
comarcal, un espacio donde 
convergen las fuerzas, los 
proyectos y las estrategias  
de futuro



HIZKUNTZA JAKITEAK ETA 
TOPAGUNE BATEK EMATEN 
DUEN ASKATASUNA
Aprender a deletrear nuestro nombre o saber la dirección de la vivienda en la 
que residimos, puede parecer una memez. Pero cuando una persona llega a 
una tierra desconocida cuya lengua es ajena, aprender la lengua - o las lenguas 
locales- se convierte en un propósito inmediato. Es el deseo de las mujeres 
que asisten al taller de Empalabramiento, que se imparte dentro de los Cursos 
de Empoderamiento organizados por el departamento de Igualdad del Ayun-
tamiento. Lo primero que la profesora Nerea del Campo les enseña es que “las 
letras no son más que dibujos de los sonidos”. Conocer esos dibujos y esos so-
nidos se llama libertad. Libertad de movimiento, libertad de comunicación. El 
taller es, además, un punto de encuentro, un espacio creado  por y para ellas, 
diseñado desde el punto de vista del género.

“Pribilegiatua sentitzen naiz zeren 
irakurtzen eta idazten dakit, batzen 
eta kentzen. Dirua ezagutzen dut, 
eta joan naiteke erosketak egitera. 
Pentsamendu kritikoa daukat, eta 
hori hezkuntzak, irakurketak, ema-
ten dizu. Emakume batzuei ez diete 
inoiz utzi euren ikuspegia eta iri-
tzia izaten. Emakume atzerritarren 
egoera oso ezberdina da jatorriaren 
arabera, batzuk ikasteko aukera izan 
dute, baina herri askotan ematen di-
tut ikastaroak, eta ikasle batzuei pa-
perean lehen trazuak egiten irakatsi 
behar izaten diet. Horregatik senti-
tzen naiz pribilegiatua”. Hitz-ahal-
duntzen ikastaroko saioak ematen 
ditu Nerea del Campok Azkoitian eta 
beste hainbat herritan. Horrek atze-
rritarren errealitatea hurbiletik eza-
gutzera eraman du. 

Filologia hispanikoan lizentziadu-
na, Cervantes Institutuaren DELE az-
tertzaile akreditazioa du Del Campok. 

Asteazkenero eta ostegunero El-
kargunean biltzen da emakume 
taldea. Presa dute ikasteko. Lehen 
saioetan datu pertsonalak lantzen 
dituzte. Izena, lanbidea, jatorria, e.a. 
“Alfabetoa ikasten dugu, eta nire hel-
burua izaten da, lehenbailehen gai 
izan daitezela euren izena idazteko 
eta letreiatzeko, eta tramiteetarako 

eta sistema burokratikoak eskatzen 
dituen gauzetarako jakin beharrekoa 
jakin dezatela. Oso adi egoten naiz 
behar dutenaz ohartzeko”.

Materiala prestatu eta aurrerape-
nak ebaluatzen joaten da Del Campo. 
Euskara eta erdararen artean orto-
grafikoki dauden ezberdintasunetan  
asko zentratzen da irakaslea. “Bakoi-
tzari egindako elkarrizketa pertso-
naletan, beti baloratzen dut ikasgaiak 
euskaraz irakastearen beharra, gero 
seme-alabei eskolako lanetan lagun-
tzeko. Eta ez hori bakarrik, behintzat 
kartel bat irakurtzen dutenean jakin 
dezaten euskaraz edo gaztelaniaz da-
goen”. 

Del Campok lanketa handia egin 
du materialak egokitzen. Bere ustez, 
atzerritarrentzat hizkuntza bat ikas-
teko dagoen materiala maila kultural 
jakin batetik aurrerakoei zuzenduta 
dago edo alfabetatuentzat “eta ikas-
-material didaktikoa oso haurren-
tzakoa da. Nik materiala sortzen dut 
eta haur-kutsu hori kentzen saiatzen 
naiz. Esaten diet hitzak ez direla be-
rez txarrak, lotutako hizkiak, beste-
rik ez. Hitzari ematen diogun balioa 
gure buruan dago, ez hitz horretan”. 

