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2013KO AURREKONTUAK, PLANTILLA ORGANIKOA ETA PREZIO PUBLIKOAK
Aurrekontuak

“A los de Aoiz, por otro nombre agoiskos, los motejan
de simples, añadiendo que hasta las campanas del
reloj les hacen la burla, porque, al sonar las horas, la
pequeña les canta: Sim-plés..., sim-plés..., sim-plés...
Y la grande remacha, cachazuda e inapelable:
Son..., son..., son...
También usufructúan el mote de pelaires, porque
antaño era éste un oficio muy común en el pueblo”.

Krisi eta herstura ekonomikoek 2013ko aurrekontuak
baldintzatu dituzte. Herri-lanak egiteko dirulaguntzarik
ezean, diru-kontuak ia erdira jaitsi dira, eta 4,5 milioitik
2,4ra pasatu dira.
Helburua sail eta arlo guztietako gastua ahalik eta gehien estutzea izan da, beti ere zerbitzuen desagerpena
sahiestuz. Aurrera eramandako ekintzekin, hala nola,
hainbat zerbitzuen zuzeneko kontratazioa eta kontratu garestienen birpasoa, eguneroko gastua mugaraino
estutu dugu. Hala ere, ahaleginak egiten jarraitu behar
dugu, izan ere krisia gogor astintzen ari da eta diru-sarrerak datozen hilabeteotan beherantz jarraituko dute.

José María Iribarren

Eguneroko gastuak eta zerbitzuen gastuak (2. Atala) nabari jaitsi dira. Gastu horien jaitsieran honako
ekintzek lagundu dute: batetik, aldez aurretik aipatu
ditugun arrazoiak daude, baina aldi berean, beste arloetan egindako egokitzapenak daude, besteak beste,
kanpoko zerbitzu eta aholkularien zerbitzuak murriztu
ditugu, baita banku gastuak ere, eta hasiak gara gastu
energetikoaren murrizketa sakona egiten. Jai ospakizunetan ere murrizketa nabaria eman da, eta bat baino
gehiagotan aipatu dugun bezala, oraindik ere gehiago
estutu ahal dugu, gure jaien berezko izaera galdu gabe.
Ohiko transferentziak (4. Atala) iazko moduan mantentzen dira, eta Agoizko taldeek ez dituzte nabarituko
arlo guztietan egindako egokitzapenak.
Atal honetan hazi dira premia handiko egoeran daudenentzako dirulaguntzak eta herri ekintzetan parte hartzeko laguntzak, izan ere, egoera gero eta zailagoa da.
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Diru-sarreren atala da (6. Atala) , aurreko aurrekontuarekin alderatuta, gehien jaitsi dena (2 milioi euro), izan
ere, aurten ur-hornidurarako lanak ez ditugu abian jarriko eta Nafarroako Gobernuak, oraingoz, ez du herriak suspertzeko diru-laguntza emateko asmorik.
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Atal horretan, hainbat ekintza azpimarratu behar ditugu, izan ere, zenbait kultura taldek entsaiatzeko lokalak moldatu dira (DYAko eraikinean), hainbat kale oinezkoentzat egingo dira, eta Irati ibaiaren ur-bazterrak
oihanberritzeko proiektua abian dago.
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ZERBITZUAK | SERVICIOS
Udaletxea | Ayuntamiento
948 33 60 05
Euskara Zerbitzua | Servicio de Euskera
948 33 65 65
Kultur Etxea | Casa de Cultura
948 33 66 90
Cederna Garalur
948 33 63 37
Oinarrizko Gizarte Zerbitzua | Servicio Social de Base
948 33 40 95
Liburutegia | Biblioteca
948 33 64 53
San Migel Ikastetxea eta Institutua |
Colegio e Instituto San Miguel
948 33 63 09
Turismo Bulegoa | Oficina de Turismo
948 33 65 98
Dya
948 33 60 65
Suhiltzaile Boluntarioak | Bomberos Voluntarios
948 33 65 00
Udal Pilotalekua | Frontón Municipal
948 33 61 64
Kirol Gunea | Complejo Deportivo
948 33 67 06

| hirigintza
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| garapena eta ingurunea

11-12

| zubialdeko baratzak
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| berdintasuna
| ondarea, kultura eta jaiak
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| euskara
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| kirolak eta beste gai batzuk

18

Oharra: Aldizkariaren erredakzio kontseilua Udaleko alor eta batzordeen zinegotziek osatzen dute, udal teknikari eta garapen agentearen laguntzarekin. Horiek aukeratu eta erredaktatuko dituzte zenbaki bakoitzean argitaratzen diren testuak.

Udalak bere gain hartu dituen zerbitzuen ondorioz,
langileen gastuak (1. Atala) igo dira. Baina kontuan
hartu behar dugu 100.000 euroko aurrezkia lortu dela
aurreko kudeaketarekin alderatuta, zeinetan zerbitzuen
kudeaketa pribatua zen. Adibidez, herri eraikinen garbiketa, lorezaintza, kirolgunea, kultur-etxea,…

Diru-sarreren aurreikuspenari dagokionez jaitsiko dira
bai Nafarroako Gobernuaren ekarpenak, bai zeharkako
zergak (EIOZ-ICIO-, gainbalioa, JEZ-IAE-,…).

Plantilla organikoa

Prezio publikoak

Joan den urtearekin alderatuta, lanpostu berri bat
sortu da, ikastetxearen atezaina hain zuzen, zeinetan
euskaraz jakitea eskatuko den. Aldi berean, idazkariaren lanpostuarekin gauza bera gertatu da, eta aurrekoan bezalaxe, gure bi hizkuntza ofizialak ezagutzea
ezinbestekoa izango da.

Aldaketa handirik ez dago 2012an onetsi zirenarekiko.
Ez dira aldaketarik egin zerga mota hauetan: EIOZICIO-an, JEZ-IAE-an, Hiri Lurren Gainbalioaren gaineko zergan ez da igoerarik aplikatu.

Aurrekontu osoak bizilagun guztien esku daude. Nahi
izanez gero idazkaritzan eskatu daitezke.

