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LEZOARREN ONGIZATEARI 
BEGIRA LAN EGIN DUGU
Maiatzaren 22ko udal hauteskundeek 
garai berriak iragarri dituzte. Lezon 
udal korporazio berria aukeratu zuten 
herritarrek eta ilusioz begiratzen zaio 
etorkizunari.

Garai berriak etor daitezen lanean 
jarraitu behar dugu guztiok, oraindik ere, 
Alderdien Legea deuseztatu eta herritar 
guztiok politikan jarduteko eskubidea 
izan dezagun. Aurreko legealdian udalean 
ardura izan genuenok erakundeetatik 
kanpo utzi gaituzte, baina Lezoren alde 
lanean jarraituko dugu, eta gure laguntza 
behar denean, bertan izango gara.

ONGIZATE IRAUNKORRA ARDATZ

Lau urtez aritu gara lezoarren ongizatea 
zaindu eta hobetzeko lanean. Herri 

bizia nahi dugu, baina ezer baino lehen, 
herritarren ongizatea bermatu nahi 
dugu. Ongizatea bai, baina ez edozein 
preziotan: zerbitzu publikoen eskaintza, 
bizikidetza, aisialdirako aukerak, 
berdintasuna, ingurune babestua eta 
ekonomia bizia behar ditugu. 

Lezoarrok Lezon bizi nahi dugu, toki 
eta bizimodu atsegina nahi ditugulako, 
guretzako eta gure ondokoentzako. 
Horregatik, legegintzaldian hartutako 
erabakiak eta martxan jarritako 
egitasmo guztiak etorkizunean ere 
lezoarren ongizate-maila bermatzera 
zuzendu ditugu.

Arlo desberdinetako egitasmoetan 
aurrerapauso handiak ematea lortu 
dugu. Eta buelta eman diegu urteetan 

geldirik egon diren gaiei: besteak 
beste, Hirigintza Plana, adinekoen 
apartamentuak nahiz eguneko zentroa 
eta portuari buruzko eztabaida soziala 
martxan jarri ditugu eta, instalazioetan 
hobekuntzak egin ditugu.

Egitasmo horiek gauzatzeko elkarlana 
landu dugu, herritarrekin eta elkarteekin. 
Giro politean lan egiteko aukera izan 
dugu. Ez gara denera iritsi eta ez dugu beti 
asmatu, baina eskertzekoa da denbora 
horretan guztian herrian egin den lana.

Ziur nago: datozen urteak hobeak 
izango dira. Korporazio berriak udalaren 
gidaritza hartu du dagoeneko, eta bere 
asmo eta erronkak aurrera eramateko 
adorerik ez zaie faltako. Zorionak!
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El bienestar de los lezoarras ha sido 
nuestro objetivo principal. Pero no ha 
cualquier precio: una amplia oferta de 
servicios públicos, las opciones de ocio, 
la igualdad, un entorno protegido y una 
economía viva son señal de bienestar 
social.

Durante toda la legislatura hemos 
contado con el apoyo de muchos vecinos 
y asociaciones. No hemos acertado 
en todo, pero lo cierto es que hemos 
contado con un buen equipo y ambiente 
de trabajo.

La nueva corporación ya está lista para 
tomar el relevo. Seguro que trabajarán 
duro. Zorionak! 

EL BIENESTAR 
PARA LEZO



BALOREAK 
ONGIZATE 
IRAUNKORRERA  
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El Ayuntamiento busca el bienestar soste-
nible de Lezo y los lezoarras. Durante estos 
cuatro años ha trabajado en esa dirección, 
basándose en los valores: la participación, 
la justicia social, la identidad euskaldun,  el 
respeto al medio ambiente y la dinamiza-
ción han marcado su ruta de trabajo. 

El Ayuntamiento ha cumplido su palabra. 
Se ha juntado con los vecinos para tomar 
pequeñas y grandes decisiones, y en total 
ha organizado 19 procesos participativos. 
No se ha limitado a cumplir las tareas dia-
rias, y ha compartido las decisiones con 
los lezoarras.

Lezorentzat eta lezoarrentzat ongizate 
iraunkorra bilatzen du udalak. Lau urte 
hauetan norabide horretan lan egin 
du eta, horretarako, oinarri sendoak 
izan ditu, baloreak: parte-hartzea, 
justizia soziala, euskalduntasuna, 
ingurumenarekiko errespetua eta herri-
dinamizazioa izan dira udalaren gidari. 

Udalak emandako hitza bete du. Erabaki 
txiki eta handi ugari hartzeko herritarrekin 
elkartu da, eta guztira 19 parte-hartze 
prozesu hasi eta bukatu ditu. Udala ez da 
mugatu eguneroko zereginak burutzera 
eta, gardentasunez, hartutako erabakiak 
herritarrekin partekatu ditu.

Herritarrengana iristeko nahia eduki 
du udalak eta hori komunikazio-ekintza 
sendo eta antolatuetan islatu da. Hor 
daude, esate baterako, udal-marka, 
aldizkaria eta webgunea. Berriak denak, 
puzzle baten gisan osatuta, herritarren 
informazio-eskubidea bermatu dute, 
udalaren integrazio soziala sustatu dute 
eta udalaren asmoak zabaldu dituzte. 
Denbora honetan, pauso handia eman du 
udalak zentzu horretan, eta aurrerantzean 
ere, lan horretan segituko du.