Alfabetatze saioak dira, baina ha-
ratago doaz. “Emakumeen espazioa 
da, emakumeen gauzetaz hitz egin 

dezaketen gunea, eta horretarako 
nik konfiantza lantzen eta sustatzen 
dut. Emakume guztiak berdinak ga-
rela erakusten diet eta bakoitzak bere 
bizi-ibilbidea duela, ez hobea, ez oke-
rragoa”. Gehiengoak ez du kapritxo 
bategatik erabaki, bere jatorria utzi 
eta etorkizun hobeago baten bila bes-
te nonbaitera joatea. “Horrela, nor 
senti daiteke ahaldundua? Hizkuntza 
bat hitz egiteko gaitasuna ahaldun-
tzearen parte da. Antzeko egoera bizi 
duten beste emakumeekin norbere 
bizipenak eta sentimenduak parteka-
tzea oso garrantzitsua da”. 

Emakume bakoitza mundu bat da 
Del Camporen iritziz. “Batzuk urteak 
daramatzate hemen, baina tokatu 
zait astebete zeramanekin lan egitea. 
Harrituta geratzen dira zeren nire 
saioak ez dira ohikoak. Barre egiten 
dugu, barrea formazioaren parte da, 
gustatu egiten zaie eta normalean, ja-
rraitu egiten dute”.

Hitz-Ahalduntzen ikastaroko 
saioetan parte hartzen duen 
emakume taldea.
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Anna Ihnatenko

Anna Ihnatenko es ucraniana. Llegó a Azkoitia 
justo después del estallido de la guerra junto con su 
hermana y su sobrina. Ahora, busca trabajo. “Soy 
tasadora inmobiliaria. En Ucrania trabajaba tasando 
apartamentos, terrenos…”. “Me gusta Azkoitia. Sobre 
todo, la gente de aquí, muy amable y acogedora. Todos 
quieren ayudar. Aprovecho para dar las gracias”. 

Saadia Elhanaida

Marokoarra da Saadia Elhanaida. Badira bi urte eta 
zortzi hilabete Azkoitira etorri zela familiarekin. Hiru 
seme-alaba ditu, 19, 18 eta 3 urtekoak. “Seme-alabek 
oso ondo hitz egiten dute euskaraz. Alaba zaharrak B1 
ziurtagiria du. Nik, euskara eta gaztelania, biak ikasi 
nahi ditut, baina lehenengo, erdara, sekulako beha-
rra dut-eta. Ikastaro honekin oso pozik nago, ikasteko 
aukera ematen dit”.

Mirjana Tonković

Mirjana Tonković serbiarra da. Zazpi hilabete da-
ramatza Azkoitian. “Herri gustuko dut. Natorren 
tokiarekin alderatuz, hemengo tradizioak eta kultu-
ra oso dira ezberdinak. Jendea oso atsegina da, beti 
irribarretsu eta laguntzeko prest”. 

Nerea del Campo

“Yo me siento una privilegiada porque sé leer y es-
cribir, sumar y restar, y conozco el dinero y puedo ir a 
comprar. No todo el mundo tiene esa suerte. El taller 
va más allá de enseñar una lengua. Es un espacio de 
mujeres para mujeres”. 
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ELKARGUNEAN SEINALEZTAPENA ALDATU DA, ETA HITZEN ONDOAN PIKTOGRAMAK ETA 
BRAILLEA GEHITU DIRA. AURRETIK, ELKARGUNE BARRUAN, LURREAN SEINALEZTAPEN 
PODOTAKTILA IPIN ZEN.  

IRISGARRITASUN UNIBERTSALAK IRISGARRITASUN KOGNITIBOA, SENTSORIALA ETA 
FISIKOA HARTZEN DITU BARNE. ZEINTZUK DIRA MUNDUA ERRAZAGO EGITEKO EMAN 
BEHARREKO URRATSAK? 