Hainbat udal ordenantza aldatu dira. Horien artean,
ekintza batzuetarako salneurriak jarri dira: eraikinetako
fatxadetan publizitate elementuak jartzeagatik (metro
karratu eta egun batengatik, euro 1), obra-hondakinak
biltzeko edukiontziak jartzeagatik (0.40 euro, edukiontzi eta eguneko), fotokopiak egiteagatik (0.20 euro
bakoitzeko) eta agur zibilengatik, ezkontzetan egiten
bezala, 60 euro.

|4

interes orokorrekoak

interes orokorrekoak
ABENDUKO LANSARI BEREZIA

AUZOEN BILERAK BURUTU DIRA
Aurreko azaroan, Udalak Agoizko zonalde eta auzo ezberdinetako bizilagunekin elkarketa dinamika bat eraman zuen aurrera. Hilabete horretako ostegun guztietan zehar, talde hauek elkartu ziren topaketetan parte
hartzeko: Alde Zaharreko, Landakoako eta Pasalekuko
bizilagunak; Irigai auzoa eta Toki Eder kalea; kanpoaldeko auzoak, ezberdinak; eta San Miguel auzoa eta
Txantreak. Dinamika horrekin, auzo bakoitzaren arazo
zehatzei errezago aurre egin nahi diegu.
Partehartze handia egon zen, bai bertaratutako ko-
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puruaren aldetik bai esku-hartzearen aldetik. Elkarrizketa atseginak sortu ziren, zeinetatik iradokizunak eta
kritikak bildu ziren, eta gune ezberdinek aipatutakoa
abian jartzen hasi dira.
Zirkulazio arazoak, eguneroko garbitasuna, tamaina
handiko zabor bilketa edo jarrerak izan ziren bizilagunak gehien azpimarratu zituzten gai nagusiak, eta beraz, datozen hilabeteetan udal ekintzen artean lehentasuna izango dute. Eskerrik asko parte-hartzeagatik,
eta datorren auzoko bileran zuen zain egongo gara.

Mariano Rajoy-k zuzentzen duen Gobernuak, joan den
2012ko abuztuan Lege Dekretu berria onetsi zuen. Bertan, abenduko lansari berezia ezabatu zen. Hori, beste
batzuen artean, “aurrekontuak egonkortzeko eta lehiakortasuna sustatzeko” onetsi ziren neurrien artean
zegoen, eta hemengo erakundeetako milaka eta milaka
langile, hitzartutako 14. ordainketa egin gabe utzi zituen,
izan ere bat gutxiago izan dute.
Urte bukaeran atsekabea eta harridura nahastu ziren
erakundeen artean, eta bereziki, Agoizko Udalean, legea
berria, herri langileentzako zuzeneko erasotzat hartu
genuen, azken finean, langileak dira udaletxea edo udal-

batza aurrera eramaten dutenak.
Abenduaren 20an, Nafarroako Parlamentuaren gehiengoak (PSN, NABAI, BILDU ETA I-E) onetsi zuen funtzionario publiko guztientzako aldi baterako osagarri pertsonala ezartzea, erosahalmen galera zela eta. Agoizko
Udalak, Kanpondoak, Musika Eskolako Patronatuak,
Izaga Gizarte Zerbitzu Mankomunitateak, eta Irati HHS
Mankomunitateak, aho batez adostu zuten Parlamentuan onetsitako lege forala ezartzea, eta hori dela eta,
langileek aldi baterako osagarri pertsonala jaso zuten,
abenduko aparteko ordainsariaren galera arintzeko.

LAN EGOERA GERO ETA ZAILAGOA

NAFARROAKO MAPAREN ALDAKETA:
UDAL ETA UDALBATZENGANAKO ERASO ZUZENA
Azken hilabeteotan, guztien ahotan dabilen gaia dugu
Nafarroako Udal, Udalbatza eta Mankomunitateen antolaketaren berrezarketa. Denek berrantolaketaren beharra ikusten dute, baina Nafarroako Gobernuak
aurkeztutako proiektuek herri erakundeen artean kezka zabaldu dute.
Herri Administrazioko Kontseilariak, Javier Esparzak, aurkeztu duen aurreproiektua honetan datza: egun dauden 67 Mankomunitate ordezkatuko
dituzten Interes Orokorreko 6
Mankomunitate ezartzea. Modu
honetan, Erriberako, Erdialdeko, Lizarraldeko, Bidasoa-Sakanako, Iruñerriko
eta Zangotza-Pirinotako
mankomunitateak sortuko
lirateke. Aipatutako azkeneko
mankomunitatean Agoitz sartuko
litzateke, eta Casedatik Luzaiderainoko
eremua hartuko luke. Aldi berean, kudeaketarako administrazioak (idazkarien lanpostuak) murriztu nahi ditu, 109tik 40ra, hain
zuzen. Udalbatzei dagokionez, zuzendaritzarako hautagairik agertu ezean, desagertuko
dira. Beraz, berrien sorrera debekatuta dago
eta bakarrik jaien, agiritegien, hilerrien, ondareen eta
herri-bideen konpetentziak mantenduko lirateke.

Aurreproiektua elementu nagusien parte-hartzerik
gabe eraman da aurrera, hau da, Udalen eta Udalbatzen iritzia kontuan hartu gabe. EH Bilduk, Nafarroa
osoan zehar hainbat bilera burutu zituen, eta bertan
Nafarroako Gobernutik inolako iritzirik eskatu gabeko herrien ekarpenak bildu zituen. Herri horien
artean Agoizko Udala zegoen. Topaketa Irunberrin ospatu zen. Lehenengoa izan
zen baina ez azkena, izan ere,
topaketekin aurrera jarraituko
dugu Parlamentuari gure jarrera
zein den azaltzeko. Herri erakundeen inguruko erabakiari dagokionez, Udalentzako finantzaketa
hobea nahi dugu, izan ere, Nafarroako
Gobernuak diru-sarrerak urtetik urtera
murrizten dizkigu.
Modu berean, Udalak, beste 125 herri
erakundeekin batera, Lizarraldeko herri txikiek sortutako adierazpenari atxitu da. Horretan
Nafarroako Herri eta Udalbatzen Federazioko
zuzendariari eskatzen zaio, Parlamentuan espresuki, legearen bideratzea geldiaraztea. Behin
herri erakundeen arteko eztabaida gauzatuta,
etorkizunerako testua ahalik eta adostasun gehienez onetsiz.

Urte berriaren hasierak langabetu-markak hautsi ditu,
294 hain zuzen ere. Egun, gure bizilagunen %14 lagabezian dago, eta horrek Nafarroan, krisia dela eta, eragin gehien jaso duen herrien artean kokatzen gaitu,
Tutera eta Sakanarekin batera.
Nafarroako Gobernuarekin egindako bilerak, baita
Nafarroako Enplegu Zerbitzuarekin eta Gamesarekin
egindakoak ere, ez dira eraginkorrak izaten ari, eta egia
esan, Udalak zer egin jakin gabe dago, izan ere, ez daude lana sortzeko baliabiderik eta ezinezkoa da.

Cotalsa
Lantegia itxi zenez geroztik, bertan lan egin zuten 25
langile elkartu ziren makinak eta lokalak eskuratzeko
eta ibilbide berri bat hasteko asmoz. Langileek, ANELek eta Udalak, Ogasun eta Industria Departamentuarekin bilerak izan dituzte, eta izandako elkarrizketen
gogoz bestera, makineria enkantean jarri zen eta Valentziako nagusi baten esku geratu zen. Nahiz eta, hasieran, haren esanetan, Agoizko fabrika abian jarritzeko
asmoa zuen, egun, gure industria-guneak hutsik dagoen industria-nabe berria du.