Parte-hartzea, justizia soziala, 
euskalduntasuna, ingurumena-
rekiko errespetua eta herri-
dinamizazioa izan dira gure gidari

LA PARTICIPACIÓN, LA JUSTICIA SOCIAL, LA IDENTIDAD EUSKALDUN, EL RESPETO AL 
MEDIO AMBIENTE Y LA DINAMIZACIÓN HAN SIDO LAS REFERENCIAS DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento ha tenido especial inte-
rés por llegar a los vecinos y eso se ha 
plasmado en acciones de comunicación 
firmes y organizadas. Ahí están por ejem-
plo, la marca municipal, la revista y la 
página web. Todas son nuevas, y como si 
fueran un puzzle, han garantizado el dere-
cho de información de los lezoarras, han 
impulsado la integración social del Ayun-
tamiento, y han difundido sus propósitos. 
Durante este tiempo, se ha dado un gran 
paso en esa dirección, y en adelante tam-
bién seguirá siendo así.
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HIRIGINTZA PLANA 
ETORKIZUNERA BEGIRA
Gaintxurizketa inguruan desadostasunak izan 
dituzte udalak eta Foru Aldundiak

Hirigintza Plana legegintzaldiko proiektu 
garrantzitsuena izan da, ez alferrik udal-
aldizkari berezi bat eskaini zitzaion 
gaiari iazko abenduan (www.lezo.net 
webgunean dago eskuragarri).

Hirigintza Planean zehazten da 
herriak etorkizunean izango duen 
norabidea. Horregatik, udalarentzat 
lehentasunezko gaia izan da.

2010eko abenduaren 21ean onartu zuen 
Foru Aldundiak Lezoko Hirigintza Plana. 
Ondoren, dokumentuaren testu bateratua 
osatu zen, eta horri onarpena eman zion 
udalbatzak 2011ko apirilaren 11ko saioan. 

Testu bateratu hori Foru Aldundiari 
bueltan bidali zaio azken onarpena eman 

diezaion. Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean 
argitaratzean izango du erabateko 
ofizialtasuna Hirigintza Planak. 

GAINTXURIZKETAKO SALBUESPENA

Foru Aldundiak Hirigintza Plana 
onartu bazuen ere, ez zuen oso-
osorik onartu. Gaintxurizketan dagoen 
eremua salbuetsi egin zuen. Udaleko 
3. aldizkarian azaldu genuen bezala, 
Gaintxurizketa inguruan udalaren eta 
Foru Aldundiaren orain arteko asmoek 
ez zuten bat egiten. 

Ikuskizun dago etorkizunean zein 
adostasunera iritsi ahal izango diren 
Diputazioa eta udala.
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UN PLAN DE URBANISMO 
PARA EL FUTURO
El Plan de Urbanismo ha sido el proyecto 
más importante de la legislatura, no en 
vano se le dedicó un número especial de 
la revista municipal el pasado diciembre 
(se puede consultar en la página web 
www.lezo.net).

En ese plan se dibuja el futuro del 
pueblo, por eso ha sido prioritario para 
el Ayuntamiento. El 21 de diciembre de 
2010 se aprobó el Plan de Urbanismo,  
después se completó el texto unificado, y 
el pleno lo aprobó el 11 de abril de 2011.

Ese texto unificado fue remitido a la 
Diputación de Gipuzkoa, quien ahora 
debe darle el último aprobado, y así poder 

publicarlo en el Boletín Oficial de Gipuzkoa 
para que el Plan sea oficial.

LA EXCEPCIÓN DE GAINTXURIZKETA

Cuando la Diputación aprobó el 
Plan de Urbanismo, no lo aprobó 
íntegramente. Exceptuó un terreno 
situado en Gaintxurizketa. La razón, 
como explicamos en el tercer número 
de la revista, es que los planes del 
Ayuntamiento y  de la Diputación son 
contradictorios, hasta ahora.

Con los últimos cambios políticos, 
habrá que ver que acuerdos se 
consiguen en esta nueva legislatura.
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MÁS QUE PONER 
PETACHOS

PETATXUAK JARTZEA 
BAINO ZERBAIT GEHIAGO

Muchas de las obras realizadas en 
Lezo han sido en las inmediaciones de 
la parte vieja, porque era una zona muy 
necesitada. Se han rehabilitado Goiko 
plaza, Pikukale y las calles Jauregialde 
y Guillermo Lazón. Asimismo, se han 
revivido las plazas Euskal Herria y 
Karlos Saldise, y el parque Lezoaundia. 

Además de las obras mencionadas, 
también se han realizado los siguientes 
trabajos:

- Viviendas tasadas en la calle Aralar. 
- Alargar la calle Aralar.
- Obras en la calle Urdaburu.
- Mejoras en Aiton Borda.
- Mejoras en el ayuntamiento.
-  Mejoras en la red de aguas y alumbrado.

Legegintzaldi honetan lan ugari egin 
ditu udalak herrian. Lan gehienak Alde 
Zahar inguruan egin dira. Besteak 
beste, Goiko plaza, Pikukaleren zati bat 
eta, Jauregialde eta Guillermo Lazón 
kaleak berritu dira. 
 
Horretaz gain, kaxko inguruko topagune 
nagusiak ere biziberritu dira. Hori da 
Euskal Herria plazaren, Karlos Saldise 
plazaren eta Lezoaundia zuhaiztiaren 
kasua. Lan horien bitartez, gune 
horietara aire berriak ere iritsi dira harri 
berriekin batera: herritarrak eta bizia.