EAJ-PNV EH BILDU

Zorionez, azken urteetan 
gure ongizateak gorantz 
egin du etengabe. Oroko-
rrean, jendea zoriontsu 
da, baina, mundua ez da 
guztiontzat berdina. Kaleak, 
eraikin eta espazio publi-
koak ere ez. Jaioterriak 
etorkizuna definitzen duen 
modu berean, haur, gazte, 
heldu eta adineko pertsona 
bakoitzak dituen baldintzek 
eta egoerek mugatzen dute 
bere egunerokotasuna. Ba-
tzuentzat egunerokoa ez da 
samurra. Beste batzuentzat 
baino askoz ere zailagoa. 

Erakunde publikoek jarri 
izan dituzten betaurrekoak 
ez dira beti inklusiboak 
izan. Baina denborarekin 
gauzak aldatzen ari dira. 
Aldaketa txikiak dira. Txi-
kiak bezain garrantzitsuak. 
Betaurrekoak aldatu ditugu, 
eta horrek esan nahi du 
sentsibilizatuagoak gaudela. 
Betaurreko horiek jantzi-
ta eraman behar ditugu 
diskriminaziorik gabeko 
mundu humanoago bat nahi 
dugunok.

Asko dugu egiteko, baina 
atzera biderik ez dago. Begi-
rada berri horrek aldatuko 
du etorkizuna. 

Eta begirada berri hori 
eraikitzen herritarrek 
erakutsi digute, Azkoitia 
Lagunkoiak, Marea Urdinak. 
Aurrerantzean ere, begiak, 
buruak eta besoak zabalik 
baldin baditugu, erakutsiko 
digute. Erakutsiko digute 
zeintzuk diren beharrak eta 
jakingo dugu zer eta nola 
egin, mundua errazteko. 

Irisgarritasuna berma-
tua izatea herritar ororen 
oinarrizko eskubidea da. 
Oinarrizko eskubidea izanik, 
Udalaren eta orokorrean 
administrazio publikoaren 
betebeharra da eskubide 
hori bermatu eta urratua ez 
izateaz arduratzea.

Pausoak egitea garrantzi-
tsua da baina, ezinbestekoa 
da seriotasunez hartzea 
gai hori. Egun, dozenaka 
azkoitiar ditugu bere etxean 
sartuta etxetik atera ezinik, 
aldapa askoko auzo batean 
bizi direlako, Floreaga edo 
San Martin kasu, ezinbes-
tekoa da erantzun integral 
eta eraginkor bat ematea. 
Ezin ahaztu ezta ere San Jose 
egoitzan ditugun herrita-
rrak bertatik kalera ezin 
jaitsita.

Bestalde, herritar denok 
ere mundua besteei erraz-
teko ahalegina egin behar 
dugu. Indibidualismoa 
nagusitzen ari den gizar-
tean, auzokoari, lankideari, 
ikaskideari behar duenean 
lagundu eta geuk behar 
dugunean laguntzen utzi 
behar dugu. 

Hori guztia ordea politika 
eraginkor eta zehatzekin 
inor bazterrean utzi gabe. 
Ezinbestekoa da irisgarrita-
sun plan integral bat egin 
eta berau gauzatzeko beha-
rrezko baliabideak jartzea 
azkoitiar denok duintasu-
nez bizi ahal izateko gure 
herrian. 

Lehen mailako eta biga-
rren mailako herritarrak 
sortu gabe.

AZKOITIA BAI

Gure herrian zorte handia 
dugu gai hau barru barrutik 
ezagutzen duen talde era-
ginkor batek, begiak ireki-
tzen eta atzean ez gelditzen 
izugarri laguntzen digula-
ko. Dagoeneko denoi izen 
berdina etorriko zitzaizuen 
burura, bai MAREA URDINA. 