Gamesa
Finlandiak 52 besoen eskaera egin zuen, eta horrek
lanpostuen igoera eragin du, egun 160 lanpostu, hain
zuzen. Hala ere, bakarrik 31 Agoitzekoak dira. Nafarroko
Gamesako beste fabriken egoera zailak, bai Tuterakoa
eta bai Imaroainekoa, langileen aldaketa eragin du,
eta hango langileak Agoizko lantegira ekarri dituzte.
2012ko udan bota zituzten langileen kopuru nabaria
berriz kontratatu dute, baina gehienak ez dira gure bizilagunak. Enpresa ailegatu zenean agoizko langileria
kontratatzeko konpomiso falta ondorioak izaten ari da,
eta ez dirudi egoera aldatuko denik.
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ENPLEGUAREN SUSTAPENA ETA NORBERE ENPLEGUA
SORTZEKO LAGUNTZAK AGOITZEN

HERRI ZAINTZAK MURRIZTEN ZITUEN PLANA BERTAN BEHERA GERATU DA

Agoizko Udalak enplegua sustatzeko hainbat neurri
jartzen ari ditu abian, baita norbere enplegua sortzekoak ere. Ahal den neurrian, batez ere gure inguruan
bizi dugun langabezi tasa arindu nahi da. Unai Lako
alkateak dioenez “ez dirudi enpresa indartsuren bat
etorriko denik eta ehundaka lanpostu eskainiko dizkigunik, ez hemen ezta inon ere, horregatik erabili gabeko herri hornikuntzen sorrera bultzatuko duten ekimenak indartu nahi ditugu”.

Osasun Etxe ezberdinetako zuzendari eta langileen
presioa; Udalen eta Udalbatzen kexak, eta Parlamentuaren gehiengo politikoaren aurkaritzak, Nafarroako
Gobernuak aurrera eraman nahi zuen herri zaintzen
erreforma geldiarazi dute. Gure Osasun Etxean eragina
izango zuen, bertako zaintzen murrizketaren ondorioz.

2012. urtean Udalak beste enpresen jabe ziren hainbat
zerbitzuen zuzeneko kontatazioa eta kudeaketa egin
zuen, eta horrela, herriko jendeak aurrera eramango zituen zerbitzu hauek. Horren adibide dugu herri
eraikinetako garbiketa, igerilekuak, lorezaintza, kultur
etxearen eta turismo bulegoaren kudeaketa.

Garapen Agentziaren bitartez ere, ekintzaileei laguntza ematen zaie, bai lanbide bat sortu nahi duenari, bai
lanbidea bilatzen ari duenari. Mintegi profesionalean,
agentziak kudeatzen dituen hiru bulego txiki daude.
Lanbidea sortu nahi duenarentzat baina, momento
honetan 700 euro hilabeteko ordaindu ezin duenarentzat daude pentsatuta. Ekintzaileek hasierako inbertsio horren beldur dira, horregatik lehenengo hiru
urte bitartean oso merke alokatu dezakete eta bilakaera ona baldin bada, aurrerantzean, haiek bakarrik jarraituko dute.
Iaz Agoizko 25 ekintzaileek garapen agentziara hurbildu ziren eta haien enpresa txikiak aurrera atera dituzte,
eta Unai Lakok aipatzen duen moduan, “langabezi datuen artean ezkutatzen dira, baina azken batean, nabari da”.

Udalak Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuarekin izandako hainbat bilera eta topaketetan bere
ondoeza azaldu zuen. Udalaren ustez, langileek zaintzen orduetan Osasun Etxean egotearen ez beharrak
gure inguruko arreta hondatuko zuen. Langileak haien

etxeetan egongo lirakete eta pertsona-bilgailuaren bitartez jasoko zuten abisua, beraz, larrialdien eskuhartzea atzeratuko litzateke, izan ere, etxetik atera, autoa
hartu eta larrialdia dagoen lekura edo Osasun Etxera
heltzeko denbora gehiago beharko lukete.
Plana Parlamentuan ukatu eta gero, Osasun Departamentuak, urtebete du antolamendu berria sortzeko.
Espero dugu, oraingoan, Udalen eta Osasun Etxeen
langileen iritzia kontuan hartzea eta Nafarroako Gobernuak dituen asmoak zeintzuk diren egunkaria
irakurriz ez jasotzea.

ZENTRAL HIDROELEKTRIKOAREN AZKEN BERRIAK
2012ko urtarriletik, Nafarroako Ubidearen sarbidean
egongo den Zentral Hidroelektrikoaren lanekin hasi
zirenetik, Udalak Canasari (proiektua kudeatzen duen
enpresari) behin eta berriz eskatu zion obren baimena beharrezkoa ez zela adierazten zuen dokumentua. Baina Udalak ez zuen erantzunik jaso eta 2012ko
maiatzaren 14ean eta uztailaren 31n, alkatearen erabaki gogorrak ezarri ziren, zeinetan obren geldiaraztea
eskatzen zen eskatutako informazioa aurkeztu ezean.
Canasak uztailaren 31ko azken erabakiaren helegitea 3.
Auzi Administratiboan aurkeztu zuen, eta modu honetan, eskaria lekukotu egin zuen.
Momentu horretan, eta bakarrik horretan, Canasak,
Udalak ia urte batez eskatutako informazioa eman du.

Behin dokumentua aztertu, interes orokorreko obra
bat dela frogatu da eta beraz, ez du obra baimenik eskatu behar.
Hori dela eta, Udalak eskaerarekin jarraitzeari uko egin
dio, maiatzaren 14ko eta uztailaren 31ko erabakiak baliogabetuz.
Canasak Udalari kasu egin izan balio eta momento horretan eskatutako dokumentuak aurkeztu izan balitu,
ados jartzea errazago eta azkarragoa izango litzateke.
Egun, duela urte bat bezalaxe, Canasarekin hitz egiteko
prest gaude, Urtegiaren eta Nafarroako Ubidearengatiko ordainen inguruan, Foru Gobernuarekin hartutako
kompromezua dela eta.

UR HORNIDURAREN 4. ETA 5. FASEKO LANEN HASIERA

Aldi berean, norbere enplegua sortzen duten ekintzaileei laguntza eskaintzen zaie. Duela bi urte, frontoian
dagoen soinketa gelan hizkuntzen ludoteka jarri zen
martxan. Herri jabetzei etekina ateratzen zaie Cederna-Garalurren bitartez, Europatik ailegatzen diren dirulaguntzei esker . Gauza bera egingo da aurten herriko
eraikin batean dantza eskola bat sortzeko, baita igerilekuko tabernan ere. “Modu horretan eraikinak berritzen
ditugu, dirulaguntzarik gabe ezingo bailitzateke egin, eta
lanpostuak sortzen ditugu”, azpimarratu du alkateak.

Agoitz, Longida, Urraulbeiti eta Irunberrik osatzen duten Ur Elkarteak, 2012ko azaroan, 4. Eta 5. Faseei zegokien ur horniketaa lanak onetsi zuen. Proiektua aurrera
eramatearen kostuak 1.781.387,02 euro izan ziren eta
58.389,20 euro zuzendari eskumenerako. Arian enpresak egingo ditu lanak, eta egun gutxi barru hasiko da
lanean. Nafarroako Gobernuak %90ko diru-laguntza
eman du, eta gainerako %10 lau Udalen artean banatuko da, bakoitzak duen biztanle kopuruaren arabera.