Udalak egin dituen lan asko herritarrekin 
adostasunera iritsiz burutu ditu. Hala, 
herritarren iritzia erabaki txikienetan ere 
kontuan hartu du udalak. 

Aipatu ditugun lanez gain, beste lan 
hauek ere egin dira: 

- Etxebizitza tasatuak Aralar kalean.
- Aralar kalea luzatu.
- Urdaburu kalean lanak.
- Aiton Bordan berritze-lanak.
- Udal eraikinean berritze-lanak.
- Ur-sarean eta argiterian berritze-lanak.
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APARKALEKU 
GEHIAGO ESPAZIO 
BEREAN

MÁS APARCAMIENTOS 
EN EL MISMO ESPACIO

Oinezkoei lehentasuna eman bazaie 
ere, ibilgailuen arazo handienetakoa 
den aparkaleku-beharrari irtenbideak 
eman zaizkio. Herritarren eskaerei 
erantzunez, ibilgailuak uzteko espazioak 
sortu dira han eta hemen.

Hala, Urdaburu  kalea, Auñamendi 
kalearen zati bat eta Lopene kalea 
norabide bakarreko bihurtu dira 
aparkalekuak irabazteko. Bestalde, 
Aralar kalea behin behineko 
aparkaleku bihurtu da eta Pasaiako 
Portu Agintzaritzarekin Arraitokiko 

aparkalekua adostu da. Horrez gain, 
urtetan utzita egon diren ibilgailuak ere 
kendu dira, eta hala 20 plazatik gora 
libratu dira.

Azkenik, Altamiran, aparkaleku gune berezia 
sortu da, auzoko bizilagunek gainontzeko 
erabiltzaileen artean lehentasuna izan 
zezaten, eta berriki sistemak izan duen 
arrakasta ikusi ahal izan da.

Trafikoa arautu eta egunerokotasunean 
sortzen ziren arazoei aurre egiteko, 
trafikoaren-ordenantza ere sortu da. 

La falta de aparcamiento suponía 
un problema para los lezoarras y el 
Ayuntamiento ha hecho lo posible para 
mejorar esta situación.

Así, las calles Urdaburu, Auñamendi 
y Lopene se han convertido en 
unidireccionales con el objetivo de tener 
más espacio para los aparcamientos. 
Asimismo, se ha acordado el parking de 

Arraitoki con la Autoridad Portuaria de 
Pasaia. Además, retirando los vehículos 
abandonados, se han obtenido 20 
plazas más. El área especial de Altamira 
también ha solucionado el problema de 
los residentes, en gran medida.

También cabe destacar la elaboración de 
la ordenanza de tráfico para prevenir los 
problemas diarios que se suelen crear.
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INGURUMENA, 
UDALEKO SAIL 
BERRIA
Ingurumen departamentua sortzea 
legegintzaldiko izarretako bat izan 
da. Ongizate iraunkorra bermatzeko 
ingurumena babestu behar da eta sail 
horrek denbora laburrean egin dituen 
lanak horren erakusle dira.

Sailak protagonismo handia izan du 
udal-jardueran. Baliabide faltagatik 
urteetan geldirik zeuden hainbat gai 
bideratu dira eta Hirigintza Planaren 
diseinuan ere ekarpen interesgarriak 
egin dira ingurumen-arlotik.

Legegintzaldi honetan landutako gaiak:

ERREKAK ETA SANEAMENDUA 

Errekak zaindu, isurketen jarraipena 
egin eta, saneamendu-sarea eta uraren 
kalitatea hobetu dira. Zubitxo Eguna 
ere antolatu da, lehen aldiz. 

BETELANAK ETA ISURKETAK 

Betelanak non dauden eta zein 
egoeratan dauden berrikusi eta 
arduradunekin bilerak egin dira. 
Gainera, betelan horietako batzuk 
berreskuratzen hasi da udala. Kontrolik 
gabeko isurketei dagokienean, 
detektatu eta horien jarraipena egin da 
(google-earth-en bidez, kokapen mapa 
osatu da). Ondoren zenbait isurketa-
une garbitu egin dira. 

HERRI LURRAK ETA INGURUNE NATURALA

Jaizkibelen inguruan lan handia egin da. 
Hala, mendiaren udal akordioa lortu da, 
eta Jaizkibel Natura 2000 eremuaren 
kudeaketa-plana osatzeko parte-hartze 
prozesua burutu da. Bestalde, Eusko 
Jaurlaritzako ingurumen-saileko diru-
laguntza eskuratu da herri-lurretan 

biodibertsitatea handitzeko proiektua 
burutzeko. Gainera, Zuhaitz Eguna 
berreskuratu da.

Gaur egun eskuartean dituzten gaien 
artean herri-lurren egoeraren inguruko 
txostena eta udal-baratzeak egiteko 
proiektua daude.

AIREAREN KALITATEA ETA ZARATA

Aireari dagokionean, kutsaduraren 
aurrean jarraitzeko jokaera-protokoloa 
finkatu da, Eusko Jaurlaritzako 
ikuskaritza-zerbitzuarekin elkarlanean. 
Gainera, portuko aktibitateen neurri 
zuzentzaileak eta jarduera-lizentziak 
arautzeko saiakera egin da; nahiz 
eta Portu Agintzaritzarekin biltzeko 
ezintasunak, ekimena geldirik utzi duen.