Talde honi esker, he-
rria, apurka, gai hauetaz 
kontzientziatzen ari dela 
iruditzen zaigu eta gu ere, 
egunetik egunera, gauza 
berriak ikasten ari garen 
sentsazioa dugu. Beraz, 
diru kostu batzuk gutxi 
batzuentzat soilik izanik, 
merezi ez duten inbertsioak 
direla pentsatu beharrean,  
Irisgarritasun unibertsalean 
pentsatzen saia gaitezen, 
inor baztertu gabe, hau izan 
dadila denon helburu. 

Oraindik kalean askok 
esaten digu ez al litzatekeen 
hobeto izango, Floreagara 
doan igogailua jarri beha-
rrean, eskailera mekanikoak 
jartzea, askoz ere merkeagoa 
izango zela, ingurumenera 
hobeto egokituko litzate-
keela eta eraginkortasun 
berdinarekin gainera.

Irisgarritasun unibertsala 
helburutzat bagenu denok, 
galdera honen erantzuna ba-
koitzak izango genuke, beraz 
izan gaitezen denok Olatu 
Urdin eta eraman gaitzala 
marea berdinak.

https://www.youtube.com/
watch?v=ggVF9gO6GFA

 

PSE-EE

Zerbitzu publikoak, gizar-
te-zerbitzuak eta gure herria 
irisgarritasun unibertsal ba-
tera egokitu behar dira, eta 
horrek esan nahi du pertso-
na guztietan pentsatu behar 
dela, baita urritasunen bat 
izateagatik ahulenak dire-
netan ere; haiek bizitza nor-
mala izan nahi dute inoren 
mende egon gabe, eta gure 
esku dago haien oinarrizko 
eskubideak bermatzeko 
bultzada ematea, hala nola, 
irisgarritasuna, mugikorta-
suna, elkar ulertzea, ahalik 
eta independenteenak izan 
daitezen saiatzea. Horre-
gatik, Azkoitiko elkarte 
guztien lana nabarmendu 
nahi nuke.

Hay que adaptar los ser-
vicios públicos, los servicios 
sociales y nuestro pueblo 
hacia una accesibilidad 
universal, y eso también 
significa pensar en todas las 
personas incluso en las más 
vulnerables por tener alguna 
discapacidad, ellos quieren 
tener una vida normal sin 
depender de nadie y está en 
nuestras manos el impulso 
para garantizar sus derechos 
fundamentales, como el de 
acceso, movilidad, entendi-
miento, intentar que sean lo 
más independientes posibles.  
Por ello que me gustaría 
poner en valor el trabajo de 
todas las asociaciones de 
Azkoitia.

Iritziak
Alderdi politikoak
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Irisgarritasun kognitiboa irisgarri-
tasun fisikoa bezain garrantzitsua 

da pertsona askorentzat, besteak 
beste, lagungarria delako inklusioa, 
autonomia eta bizitza kalitatea hobe-
tzeko, eta egunerokotasuna errazten 
duelako. Bide horretan aurrera egite-
ko borondateak, Udala hainbat urrats 
sustatzera eraman du, eta Elkargunea 
da orain horren adibide. Aurretik, Az-
koitia izan zen zebra bideak inklusi-
boagoak egiteko, piktogramak jarri 
zituen Euskadiko lehen udalerria. 

Orain, Elkarguneko hainbat pun-
tutan seinaleztapena aldatu da, eta 

hitzen ondoan ikonoak edo pikto-
gramak ikus daitezke, eta baita brai-
lle alfabetoa ere. Lehenengo kasuan, 
grafikoki adierazten da informazioa. 
Besteak beste, autismoa duten per-
tsonentzat komunikazio tresna dira 
piktogramak. Brailleari dagokionez, 
itsutasuna edo ikusmen-desgaitasu-
na duten pertsonek, ukimenari esker, 
erliebean jarritako puntu sistemaren 
bidez irakur dezakete mezua. 