Horrela, Urraulbeiti eta Longidako herriak orain arte
izan ez duten hornidura izango dute, eta ura eskura
izango dute, zisterna-kamioiak alde batera utziz. 4.
Fasean hornikundurari etekina aterako dioten herriak
hauek dira: Aldunate, Artieda, Geretz, Nardoze, Arripodas, San Vicente, Tabar (Urraulbeiti) eta Meotz (Longida). 5. Faseko herriak, berriz, hauek dira: Santsoain
eta Andurra (Urraulbeiti), Longidako Hiriberri eta Oleta
(Longida). Lan horien iraupena 4 eta 6 hilabete bitartekoa izango da.
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AZKENEKO OSOKO BILKURETAN ONETSITAKO MOZIOAK

Azaroaren 28a eta martxoaren 7a: Emakumeen
indarkeriaren kontrako Nazioarteko eguna dela eta
(azaroaren 25a) eta Emakumearen Nazioarteko Eguna dela eta (martxoaren 8a), Udalak, aho batez testu
bana onetsi zuen zeinetan emakumeen indarkeriaren
kontrako gaitzespena aurkezten zen eta herri administrazioen eskutik arazo honen inguruan borrokan
jarraitzeko apustua egin zen. Udaletxearen aurrean bi
kontzentrazio egin ziren, eta bizilagun askok hartu zuten parte.
Abenduaren 20a: Euskal preso politikoak Euskal Herrira itzultzea eskatzen zuen manifestazioaren inguruan, Bilduk testu bat irakurri zuen. Bertan gaixotasun
larriak jasaten ari diren presoen askatasuna, Parot doktrina delakoa baliogabetzea, eta pertsona guztiei dagozkien giza eskubideen errespetua eskatu zen.
Urtarrilaren 10a: Nafarroako Ogasunaren Babeserako
Plataformak apirilaren 6rako batzarra antolatu du, Udalean. Horren helburua bere jarduera berriz bultzatzea
da. Beste gauza batzuen artean, honako hauek eskatzen dituzte: Nafarroako Gobernuak herriei, haien ogasun publikoen jatorria eta eskubideei buruzko informazio juridikoa eta historikoa ematea, eta eliza katolikoak
banderapean hartutako ondasunak berreskuratu nahi
dituzten Udal eta Udalbatzei laguntza ematea. Udalak

aho batez aurkeztutako testua onartu zuen.
Otsailaren 7a: Aho batez, Agoizko Udalak DYA taldearekin eta bere partaideekin elkartasuna erakutsi zuen,
bai Nafarroan bai Agoitzen burutzen duten jarduera
garrantzitsuarengatik. 2012. urtean Nafarroako Gobernuak %36an murriztu zuen haiei doakien laguntza, eta
aurten, beste %20a murriztu nahi dute, eta beraz, orain
arte egin duten azkartasun eta kalitatezko zerbitzu hau
eskaintzeko aukera zailtzen dute.
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AGOIZKO IKASTETXEAREN ATEZAINTZAREN
LANPOSTUA MARTXAN DAGO
Aurreko urriaren 30ean ospatutako osoko bilkuran,
Agoizko Udalak langileen plantila aldatzea adostu
zuen, Ikastetxe Publikoaren atetzain lanpostua sartu
ahal izateko. Egun, funtzio horiek egiten dituen langilea “Zerbitzu Anitzeko Langile” bezala dago kontratatua. Udalak uste du ikastetxeko atezainak atezain bezala egon behar duela kontratatua eta, bai erdaraz bai
euskaraz hitz egiteko ahalmena izan behar duela. Horregatik, datozen hilabeteetan, atezain baten, hala gizonezkoa, nola emakumezkoa, kontratazio prozesuari
hasiera emango zaio, eta euskarako B2 maila eskatuko

da. AIAko bi zinegotzik lanpostu berria sortzearen kontra agertu ziren.

2012.URTEAN 69 AGOIZKO
BERRI DITUGU

ELURTE ETA IZOZTALDIEN
NEGU GOGORA

Estatistika Instituto Nazionalak (EIN), berrriz ere Nafarroako herrialde guztietako biztanleen errolda egin du.
Agoitz berriz hazi egin da. 2012ko urtarrilaren 1ean,
2.640 biztanle ginen, aurreko urtean baino 69 gehiago. Nafarroan, biztanleria hazi zen ere, 2.500 bizilagun
gehiago, 2011n baino %0,4 gehiago, eta beraz, egun
osotara 644.566 nafartar gara.

Lerro hauetatik eskerrak eman nahi dizkiegu urtarrilean
eta otsailan izan ditugun elur eta euri egunetan egindako ahalegin eta lanarengatik, bai Udaleko langileei,
bai Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko Giza Enplegu Babestuen langileei. Haiei esker herriko gune beharrezkoenetara ahalik eta azkarren ailegatzea posible
egin zen, hala nola, ikastetxea, 0-3 ikastetxea, osasunetxea, aldapak zituzten guneak eta errepide nagusia.
Eskerrik asko!!

Erabaki hau hartzeak ez du esan nahi langile horrek
bere lana galduko duenik. Udalerako “zerbitzu anitzeko
ekintzak” egiten jarraituko du. Udala oso pozik dago
orain arte egin duen lanarekin, baina aukeraketa prozesua bukatu bezain laster, atezain lanak burutuko dituen langileak euskara jakin beharko du, izan ere ikasleen %80 eta beraz, irakasleena ere, euskaldunak dira,
eta horrela nahi izatekotan, atezainarekin euskaraz eta
erdaraz komunikatzeko eskubide osoa dute.

Martxoaren 7a: Udalaren gehiengoak adostu zuen
Burlatako lau gazteokin elkartasuna, otsailean Entzutegi Nazionalean epaitu baitziren. Epaitu zituztenen
artean, agoizko Aitor Torrea zegoen.
Martxoaren 7a: Udalak, gure herria “fracking-ik gabekoa” izendatu zuen. Gas erauzketa berri batean datza.
Gure inguruan enpresa bat dago, egoitza Kataluñan
duena, eta praktika hori aurrera eraman ahal izateko
baimena eskatu du. Ekintza horrek ingurugiroa kaltetzen du eta lurrikarak eragin ditzake.
Martxoaren 7a: Aho batez, udaletxeak Nafarroako
Gobernua estutu zuen basoberritzeko proiektuen dirulaguntzen %50 murrizteagatik. Udala 6000 euro gutxiago izango ditu Irati ibaiaren ertzeak basoberritzeko.