Ingurumen-saila sortuz, baliabide falta zela eta urteetan 
geldirik zeuden gaiei heldu eta lantzen hasi da udala
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EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE 
PARA GARANTIZAR EL BIENESTAR SOSTENIBLE
Para garantizar el bienestar sostenible 
hay que preservar el medio ambiente, 
y muestra de ello son el nuevo 
departamento de medio ambiente 
y el trabajo realizado por su equipo 
durante este tiempo. 

El departamento ha tenido un gran 
protagonismo en la actividad municipal.
Además, se han llevado a cabo temas 
que durante años han estado parados 
por falta de recursos. 

Asimismo, se han hecho interesantes 
aportaciones al Plan de Urbanismo 
desde este departamento.

Estos son algunos de los temas tratados:

RÍOS Y SANEAMIENTO 

Se ha hecho un seguimiento del 
cuidado de los ríos y de los vertidos, y 
se han realizado mejoras en la red de 
saneamiento. Además, se ha organizado 
el Zubitxo Eguna, por primera vez.

TRABAJOS DE RELLENO Y VERTIDOS 

Se han detectado y revisado los 
trabajos de relleno. En cuanto a los 
vertidos sin control, se han detectado y 
se está haciendo su seguimiento. 

TIERRAS MUNICIPALES Y ENTORNO NATURAL 

Se ha firmado el acuerdo municipal del 
monte Jaizkibel, y se ha hecho el plan de 
gestión del área Jaizkibel Natura 2000 
con la ayuda de los vecinos. También se ha 
llevado a cabo un proyecto para incrementar 
la biodiversidad en tierras municipales.

CALIDAD DEL AIRE Y RUIDO

En cuanto al aire se ha fijado un 
protocolo de actuación. En lo que al 
ruido se refiere, se ha hecho un intento 
de normalizar las licencias de actividad 
y las directivas de la actividad portuaria.
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Krisialdia ekonomikoaz hitz egitea sai-
hestezina da pasa den legegintzaldiari 
errepasoa egitean. Langabezia, arazo 
sozialak, adin txikikoen eta familien 
esku-hartze beharrak, lapurreta txikiak, 
udal-baliabideak gutxitzea… maila han-
dian krisiaren ondorio dira.

Urte hauetan murrizketa asko egin be-
har izan ditugu arlo guztietan, baina 
gizarte zerbitzuetan ahalik eta gutxien. 
Ahalegin handia egin dugu departamen-
du horren eskaintza osatzeko. Besteak 
beste, etxez etxeko zerbitzua hobetzeko 
koordinatzaile bat jarri dugu, itxaro-ze-
rrendak ez luzatzeko gizarte-langile be-
rria kontratu dugu eta gizarte-larrialdiko 
laguntzak indartu ditugu.

Legegintzaldiko inbertsio nagusiena 
Auñamendiko eguneko zentroan eta 
apartamentu tutelatuetan egin da. Eki-
pamendu berri horien bidez, lezoar as-
kok aspaldi zuen beharra bete da.

Adinekoei begira, Aiton Borda jubila-
tu elkarteko taberna berritu dugu. Ta-
bernaren kudeaketa lehiaketara ate-
rata, gainera, asko aldatu da bertako 
martxa.

Etxebizitzaren arazoari begira, 20 etxe-
bizitza tasatu eraiki eta zozketatu dira. 
Gainera, Jaurlaritzarekin 50 aparta-
mentu eraikitzeko hitzarmena lotu zen. 
Proiektua poliki doa aurrera Eusko Jaur-
laritza ez delako hitzartutakoa betetzen 
ari. Gertutik jarraitu beharreko proiek-
tua da, haurtzaindegi berriaren lanak 
ere bertan sartzen baitira.

Enplegua sustatzeko, eskura dituz-
ten bide guztiak jorratu ditugu udalak 
eta Oarsoaldea garatzeko agentziak. 
Aranzadi eta Inemekin batera, eskola-
tailerrak egin ditugu Markesane erabe-
rritzeko eta, Jaurlaritzaren diru-lagun-
tzen bidez, aldi baterako kontratazioak 
lortu ditugu.

KOHESIOAREN INDARRA

Garai zailetan, batez ere, kohesioak in-
darra ematen dio taldeari, herriari. Ho-
rregatik, gizarte zerbitzuetako batzordea 
indarberritu du udalak, bertan elkarteen 
eta herritarren parte-hartzea bilatuz.   Ba-
tez ere, eguneko zentro eta apartamen-
tuen inguruko gaiak landu dira hor, baina 
aurrekontuen gaineko azalpenak emate-
ko, egitasmoak aurkezteko eta elkarteek 
elkarren berri izateko gunea ere izan da.

Bestetik, Lezon emakume eta gizonen 
arteko berdintasuna edo parekideta-
suna lantzen ere hasi da udala. Udala-
ren eta herriaren egoerari buruzko diag-
nostikoa eta ekintza-plana egin dira.

Justizia soziala etengabe hobetu beharre-
ko kontua da, uneoro behar berriak sortzen 
direlako eta beti daudelako laguntza behar 
duten herritarrak. Horregatik eman dio uda-
lak merezi zuen bultzada lau urte hauetan.

INBERTSIO HANDIENA, 
JUSTIZIA SOZIALARENTZAT
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En estos años de recortes, el Ayuntamiento 
ha hecho un gran esfuerzo para 
mantener el servicio, entre otras 
cosas, contratando a más trabajadores. 
También se ha invertido en el centro de 
día y los apartamentos de Auñamendi, y 
se ha mejorado Aiton Borda.