Hormetako seinaleztapena egoki-
tzeaz gain, Elkargune barruan, lu-
rrean seinaleztapen podotaktila dago 
jarrita iazko irailetik. Lurzoruan, 
modu erregularrean kokatuta, ku-
pula edo barra formako elementuak 
daude ikusmen murritza edo itsuta-
suna duten pertsonak gidatzeko eta 
ohartarazteko.

Irisgarritasun unibertsalak irisga-
rritasun kognitiboa, sentsoriala eta 
fisikoa hartzen ditu barne, eta hori 
guztia jomuga hartuta, Udalaren kon-
promisoa, orain arte bezala, urratsak 
ematen joatea da. Helburu horretan, 
Udalak bidelagun izan ditu Marea Ur-

Irisgarritasun kognitiboa 
denontzat da onuragarria, 
baina behar handiagoa dute 
adimen urritasuna edo 
buruko gaixotasuna duten 
pertsonek, irakurtzen ez 
dakitenek, pertsona nagusiek 
edota hizkuntza ezagutzen ez 
dutenek. 

dina eta Instalazio Duinak Orain el-
karteak. Elkarrekin aztertu eta bide-
ratu dituzte Elkarguneko beharrak. 

“Ezinezkoa da herriko eta udal era-
kundeetako seinaleztapen guztia al-
datzea, baina seinaleztapen berriak 
egiten ditugunean irisgarritasun sen-
tsoriala eta kognitiboa oso kontuan 
hartuko ditugu”, dio Ana Azkoitia zi-
negotziak. 

Irisgarritasun kognitiboak ulerko-
rrak egiten ditu inguruneak, proze-
suak, ondasunak, produktuak, zerbi-
tzuak, tresnak, erramintak eta gailuak. 

Elkargunea es el primer edificio 
municipal en el que se ha aposta-
do por la señalética con pictogra-
mas para facilitar la accesibilidad 
cognitiva, es decir, para hacer 
más comprensible el entorno 
a todas aquellas personas que 
puedan beneficiarse del canal 
visual. Asimismo, en la entrada, 
el suelo es podotáctil para que 
las personas con discapacidad 
visual puedan orientarse con el 
tacto de los pies. 

ULERTZEKO 
ERRAZAGOA 
DEN MUNDU 
BATEN ALDE
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DDferia azoka erreferentzia bihurtu 
da. Arte eszenikoen merkatuaren 
dinamizazioa du helburu, eta  
XXVIII.edizioa ospatu berri da.  
Aurten 26 konpainiak hartu dute 
parte, horietatik bederatzi, Euskal 
Herrikoak. Udaleko Kultura sailak 
ez du hitzordua galdu nahi izan, 
ondoren Baztartxo Antzokiko ohol-
tza gainera proposamen hoberenak 
ekartzeko xedez.

“Badira hiruzpalau urte antzer-
kiaren aldeko apustua egiten hasi 
ginela. Aurretik tarteka programa-
tzen zen, baina jarraipenik gabe. 

DFERIA ARTE ESZENIKOEN 
AZOKAN, ESKAINTZA ONENA 
HERRIRATZEKO

Como cada año, el de-
partamento de Cultura 
del Ayuntamiento no 
ha querido perderse la 
cita con dFeria, un claro 
referente para conocer 
las novedades en danza 
y teatro. Objetivo: traer 
lo mejorcito a nuestros 
escenarios.

Erabaki genuen gutxienez hilean 
behin antzezlan bat ekartzea. Ho-
rren ondorioz, herritarrak antzerki-
ra joateko ohitura hartzen ari dira, 
eta eskertu egiten dute horrelako 
eskaintza izatea”, azaldu du Sonia 
Vazquez Kultura zinegotziak. “Gai-
nera, - jarraitu du – ahalegintzen 
gara, emanaldi bakoitzaren aurretik, 
aktoreak edota zuzendaria Azkoitira 
ekartzen, taularatuko duten obraren 
inguruko xehetasunak publikoare-
kin partekatzeko, eta nolabait, an-
tzerkiaren inguruko kultura susta-
tzen laguntzeko. Ukaezina da orain 
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DFERIA ARTE ESZENIKOEN 
AZOKAN, ESKAINTZA ONENA 
HERRIRATZEKO

jende gehiago joaten dela antzerkira 
eta ez da kasualitatea, lan bat dago 
atzetik”.