LUR-JAUSIAK HERRIKO ZENBAI LEKUTAN
Urtarrilean eta otsailean zehar etengabe izandako
elurteek eta euriteek lur-jausiak eragin dituzte herriko
hainbat lekutan. Itoizko Urtegiko presagain nagusiaren
eta presgain osagarriaren artean, lur kopuru nabarmena erori da errepidera, eta beraz, horrek urtegirako sarbidea zirkulazioari ixtea ekarri du. CHE-k (Ebroko Konferedazio Hidrografikoa), gune horretako konponketak
bere gain hartuko ditu datorren udaberrrian.
Angiluerrekako sakanean, Zubi Beltza eta San Migel
Futbol Zelai Berriaren artean ere lurra higitu da, eta lu-

rra lehortu bezain laster, bere momentuan lan horiek
egin zituen enpresak konponduko ditu lurraren mugimenduaren ondorioak.
Azkenik, lur-jauzi nabarmena eta garrantzitsua eta ezponda bat higitua aurkitu da Nafarroako Ubidean eta
Gamesa enpresaren atzealdearen artean. Puntu honek
esku-hartze garrantzitsuena dauka. Momentu hauetan, Nafarroako Gobernuarekin, CHE-rekin eta ezponda eraiki zuen enpresarekin harremanetan gaude, ahalik eta azkarren erantzun egokiena izateko.
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ALDE ZAHARRA OINEZKOENTZAT
BIHURTZEKO PROIEKTUA

BEZEROARENTZAKO ARRETA ZERBITZUAK

Zirkulazioaren berrantolaketa Udalaren lehentasunetariko bat da. Fase garrantzitsuenetariko bat Alde Zaharra
oinezkoentzat bihurtzearena da, eta ondorengo kaleei
eragin die: Irigoien kalea, Erregeordearen kalea, Larrainetako kalea, Trinkete kalea, Santa Ana kalea, Labeko
zeharkalea, Hiriaren kalea, Plazako kalea, eta gainera,
Merkatuko Plaza.
Oraingoan bigarren faseari buruz ari gara, Errotako Aldapa, Karrika Meharra eta Francisco Yndurain kalearen
zati batekin hasiera eman zitzaion, 2012ko maiatzan
oinezkoentzat bihurtu ziren, hobekuntza lanak bide
batez baliatuz. Etorkizunean Agoitzeko beste kale eta
gune batzuetako zirukulazio arazoak kontuan hartu
nahi ditugu.
Kaleen sarbideak pibotekin moztuko dira eta Alde Zaharrerako sarbidea Karrika Berritik norabide debekatua
izango da, beraz, norabide bakarra jarriko da. Alde Zaharrerako sarbidea Larrainetako Kaletik egin ahal izango da.
Denden jabeek eta bertako bizilagunek, piboteak irekitzeko giltza izango dute eta ibilgailuekin sartu ahal
izango dira, bai kargatzeko eta deskargatzeko, eta bai
autoak garajeetan sartzeko ere. Beraz, ezin izango da
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Irache Bezeroentzako Arreta Elkarteak nahi duen bizilagun ororen esku jarri du bere zerbitzua, hilabeteroko
azken asteazkenetan, 10etatik 13ak arte, Udal bulegoetan.
2012 urtean zehar, 88 argibide-eskaera eta kexa hartu dituzte. Horien gehiengoa etxebizitzari buruzkoak
izan dira, baita telekomunikazio, banku eta kutxetako
kudeaketan edota elektrizitate eta gasaren fakturen ingurukoak ere. Hala ere, bestelakoen inguruko aholkaritza egiten da, hala nola, aseguruak, bidaiak, erosketak,
autoen konponketak, zerbitzu teknikoak edo administrazioa.
ibilgailua kalean utzi ekintza horiek egiteko behar den
denbora baino gehiago baldin bada.
Uste dugu, Alde Zaharra oinezkoentzat bihurtuz, dugun atxor txikia hobe zaintzea lortuko dugula, eta gure
kaleak zaharkituagoak egingo ditugu eta osasungarriagoa den eta bizitzeko egokiagoa den tokia bihurtuko
dugu. Udalak argi dauka hasiera batean neurri hauek
bizilagunen artean haserreak sor ditzaketela, baina
espero dugu aldaketa onerako izatea eta azkarra izatea. Guztion ahaleginarekin herri hobea izatea lortuko
dugu.

AUZOLAN BERRIAK: APARKALEKU BERRIAK SORTU DIRA
Alde Zaharra oinezkoentzat bihurtzeak aparkalekuak
murriztuko dituela badakigu, beraz, azkeneko auzolanak autoak aparkatu ahal izateko gune berriak lortzeko
bideratu ditugu. Lehenengo gunea, Osasun Etxearen
atzealdean egin dugu, zeinetan 27 aparkaleku margotu
dira lurrean, Agoizko bizilagunen laguntzari esker. Beste
leku batzuk ikertzen ari ditugu, eta hurrengo asteetan,
auto aparkaleku gisa ahalbidetuko ditugu.

Gogorarazi nahi dizuegu, hipotekak dituen pertsona
orok, zerbitzu honen bitartez, horri buruzko aholkularitza jaso dezakeela, dohainik. Erabiltzera animatzen
zaituztegu.

UDALAREN WEBGUNE BERRIA
Abenduaz geroztik, herriko webgune berria denon eskura daukagu: www.aoiz.es. Egokia ikusten genuen
herriko webgunearen irudia garbitzea, eta berritzea,
gure herriaren inguruko oinarrizko informazioa aurkitzeko eta guretzat erabilgarria den tresna bat sortzeko.
Web-gune bizia lortu nahi izan da eta horretarako atal
hauek txertatu dira: agenda eta gure intereseko informazioa, berriak, osoko bilkuren aktak, eskabide orri ezberdinak deskargatzeko ematen den aukera edo beste
atal batzuk (alkateak erantzuten du, zure iritziak idatzi
eta hark bertan erantzuteko lekua). Modu horri esker
denen artean eratutako gunea izango da.
Nahiz eta zerbitzuak zabalduko ditugun, eta gutxinaka gutxinaka hobetuko dugun, martxan dago iada,
eta hori da oinarrizkoena. Bisitatzera eta parte hartzera
animatzen zaituztegu.

HERRIKO AGENDA 21 ABIAN DAGO

MERKATU PLAZAKO EDERTZEA BUKATU DA
Merkatu Plaza edertzeko proiektua, iada, errealitatea da. Martxoan, Diaz Etxea eta Angiluerrekaren artean berdintasunaren
aldeko irudia jarri zen, eta Zabalza Etxearen aurrealdean poliuretanozko olana kokatu zen. Marrazkiak Txema Esteban agoizko
artistak egin ditu. Proiektuak Cederna Garalur eta “Zeuk aukeratu,
zeuk erabaki”-ren finantzaketak
jaso ditu. Gainera, plaza zabaldu
da, izan ere, etxebizitza zegoen
orubea zementatu egin da, eta
beraz, Agoitzek aisialdirako gune
berri bat lortu du, autorik gabe
paseoan ibiltzeko eta ekintzak
antolatzeko gunea.