Para paliar el problema de la vivienda, 
se han sorteado 20 viviendas tasadas 
y se ha firmado un convenio con el 
Gobierno Vasco para construir 50 
apartamentos. Sin embargo, el proyecto 
se está retrasando porque el Gobierno 
Vasco no está cumpliendo lo pactado.

El empleo ha sido otra de las grandes 
preocupaciones, para lo cual el 
Ayuntamiento ha trabajado todas las 
posibilidades, junto a la agencia de 
desarrollo Oarsoaldea.

La cohesión refuerza el grupo, el pueblo, 
sobre todo en tiempos difíciles. Para 
impulsar los valores de la cooperación 
y la paridad entre hombres y mujeres, 
se ha creado la comisión de servicios 
sociales. Dicha comisión ha sido un 
lugar para debatir y poner en contacto 
a diferentes grupos sociales de Lezo.  

LA MAYOR INVERSIÓN, 
PARA LA JUSTICIA SOCIAL



Jai herrikoiak eta parte-hartzaileak 
behar ditu herri bizi batek. Auzoetako 
jaietan, herrikoetan eta beste ospaki-
zunetan (ihauteriak eta Gabonak, batez 
ere) biltzen da herria. Horregatik, uda-
la, ahal izan duen neurrian, jai parte-
hartzaileak sustatzen saiatu da. Baina 
jaiek ere gutxieneko arau batzuk bete 
behar dituztenez, udalak festa-batzor-
dearen antolamendurako eta funtziona-
mendurako ordenantza egin zuen, iaz. 
Helburua jaien antolamenduan funtzio-
ak ondo banatzea da, eta antolaketan 
herritarren ekimena ahalbidetzea.

Festen eta ekitaldien ildo beretik, Le-
zon nazio-mailako dimentsioa duten 
ospakizun bat baino gehiago egin da: 
Kilometroak, Topagunea, Euskal Herria 
eta Espainiaren arteko kick boxin txa-
pelketa… Festa horiek kanpoko jendea 
herrira etortzeko aitzakia ere izan dira.

AZPIEGITUREI ERREPASOA

Markesanen kultura-gune berria egitea 
aztertu da eta ezbairik gabe egitasmo 
erakargarria litzateke Lezorentzat. Zo-
ritxarrez, gaur egun ez dago gisa horre-
tako egitasmo batek eskatzen dituen 
inbertsioak egiteko nahikoa dirurik. 
“Eraikin berrian inbertitzeko aukera 
errealak ikusten direnean helduko dio-
gu berriz gaiari” argitu du Haritz Sala-
berriak.

Balizko kultura-gune hori sortu arte, 
ordea, liburutegi berriari zukua atera-
tzeko aukera dute lezoarrek. Duela gu-
txi berritu da Andreone eta, orain, zer-
bitzu gehiago emateaz gain (adin tarte 
bakoitzarentzako egoki prestatuak), 
atseginagoa ere bada. Kultura-gune 
berria egiteko ezintasunaren aurrean, 
dagoenari errepasoa eman dio udalak.

HERRIA LIBURUTAN

Lezo ardatz duten liburu-sorta dago 
Andreonen kontsultarako. Norbere 
herria ezagutzea oso garrantzitsua da 
gutxieneko integrazioa sentitzeko eta 
udalak bere eskutan dituen baliabideak 
jarri ditu ezagutza hori plazaratzeko. 
Liburu forman, gehienetan. 

Hala, udala Lezoko historia bilduko 
duen liburu-bilduma argitaratzen hasi 
da. Bost liburu argitaratu ditu orain 
arte, baina bide beretik segiz gero, ge-
hiago izango dira laster. 

Bilduma horrez gain, beste hainbat liburu-
ren argitalpenean lagundu du udalak: Lezo 
airetik, Polentzi Gezalaren biografia, Elias 
Salaverria memoriala… Denak liburute-
gian daude kontsultarako, eta horietako 
asko webgunean ere badaude ikusgai.

KULTURA BIZIA, 
HERRI BIZIA
Andreonek, berrituta, zerbitzu gehiago ematen ditu 
eta atseginagoa da, gainera
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Las fiestas suelen ser reflejo de un 
pueblo dinámico. Por eso, el Ayunta-
miento ha intentado promover fiestas 
populares y participativas. Así, el De-
partamento de Cultura ha elaborado la 
ordenanza para el buen funcionamiento 
de la comisión de fiestas. 

Además de las fiestas municipales, la 
pasada legislatura se celebraron en 
Lezo acontecimientos de nivel nacional: 
Kilometroak, Topagunea, el campeona-
to de kick boxing entre Euskal Herria 
y España… Estas fiestas también han 
servido para atraer visitantes.

El proyecto de un centro cultural en 
Markesane es atractivo para Lezo, 
pero hoy en día es inviable desde el 
punto de vista económico. Por eso, el 
Ayuntamiento ha puesto especial in-
terés en mejorar y renovar Andreone. 
Ahora ofrece un servicio más específi-
co y es mucho más atractivo.

Precisamente en la biblioteca se pue-
den consultar los libros en cuya publi-
cación el Ayuntamiento ha colaborado 
para dar a conocer Lezo y su historia: 
Lezo airetik, la biografía de Polentzi 
Gezala, Elias Salaverria memoriala...