Azken seihilekoan, adibidez, urritik 
apirilera zortzi antzezlan aurkez-
tu dira Baztartxon. Besteak bes-
te, Ados Teatroren “Kopaz kopa”, 
Txalo etxearen “Bost minutun” eta 
“Lehendakari gaia”, Tanttakaren 
“Semea pixka bat motelago dabil 
soilik” edota Hika Teatroaren “Ta-
rara”. Azken bi lan hauek dFerian 
parte hartu dute.

Horietaz gain, dFerian aurkeztu 
dituzten ikuskizunen artean dau-
de, esaterako, Aukeran Dantza 
Taldearen “Migratzaileak” lana; 
Kulunka Teatroren “Hegoak”, Or-
ganiken “Arnasa”, Erre Produk-
zioak-en “Fake begiari tranpa”, 
Adriana Bilbaoren “Zarra 9.0”, 
La Dramática Erranteren “Altsa-
su” edota Inextremisen “El Rey 
Tuerto”.
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HERRILAB +700 
Herri Plana egiteko unea iritsi da

Partaidetza herritarren eskubidea 
da, eta erakundeentzat herrita-

rrengana ireki, hurbildu, eta herri-
tarrak entzuteko bidea. Iazko espe-
rientziaren ondotik, Herrilab+700 
egitasmoari jarraipena ematea da 
asmoa, beste urrats bat emanez. Gaur 
egungo arazoak, gaur egungo testuin-
gurua eta mundua, konplexuegiak dira 
erakundeek bidea bakarrik egiteko. 
Behar-beharrezkoak dituzte herria-
ren jakituria, iritzia, ekarpenak eta 
proposamenak. Egituren horizontali-
zazioa. Bide horretan, Herrilab+700en 
baitan, diagnostikoaren ondotik, He-
rri Plana dator. Horixe da aurtengo ur-
terako ezarritako erronka. 

Herri Plana garatzeko prozedura-
ren eta metodologiaren diseinuak 
eginak daude eta, oraindik kronogra-
ma guztiz zehazteko dagoen arren, 
datozen asteetan emango zaio hasie-
ra lanketari. 

Udalak diagnostikoaren lanketan 
parte hartu duten herritarrak eta 
eragileak parte hartzen jarraitzera 
animatu nahi ditu eta partaide be-
rriak erakarri. 

PROYECTO PILOTO EN INNOVACIÓN 
EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La elaboración de Herri Plana, que 
podría traducirse como Plan Vecinal, 
se desarrollará en cuatro fases. Par-
tiendo de un borrador, se invitará a 
realizar la labor de contraste y mejora 
a representantes municipales, traba-

Iaz jarri zen martxan Herrilab+700 egitasmoa, herritarrengana 
hurbildu, eta udal ordezkarien, udal langile eta teknikarien, 
elkarteen, eragileen eta gizabanakoen artean hausnartu eta 
elkarrekin herriaren inguruko diagnostikoa lantzeko. Askoren 
kezka hauxe zen: “Eta orain, hainbeste lan eginda, kaxoi 
batean geratu behar du diagnostikoak?” Ez. Hurrengo urratsa 
emateko unea iritsi da. Aurten diagnostikotik eta beste hainbat 
informazio iturritatik abiatuta, Herri Plana egitea da helburua. 

A los participantes de ese grupo se 
les pedirá que hagan una valoración y 
recomendaciones sobre el borrador de 
Herri Plana. 