Agoitz jasangarria eztabaida gunea (Herriko Agenda
21), aurreko azaroan aurkeztu zenetik, gutxinaka forma hartuz doa. Azken hilabete hauetan zehar, herriko
egungo egoerari buruzko azterketa egiten ari da, eta
horretarako hainbat tresnaz baliatu da: Agoitzi buruzko
informe eta lanak (iada argitaratuak daudenak), erakunde eta zerbitzu
ezberdinetako arduradunekin elkarrizketa sakonak;
eta azkenik, kalean
edo etxez etxe
burutu diren 332
elkarrizketak.
Urtarrilean zehar
egindako elkarrizketetan, dauden
zerbitzu ezberdinei buruzko ezagutza neurtu zen, bai
eta horiekiko asebetetzea ere. Modu berean, mugikortasunari buruz eta herrian erosteari buruzko ohituretaz
galdetu zen.

Elkarrizketen datuak, aurreko otsailaren 18an ospatutako eztabaida-gunean aurkeztu ziren, denok ezagutu
ahal izateko. Horrekin batera, parte-hartzaileek, taldeka, indarguneei buruz eta hobetu beharreko aspektuei
buruz hitz egin dute, hala nola, zaborrak, energia, zarata, garraioa, hezkuntza, ekonomia eta langabezia,
osasuna eta gizarte
zerbitzuak…
Eztabaida
horien
emaitzak,
azken
diagnostikoarekin
batera aurkeztuko
dira hurrengo topaketan,
herri
guztiari irekia dagoena eta dagokion
moduan iragarriko
dena. Behin diagnostikoa eginda, eztabaida sakon baten ordua izango da eta ondoren, datozen hilabete eta
urteetan aurrera eraman beharreko ekintza plana burutuko dugu.
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zubialdeko baratzak

ENERGIA AURREZTEKO KONTRATUEN BERRIKUSPENA
Udalak, energia aurrezteko hartutako erabakien artean, azkeneko
otsailaren 7an ospatu zen osoko bilkuran, aho batez onetsi zuen
kontratu guztiak berrikusiko duen enpresa baten kontratazioa.
Enpresa horrek argi, gas, telefono, aholkularitza, aseguruak eta
gainerako hornitzaileekin dauden kontratuak berrikusiko ditu.
Honen guztiaren helburua, herriko gastuei ahalik eta eraginkortasun handiena ateratzea da.
Eskaintza hoberen aurkezten duen enpresak lehenengo
urtean aurreztutako erdia kobratuko du; bigarren urtean lortzen den aurrezkiaren %40, eta hirugarren urtean (azken urtean) %30.
Hasierako aurrikuspenen arebera, sinatutako energia
kontratuen ikuskaritzarekin Udalak, aurten, 35.000 euro
inguru aurreztuko dituela uste du (adjudikazio egin zaion
enpresari ordaindu beharrekoaz aparte).
Espero dugu prozesuaren
amaieran aurrezki nabarmena lortu izana, beti ere
zerbitzuen kalitatea galdu
gabe, izan ere, hori izan da hasieratik
ezarri dugun helburua.

PAPELERAKO ZALDUKO BARATZAK
Papelerako zalduan dauden baratzen jabeek txabolak
eraikitzeko baimena eskatu zuten lurra lantzeko tresnak gordetzeko. Udalak baimena ukatu zien eta geroago, lursailen jabeak eraikitako txabolak kentzera behartu zuen, izan ere, arautegiak debekatzen du bertan
txabolak eraikitzea.
Herriko Planak lursail hori Nekazaritza Emankortasun
Handia duen Eraiki ezinezko Sailtzat du. Baratzako
ekintza laguntzeko eraikin eta instalazioak egin ahal
dira baina espresuki debekatuta daude bizitegi eta
denbora librerako eraikinak, eta eskatu zirenak azken
horiek dira.
Araua ez betetzea, lursailaren jabeari zigor handia ekar
diezaioke hasiera batean, baina geroago, baita Udalari

BASOKO PRAKTIKAK EGITEKO
HITZARMENA AGOITZEN
Basoko Irakaskuntza Bigarren Hezkuntzako Institutuaren lankidetzan, udalak hurrengo bi urtetarako hitzarmena sinatu du. Horrela, ikasleek Agoizko lorezaintzaileekin praktikak egiteko aukera izango dute. Martxotik
ekainera arte, udaleko langileekin gure ingururako lanak egiten ikasi eta lagunduko dute. Gainera, aurten,
praktikak burutuko dituzten bi ikasleak agoizkoak dira.

Bi hilabete ber izan ziren zirriborro bat onartzeko. Horren ondotik bilera batera deitu zitzaien baratzen jabeei
eta udaleko teknikarien ekarpenak bildu ziren. Azkenik,
behin betiko testua onartu zen.
Aldaketa garrantzitsuenak Udalaren eta lursailen jabeen arteko harremanari buruzkoak dira. Urte hasieran,

Datozen asteetan sinatuko dira 2013ko kontratuak eta
jabe guztiei emango zaien arautegi berria abian jarriko
da. Espero dugu denon parte-hartzea izatea, mejanen
ingurua ordenatu eta hobetzeko.

Azken hauek dira jabeari eta lursailen erabiltzaileei
zuzendutako eskaerak egitera bultzatu gaituzten arrazoiak. Baratzeak arazorik eta eragozpenik gabe aurrera
jarraitu daitezke, baina txabolak ez, debekatutak daudelako. Batzuk, hainbat urtez egoteaz gain, orain isuna
hartzeko benetako mehatxupean gaude, eta ez litzateke inoren gustokoa izango, are gutxiago bizi dugun
egoeran, hori gertatzea. Jabeak ulertzen ditugu txabolarik gabe ez dela gauza bera esaten dutenean, baina
hartutako erabakia ez da izan udalak nahi izan duelako,
baizik eta egoerak eta indarrean dagoen arautegiak
behartu gaituelako.

Martxoan zehar, Konportak, Beraxitoa eta Legarreko
485 makalak kendu dira, 391.56 metroko bolumena
hartzen zutenak. Makalek kenduta egon beharko lukete duela 5 urte gutxienez, herrikoentzat oso arrisku
handia suposatzen zuten, izan ere, zuhaitza gehienak
usteldurik zeuden, eta horietariko batzuk haizete bortitzak eta euriteak direla eta erori ziren. Udalak makal
hauek kentzeagatik lortzen dituen irabaziekin, Irati
ibaiaren ertzeak basoberritzeko proiektua aurrera eramango du. Honi buruz hurrengo aldizkarian hitz egingo dizuegu.

ZUBIALDEKO BARATZENTZAKO ORDENANTZA BERRIA

kontratu bat sinatuko da eta alokatzeari dagokion diru
kopurua ordainduko da (18 eta 25 euro bitartean, urte
bakoitzeko, lursailaren zabaleraren arabera). Etorkizunean eraikitzen diren txabolen neurriak ere adostu dira,
baita berotegienak ere. Aldi berean, udalari eman beharko zaizkio sailean egin nahi diren aldaketa guztien
berri.

ere. Izan ere, Nafarroako Gobernuak behin eta berriz
ingurua aztertzen du eta Udala aurretik azaldu dugun
arautegia betetzera behartzen du.