CULTURA VIVA, 
PUEBLO VIVO
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HIZTUNEN AKUILU
Azken urteetan euskara sailetik egindako lana erabilera bultzatzera 
bideratu da, gaztetxoak helburu hartuta

Berriki Lezoko euskararen erabilera 
datuak argitaratu dira. Datuak ez 
dira udalak nahi bezain onak ezta, 
Lezo bezala, euskara ezagutza-maila 
altua duen herri bati legozkiokeenak 
ere. Horregatik, euskara-sailaren 
lehentasuna izan da gazteak euskara 
erabiltzera bultzatzea. Hor ulertzen dira 
Koadrilategi eta Bertso Eskolarekin 
egindako hitzarmenak, besteak beste.

Bestalde, legegintzaldi honetan, 
Lezo Berriro Euskaldun batzordea 
indartu egin da. Denbora luzez utzia 
egon ondoren, 2009an jarri zen 
martxan berriz batzordea, euskararen 
egoeraren inguruan zegoen kezkatik 
abiatuta. Lezon gehiengo zabalak daki 
euskaraz, baina erabilera-maila eta 
presentzia eskasa kezkagarriak dira. 

Lezo Berriro Euskaldun batzordeak oso 
ondo ezagutzen du errealitate hori eta, 
bertan aztertu eta erabakitzen dena 
aintzat hartzeko borondatea adierazi 
du udalak, behar den uneetan laguntza 
eskaintzeaz gainera. 

Aitzitik, euskara alorrean egindako 
lana baloratzeko garaian, bada udalari 
zapore gazi-geza utzi dion gauza 
bat: euskararen ordenantza berria 
egin ez izana, alegia. Bere garaian 
egin zen ordenantza berritzailea izan 
zen, baina aspaldi gainditu du Lezok. 
Orain, beste udal batzuk egin dituzten 
lan eredugarrien bidea segiz,  behar 
eta egoera berrietara egokitutako 
ordenantza egiteko premia ikusten da. 
Horregatik, luze gabe, gai horri eusteko 
beharra ikusten du udalak.

ACICATE 
DEL EUSKERA
Hace poco se han publicado los datos 
del uso del euskera en Lezo, y no son tan 
buenos como quisiera el Ayuntamiento, 
porque muestran que, a pesar de que 
la  gran mayoría de los vecinos saben 
euskera, no todos lo hablan. Eso es un 
fenómeno que se está dando en los 
últimos años, por eso el Ayuntamiento 
ha dirigido muchas de sus actividades 
a fomentar el uso del euskera. Por 
el mismo motivo ha impulsado la 
comisión Lezo Berriro Euskaldun, que 
llevaba tiempo parada. Asimismo, el 
Ayuntamiento se ha comprometido a 
tomar muy en cuenta las conclusiones 
extraídas en la comisión. 
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INBERTSIOAK 
OSASUNAREN ALDE

INVERTIR EN SALUD

Kirol-ekipamenduak txukun mantentzen 
eta berritzen lan handia egin da amaitu 
berri den legegintzaldian. Kiroldegian 
bertan inbertsio handiak egin dira, 
baita kalean kirola egiteko instalazio 
berriak jartzen ere. Lezoar guztien esku 
dago orain kirola eginez inbertsio horiei 
ahalik eta etekin gehien ateratzea.

Kiroldegiko zerbitzuak hobetzeko 
spinning-eko gela, gimnasioa, eta 
pista berritu egin dira eta eskalada-
murrua eraiki da. Kaleko instalazioei 
dagokienez,  kanastak, ping-pong 
mahaiak eta skaterako pista berria egin 
dira. Azken horrek eduki du arrakasta 

En deporte, esta legislatura se ha 
caracterizado por las grandes inversiones 
realizadas para mejorar las instalaciones 
deportivas. 

En el polideportivo se han rehabilitado la 
sala de spinning, el gimnasio y la pista. 
Además, se ha construido un rocódromo. 
En cuanto a las instalaciones exteriores 
se han puesto canastas, mesas de ping-
pong y una pista de skate. Ése último 
tras celebrar reuniones con los jóvenes.

El departamento de deporte también ha 
puesto especial empeño en dinamizar las 
asociaciones deportivas. La mesa sectorial 
ha subvencionado las iniciativas deportivas 
con el fin de mejorar el panorama deportivo. 

handiena gazteen artean. Besteak 
beste, ezertan hasi aurretik, beraien 
gustura egiteko gazteekin elkartu eta 
iritziak jaso baitzituen udalak. 

Berrikuntzak berrikuntza, ez da hori izan 
udaleko kirol-departamentuaren jarduera 
bakarra. Azken urteetan, dinamizazioa 
bilatzeko asmo horretan, udalak herriko 
kirol-elkarteekin harremana sendotu eta 
landu du, eta zenbait kasutan elkarlanean 
aritu dira. Helburu berari segiz, kiroletako 
mahai-sektorialak diru-laguntzak banatu 
ditu elkarte eta herritarren artean herriko 
kirol-panoraman eragiteko aukera 
errazteko asmoz.



Esan gabe doa, ogasunari dagokionean, 
legegintzaldi zaila izan dela, familientzat 
bezala, udalarentzat ere. Diru-sarrerak 
eta irteerak hobeto kontrolatzeko saiakera 
berezia egin behar izan du udalak. 

2007an udala itota zegoen ekonomikoki. 
Gainera, beharrak igo egin ziren, baina 
sarrerak betikoak ziren. 

2008an egoera zaildu egin zen Gipuzkoako 
Foru Aldundiak udalei eskaintzen dien 
diru-partida txikitu zelako, besteak beste. 
Urtea negatiboan itxi zen.