Este proyecto piloto entra dentro 
de otro proyecto enmarcado en Etor-
kizuna Eraikiz de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa para constituir Consejos 
Vecinales u Observatorios Vecinales 
(Herri Kontseiluak edo Herri Behato-
kiak). Se creará un sitio web basado 
en las experiencias prácticas de tres 
municipios guipuzcoanos, entre ellos, 
Azkoitia.

jadores y técnicos del Ayuntamien-
to, así como a agentes, asociaciones 
y personas que han participado en 
el diagnóstico. Asimismo, se realiza-
rán entrevistas individuales o gru-
pales, y se difundirá un cuestionario 
para realizar nuevas aportaciones o 
correcciones. Es último documento 
será validado por partida doble: por 
los políticos y técnicos municipales, 
y por un Consejo Vecinal o grupo de 
trabajo creado por sorteo. Para ello, 
se pondrá en marcha un proyecto pi-
loto en innovación en participación 
ciudadana. El grupo de trabajo lo 
constituirán personas que hayan sido 
elegidas por sorteo. Obviamente, la 
participación será voluntaria. Es una 
forma de dar voz a diferentes perfiles 
y abrir el espectro participativo. 

Ausaz sortutako 
Herri Kontseilua edo  
Behatokia sortuko da 
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Gobernantza
Parte-hartzea
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AZOKA 
BIZIBERRITZEKO 
LAN MAHAIAK 
MARTXA ONA 
HARTU DU
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Ekonomia
Landa gunea

La mesa de trabajo creada para potenciar el mercado se va consolidan-
do. Su misión es abordar aspectos como el estado de las instalaciones, 
la comunidad, la comunicación, la dinamización o el futuro del mercado 
desde el punto de vista del relevo y de la competitividad.  

Azkoitiko azoka Gipuzkoako Azo-
ken Sarean sartzearekin bate-

ra, eta parte-hartze prozesu baten 
ondorio gisa, plan integral bat egin 
zen azoka biziberritzeko. Horreta-
rako, alegia, herrian nahi dugun be-
zalako azoka eraikitzeko, lan mahai 
bat osatu zen joan zen azaroan. Lan 
mahaiak martxa polita hartu du, eta 
hasi da lehen pausoak ematen.

Mahaia osatzen dute ekoizle edo 
baserritarren ordezkariek, Urkomek, 
Herrixen Merkatari Elkarteak eta 
udal ordezkariek eta teknikariek. 
Proposamenak, kexak, iradokizunak 
eta estrategiak partekatzeko eta ez-
tabaidatzeko gune bat da eta horrek 
badu bere garrantzia. Besteak beste, 

instalazioak, komunikazioa, komuni-
tatea, dinamizazioa edota etorkizuna 
dira topagune horretan jorratzen di-
tuzten ardatzak.

Hainbat ideia eta egitasmo bidera-
tzen hasiak dira. Esaterako, komu-
nikazio alorrean, ekoizleek urtaro 
bakoitzean salgai izaten dituzten 
produktuak eman nahi dituzte eza-
gutzera, baita ekoizle edo baserritar 
bakoitzaren inguruko informazioa 
ere, bezeroek ezagutu ditzaten. Ho-
rretarako, marketing-eko kanpaina 
bat garatu nahi dute, baina aurretik 
beste hainbat hobekuntza burutzea 
eskatzen dute. Hain justu, asmo ho-
rrekin bideratu zen aurtengo udal 
aurrekontuetan diru-partida bat.

Digitalizazioarekiko 
interesik bai?

Kontsumo ohiturak lehendik 
aldatzen hasiak zeuden arren, 
pandemiak online saleroske-
tak areagotu egin ditu. Horren 
aurrean, Udaleko merkataritza 
saila negozioei nola lagundu eta 
baliabide digitalek zer erantzun 
izan dezaketen aztertzen ari da. 
Horretarako, herriko komertzio 
txikiek, ekoizleek eta zerbitzuek 
digitalizazioarekiko zenbaterai-
noko interesa duten neurtu nahi 
du, ahalik eta erabaki zuzene-
nak hartu ahal izateko.
Helburu horrekin, 250 galdetegi 
zabaldu ditu saltoki eta zerbi-
tzuetan zuzeneko informazioa 
jasotzeko.
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Elkarrizketa
Enplegua