KONPORTETAKO MAKALAK KENDU DIRA

| zubialdeko baratzak

Udalak aho batez ordenantza berria onetsi du, Zubialdeko baratzen erabilera arautzen duena. Egia esan,
baratzetan nahasmen nabaria zegoen, azken urteotan
esku hartu ez izatearen ondorio.
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ZUHAITZAREN EGUNA
Zuhaitzaren egunaren bigarren edizioak haur eta gazteen parte-hartze nabarmena izan zuen, Ikastetxeari
esker. Martxoaren 16an izan zen topaketa, eta azoka
kokatzen den orubearen ondoan eta ikastetxe publikoaren eta haur hezkuntza zentroaren ondoan, zuhaitz gehiago landatu ziren. Landatu ziren zuhaitzen
artean, haritzak, urkiak, arteak eta pinuak zeuden.
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berdintasuna

ondarea, kultura eta jaiak
KULTURA 2012KO
URTARRILA-EKAINA

BERDINTASUNAREN BATZORDEA

2013. urtea hasi ginen agenda bete-beteta, publiko guztiari zuzendutako ekintza ezberdinekin.

Iada bi urte dira Agoizko Udala “Un hogar corresponsable, yo sí quiero. Elkarbizitza partekatzen duen familia?
Bai Eskerrik asko.” proiektua bultzatzen ari dela. Proiektu honetan aurrera eraman diren ekintzak, bereziki,
familiak laguntzea dute oinarri eta horretarako, genero kontuetan aditua den pertsona bat, hamabostero,
beharrezkoa duten etxeetara joango da. Beste horien
artean, gazteen parte-hartzea landu da, hala nola,
etxeko lanetan parte hartzea, gizonezkoen parte hartze handiagoa bai etxeko lanetan bai zaintzatan, familia
kideen arteko ekintzak hobetzea (adingabetu eta gazteen hezkuntza laguntzeko teknika ezberdinak ikasiz),
baina beti ere, adin bakoitzari egokituta.

EGUBERRIAK
Ekialdeko Errege Magoak, opariak uzten zituzten
heinean, Agoizko kaleak zeharkatu zituzten.
Zineari dagokionez, Gartxot eta Brave Indomable ikusi genituen.

Uste dugu, ekintza hau beharrezkoa dela. Udaletik zerbitzu publiko hau eskaini nahi dugu gizarte lana eta
komunitatea laguntzeko, askotan ez baitugu familiek
egiten duten lana kontutan hartzen eta oso baliotsua
eta beharrezkoa dugu.
Aurten, Agoitz DBHI – IESO Aoiz ikastetxean lan bat
burutu da, “Programa de formación en género e igualdad en los centros educativos. / Ikastetxeetan generoberdintasuna bultzatzeko programa” proiektuaren
barruan. Generoari dagokionez eta neska eta mutilen
arteko harremanei dagokionez, gizarte eskaerari (familiak, irakaslegoa eta ikaslegoa ) erantzuten saiatu izan
da. Horretarako, Institutuko langileriarekin eta ikaslegoarekin bilerak egin dira, gelan lantzeko interesgarriak
izango liratekeen aspektuak zeintzuk diren jakiteko.
Dinamika ezberdinen bitartez, bideoen ikuskizunekin,

Institutuko gela guztietan (12 urtetik 16 urtera) egingo diren ekintzetan bai euskerazko geletan bai erderazkoetan. Alde batetik, gizonezko eta emakumezkoen
berdinatsunean oinarritzen diren harremanen beharrari buruzko kontzientzia kritikoa zabaldu nahi dugu.
Bestetik, aipatutako harremanak banaka zein taldeka
lantzeko herramintak eskaini nahi ditugu.

Emakumearen Nazioarteko Eguna dela eta, Udaleko
osoko bilkurak borroka horri buruzko testu bat onartu
zuen, eta gainera udaletxearen aurrean kontzentrazio
bat burutu zuen, herriko tabernetatik zehar egin zen

Aldi berean, Udalak erakusketa bat antolatu zuen, Nafarroako Etnografia Museoarekin batera, martxoaren
8tik 23ra, emakumeentzako moda azken 100 urteetan izenburua zuena. Bi antzerki lan ikusteko aukera
ere izan genuen: Enmimismada, Con Zapatos Rojos
konpainiarekin eta Me lo hago sola Solita Itencioneren
lana. Gainera hilaren 9an afari bat ospatu zen, soinujoleek animatuta.

Euskal Herriko mapak (apirila)
Komikiak, Álvaro López de la Nieta
IKASTARO ETA TAILERRAK
Urte osokoak diren ikastaroez gain: Altzarien Lehengoratzea, Margoketa eta Ehoziriak, gaztenetzako eskaintza zabaltzen ari gara.

ZINEA

Komikiak, Álvaro López de la Nietaren eskutik.

Urte hasieratik film komertzialak eta gizarte
gaietako filmak eskaini ditugu, azken horiek gai
ezberdineko adituen hitzaldiekin batera. Film
komertzialen artean hauek izan ditugu: Grupo 7, Haritzaren bihotza, Tadeo Jones. Gizarte
gaien inguruko filmak: La educación prohibida
eta Nos lo quitaron todo. Una de campesinas y
ladrones

Bideo muntaketa tailerra (ekaina-uztaila)
HITZALDIAK ETA LIBURUEN AURKEZPENAK
Herriko artistek, atal honetan, haien lanak
eta argitalpenak zabaltzeko gune berria
dute.
Gergetiaingo Petrus Maisuaren Ibilbidea,
Simeón Hidalgo Valenciaren eskutik

Cerdo Agridulce, Iluna produzkioak.

Sueños que se van, Enrique Huarteren olerkiak

Ali Babá eta 40 Lapurrak, Borobil antzerki taldea.

Hitzaldia: Euskal Herriko Mapak, Jose Mari Esparzak.

Pentsatzeko ipuina. Lurra sukarrez dago.
Enmimismada, Con Zapatos Rojos.
Mikel Mañu laguntzeko dantza jaialdia.
Beucause we love, Fueradeleje, Nafarroako Gobernuko En Escena programaren barruan (apirila).
Helduentzako dantza.

poteo batekin amaituz.

Emakumeentzako moda azken urteetan,
Nafarroako Erresumako Museo Etnografikoa.

Antzerki teknika eta gorputz adierazpeneko
tailerra.