Egoera horretan, 2009an, udalak  
Papresa eta Algeposarekin hirigintza-
hitzarmenak sinatzeko eta etxebizitza 
tasatuak egiteko partzela esleitzeko 
tramiteak hasi zituen. Egoerari buelta 
eman eta ordura arte hartutako 
konpromisoei eutsi ahal izan zitzaien, 
Gizarte Zerbitzuen alorrekoei, batez ere.

2010a esfortzu handiko urtea izan zen. 
Sarreren eta gastuen arteko tartea 
txikiegia zen eta murrizketak egin 
ziren: kontratuetan, diru-laguntzetan, 
udaltzainen zerbitzuan… Familiei ere 
ahalegin berezia eskatu zitzaien, udalak 
tasak igo baitzituen. Horregatik, udalak 
herritarren esfortzua eskertu nahi du. 

Orain, poliki-poliki zerbitzuak indartu 
nahi ditu udalak, diru-laguntza 
batzuk errekuperatuz eta, komiteekin 
adostasuna lortu ondoren, soldatak 
eguneratuz (KPI).

Horrek ez du esan nahi lasaitzeko unea 
iritsi denik. Kontentzio handiko urteak 
izango dira hurrengoak ere. Murrizketak 
egin beharko dira alor batzuetan, eta 
imaginazioa erabiltzen jarraitu beharko da, 
diru gutxiagorekin gauza on asko egiteko.

PATRIKAK 
IMAGINAZIOA 
AGINTZEN 
DUENEAN
2010a esfortzu handiko urtea izan zen, baita familientzako ere, uda-
lak tasak igo egin baitzituen. Horregatik, udalak herritarren esfortzua 
eskertu nahi du
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CUANDO 
EL BOLSILLO 
ORDENA IMAGINAR
Sobra decir que ha sido una legislatura 
difícil económicamente, tanto para las 
familias como para el Ayuntamiento. Se 
han tenido que controlar los ingresos y 
los gastos con sumo cuidado.

En el 2007 el Ayuntamiento estaba 
ahogado. Además, las necesidades 
crecían a pesar de que los ingresos 
eran los de siempre. 

En 2008 la situación empeoró cuando 
la Diputación disminuyó la partida 
destinada a los ayuntamientos.

En 2009, el Ayuntamiento empezó a 
tramitar los convenios con Papresa 
y Algeposa, y la adjudicación de una 
parcela para hacer viviendas tasadas. 
Se consiguió dar la vuelta a la situación 
manteniendo los compromisos, sobre 
todo los de Servicios Sociales.

El 2010 fue un año dificil. El margen 
de ingresos y gastos era demasiado 
pequeño, y se hicieron recortes 
manteniendo los servicios en la 
medida de lo posible: contratos, 
subvenciones… Las familias también 
tuvieron que hacer un esfuerzo ya que 
se subieron las tasas. El Ayuntamiento 
agradece el esfuerzo de todos.

Ahora, quiere reforzar los servicios 
recuperando las subvenciones y 
actualizando los salarios de los 
trabajadores (IPC). 

A pesar de todo, aún no es el momento 
de relajarse. Los próximos años también 
serán de contención, y el Ayuntamiento 
necesitará usar la imaginación para hacer 
más cosas buenas, con menos dinero.
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ETORKIZUNARI 
BEGIRA LANEAN
Hauteskundeetara aurkeztu ginen 
gizartea eraldatzen hasteko nahiarekin. 
Lezoarrekin lan egin, eta ekonomia, 
administrazioa eta boterea herritarren 
mesedetara jarriko genituela esan 
genuen. Bilduk babes handia lortu du 
gure herrian eta, orain, eraldaketa-
asmoak berretsi nahi ditugu Bilduko 
bederatzi zinegotzien izenean.

Lezoarrekin eta lezoarren mesedetan lan 
egiteko gogo biziz gatoz. Asmo hauek 
aurrera eramateko, udal-plangintza 
bat egingo dugu uda ondorenerako. 
Lau urte barruko Lezo buruan, gure 
asmoak helburu eta ekintza konkretu 
bihurtuko ditugu.  

Egitasmo horiek ez ditugu bakarrik 
burutuko. Herritarrak zuen asmoak, 
kezkak, ideiak eta interesak gurekin 
konpartitzera gonbidatzen zaituztegu. 
Guztien artean Lezok ongizate 
iraunkorrerantz pausuak ematen jarrai 
dezan lan egingo dugu. 

Horretarako funtsezkoak dira parte- 
hartzea eta komunikazioa. Dagoeneko 
udaleko sail ezberdinekin bilerak egin 
ditugu, baita udalean ordezkaritza 
duten gainontzeko alderdiekin ere.

ELKARLANA BESTE ERAKUNDEEKIN
Esan dugunez, aldaketa garaiak 
iragartzen dira, ez Lezon bakarrik 
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ordea. Gipuzkoa osoan eta Euskal 
Herrian ari da gertatzen aldaketa eta, 
ziur gaude, beste erakundeetan ere lan 
egiteko modu berri bat jarriko dela. 

Lezon oso ohituak gaude beste 
erakundeak gure gainetik nola jartzen 
diren ikustera. Joera horrekin amaitu 
eta erakunde ezberdinekin harremanak 
lantzen segituko dugu, gure iritzia 
eta nahiak kontuan har ditzaten. 
Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, 
Portu Agintaritza eta eskualdeko 
beste udalekin elkarlanean jardun nahi 
dugu, dagoeneko martxan ditugun 
egitasmoekin aurrera jarraitu eta 
etorkizuna guztien artean eraikitzeko.

Nos presentamos a las elecciones con la 
voluntad de cambio. Bildu ha obtenido el 
respaldo de la mayoría de los lezoarras 
y quiero corroborar que los nueve 
concejales de Bildu nos comprometemos 
a trabajar para el bienestar sostenible.

Primero vamos a planificar nuestra 
acción de gobierno, y adelanto que 
promoveremos la participación ciudadana 
y una buena comunicación.

Por otro lado, buscaremos la colaboración 
de las demás instituciones. En Lezo 
estamos acostumbrados a que las 
demás instituciones nos impongan sus 
proyectos, pero el cambio ha llegado a 
Gipuzkoa y a Euskal Herria, y confiamos 
que ese cambio nos beneficiará para 
diseñar un futuro mejor.

TRABAJANDO PARA 
UN FUTURO MEJOR 
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Ainhoa Zabalo Loyarte                         

Mikel Arruti Salaberria                        
Ainhoa Intxaurrandieta Ezkurra           
Eneko Lartige Zabaleku                      
Garazi Kuesta Unzain                        
Angel Portugal Formoso                    
Naroa Tubilla Ziganda                      
Luis Garrido Corral
Lucia Aranburu De la Cal
Kepa Garbizu Azkue
Xubero Ubillos Apaolaza 
Enrique Figueroa Laboa
Mikel Antxon Arrizabalaga Brusín

UDALAREN 
OSAKETA

Añarbeko Uren Partzuergoa  

 Titularra:         Eneko Lartige Zabaleku
 Ordezkoa:       Angel Portugal Formoso

Sanmarko Mankomunitatea  

 1. titularra:      Ainhoa Zabalo Loyarte
 2. titularra:      Eneko Lartige Zabaleku
 1. ordezkoa:    Luis Garrido Corral
 2. ordezkoa:    Angel Portugal Formoso

Ekainaren 30ean egindako osoko bilkuran onartu ziren Tokiko Gobernu Batzordea, izendatu ziren alkateordeak eta udalak beste 
erakundeetan izango dituen ordezkariak eta, aukeratu ziren batzorde desberdinetako arduradunak eta kideak. 

Behemendi  

 Titularra:         Eneko Lartige Zabaleku
 Ordezkoa:       Angel Portugal Formoso 

Oarsoaldea  

 Titularra:         Ainhoa Zabalo Loyarte 
 Ordezkoa:       Eneko Lartige Zabaleku  

Jaizkibia, S.A.  

 Titularra:         Ainhoa Zabalo Loyarte 
 Ordezkoa:       Eneko Lartige Zabaleku  

Oarsotek  

 Titularra:         Ainhoa Zabalo Loyarte 
 Ordezkoa:       Eneko Lartige Zabaleku  

Euskal Fondoa  

 Titularra:         Eneko Lartige Zabaleku   
 Ordezkoa:       Ainhoa Zabalo Loyarte

BILDU

BILDU
BILDU
BILDU
BILDU
BILDU
BILDU
BILDU
BILDU
EAJ-PNV
EAJ-PNV
EAJ-PNV
Euskal Sozialistak

Alkatea:

Alkateordeak:

Udalak beste erakundeetan dituen ordezkariak:



LEGEALDI BERRIKO ERRONKAK
Lezoarrek jarrera aktiboa izatea 
nahi dugu. Herrigintzan eta Lezoko 
egunerokoan protagonista aktiboak 
izatea. Herritarren parte-hartzea landu 
eta bideratzen, udal ordezkariez eta 
herritarrez osaturiko lan-talde iraunkorra 
arituko da. Udalarekiko komunikazio-
bideak ere zainduko ditugu.

Berezko nortasuna duen herria nahi 
dugu, euskalduna eta bizia. Elkarteekin 
elkarlanean lan egingo dugu, herriko 
sormena eta sorkuntza sustatzeko 
eta euskal kultura indartzeko. Gazteei 
protagonismo berezia emango diegu 
horretarako. Euskara-ordenantza berritzeko 
erronkari ere erantzun beharko zaio. 

Parekidetasuna lantzen ere jarraituko 
dugu gizartearen eraldaketarako.

Lezoarren beharrei erantzungo dien 
eredu iraunkorra behar dugu, gizarte 
eredu iraunkorra eta ekonomia eredu 
iraunkorra. Herritarren mesedetan 
izango den eredua behar dugu. Gure 
esku dauzkagun baliabide guztiak jarriko 
ditugu horretarako.

Hasteko, guztion interesen araberako 
badiaren birgaitzea bultzatuko dugu. 
Jaizkibel eta nekazal-lurrak dauden bezala 
mantenduko eta bertako aktibitatea 
bultzatuko ditugu. Berrikuntzak ekarri 
nahi ditugu lehen sektorera, besteak 

beste, nekazaritza ekologikoa landuz. 
Herriko merkataritza bultzatzeko aukerak 
ere aztertzen ari gara.

Mugikortasunari dagokionean, herri 
barruko trafikoa da gure arazo 
handienetakoa. Lezo iraunkor baterako 
pausoak emateko lezoarron mugikortasun-
ereduan ere aldaketak egin nahi ditugu, 
bai herrian bertan mugitzeko baita beste 
herrietara joateko ere.

Etxeko hondakinek zabor izateari utzi 
diezaioten ere lan egingo dugu. Hondakinak 
guztion osasuna zainduz eta ingurumena 
ahalik eta gutxien kaltetuz kudeatzeko 
konpromisoa dugu.
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