ATZERKIA ETA DANTZA

MARTXOAREN 8KO EKINTZAK
Udalaren Berdintasunaren aldeko guneak, Adiskidetze Herri Hitzarmena eta Beharra eragilearekin batera,
ekintzak antolatzen jarraitzen dute, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna lortzeko eta eskatzeko
helburuarekin.
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Pottola, Txalo Produkzioa (maiatza), helduentzako
eta euskaraz, BATBIRALAU programaren barruan,
Topaguneak antolatua.
Pirritx eta Porrotx (maiatzaren 13a)

LIBURUAREN ASTEA
VII. edizio honetan, irakurketarako ohitura
sustatzeko helburuarekin jarraitzen dugu,
baita herriko haur eta gazteen artean sormen literarioa bultzatzeko helburuarekin
ere. San Migel ikastetxean ikasleen eta egile ezagunen topaketak egingo dira. Aurten
Lucía Baqueano (gazteleraz) eta Fernando
Morillo (euskaraz) izango dituzte.
Narrazio Laburren VII. Lehiaketa

MUSIKA
Bilaketa Txarangaren 15. Urteurrena
Kezkak, diska berriaren aurkezpena.
San Migel Abesbatzaren Aste Santuko kontzertua elizan.
Ipar Folk (ekaina)
IPUIN-KONTALARIAK
Inauterietako ipuina, Karrika
Helduentzako Ipuin kontalaria- Bakarrizketa, Me lo
hago sola,
ERAKUSKETAK
Herriko artisten sustapena eta beste gai edo arte
interesgarriak.
Gure Lurra, Maya Larumbe
Inauterien Garaia, Iñaki Vergara.

BESTE AKTIBITATE BATZUK: San Migel
GURASO ELKARTEA, 0-3 urtekoen GURASO
ELKARTEA, Angiluerreka, Bilaketa,…
Santa Ageda, Inauteriak, San Isidro, Emakumearen Eguneko jarduerak, UMAFYren Eguna
eta UMAFYren ikasturte amaiera, Bilaketako
Arte Ikasketen dirulaguntzen banaketa, Musika
Eskolako Kontzertua, Danzaloren Ikasturte
Amaiera… eta beste batzuk, aurten, berriak
dira: Korrika 18 eta Euskaraz Bizi Eguna
(apirilaren 13an)
Seiileko honetan zehar Kulturguneak biltzen jarraituko du, Agoizko bizitza kulturalari
buruzko gaiak jorratu eta eztabaidatzeko: aurrekontuak, dirulaguntza eta hitzarmenak, jaiak eta
abarren inguruan..

|16

ondarea, kultura eta jaiak

HAURREK IKASTETXEARI KOLOREA EMAN DIOTE
Gure ikastetxea apainduz izenburupean, abenduaren
26, 27 eta 28an Graffiti and collage tailerra burutu zen,
Patxi Uharteren eskutik eta Garraldi Ludotekaren laguntzaz. San Migel Guraso Elkarteak, San Migel ikastetxe publikoak eta Udalak antolatu zuten ekintza, zeinetan 8 eta
16 urte bitarteko neska-mutilak parte hartu zuten.

Biltzen diren istorioen artean, gure bizilagun batena
dago, Esther Leonena hain
zuzen ere. Agoizko alkatea
izan zen Aurelio Leonen
alaba da. Alkate horren
izena daukan gela, hain
zuzen ere, izan zen liburua aurkeztu zen tokia
abenduaren 14ean. Lan
xume horren aurkezpena oso
hunkigarria izan zen. Maravillas Lambertoren ahizpa;
Agirre ahizpak, lizarrako alkateren Fortunato Agirreren
alabak eta Tomas Dorronsoro, Corpusen semea, Iruñeko zinegotzia, lehenengo pertsonan kontatzen dute
garai hartako egoera nola bizi zuten, eta baita nola borrokatu duten haien senideek merezi duten aitorpen
eta konpoketa bilatzeko ere. Oso atsegina izan zen
pertsona horiekin arratsalde hura pasatu izana, irakasteko gauza asko baitauzkate.

BIGARREN ESKUKO, TRUKEKO ETA BIRZIKLATZEKO MERKATUA
Emakumeek osatutako Beharra eragileak, Irati HHS
Mankomunitatea eta Udalaren laguntzaz, abenduaren 16an, bigarren eskuko, trukerako eta birziklatzeko
merkatuaren lehenengo edizioa antolatu zuten. Bertan zeuden 28 postu ezberdinetan, oso merke zegoen
arropa erosi edo trukatu ahal izan zen, baita objetuak,
jostailuak, altzariak edo arropa ere. Beharra eragileaz
gain, ikastetxeko eta 0-3 ikastetxeko guraso elkarteak,
herriko liburutegiak, edo Irati Irratiak, stand ezberdinekin parte hartu zuten. Irati Mankomunitateak, bere
aldetik, hainbat tailer antolatu zituen, hala nola, paper
tailera edo bitxien tailerra, baita txikienentzako jolasak
ere. Gainera ECO2 enpresak, etxe ekologikoak eraikitzeari buruzko erakustaldia antolatu zuen.
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D EREDUAREN ALDEKO MATRIKULA KANPAINA

Graffitia Patxi Uhartek diseinatu zuen eta collage-a, berriz, eskolako 3 eta 16 urte bitartean dauden haurrek
egindako marrazki eta hormairudietaz osatuta dago.
Tailerra parte hartzaile guztientzako hamaiketako batekin bukatu zen.

“UNIDOS POR LA VERDAD”, ESTHER LEÓN
AGOIZKO BIZILAGUNAREN ISTORIOA BILTZEN DU

Gorka Morenok, idazle eta kazetari nafartarrak, aurreko
abenduan, Unidos por la verdad liburua aurkeztu zuen,
zeinetan Nafarroan, Gerra Zibilaren garaian frankistek
eraildutako lau pertsonen seme-alaben bizipenak, zirrarak eta oroitzapenak biltzen dira. Liburua, egileak
aurkeztu zuen moduan, “zuzentasun ekintza txikia”
da eta horrekin ateratako irabaziak Paris 365 elkartasun jantokiarentzako eta Honduraseko Belen Etxerako
izango dira.

euskara

Oso parte hartze handia egon zen baita laguntzaren
aldetik ere, espero dugu edizio berriak antolatzeko bidea izatea datozen hilabeteetan. Zorionak Beharra eragileari egindako lanarengatik.

Pasa den otsailaren 1etik 8ra, aurten hiru urte betetzen
dituzten haurrentzako zabalik egon zen Agoizko San
Migel Ikastetxe Publikoan heldu den 2013-2014 ikasturterako aurre-inskripzioa egiteko epea. Gurasoentzako haurren hezkuntza ibilbidea hasten den momentu hau da nahi duten hezkuntza eredua aukeratzeko
unea. Hori dela eta, Agoizko Udalak, Nafarroako beste
zenbait udalekin batera, D ereduaren (Euskarazko eredua) kanpaina informatibo bat antolatu du.

teraktibo bat prestatu da, zeinetan Nafarroan indarrean
dauden eredu guztien gaineko informazioa ematen
den: helburuak, emaitzak eta abar. Horretaz gain, D
ereduan ikasi duten edo bere seme-alabentzako hautu
hori egin duten guraso batzuen testigantzak jasotzen
ditu. Kanpaina bukatutakoan udal antolatzaileek eta aipatu klubak jaialdi bat antolatu zuten Anaitasuna pabilioian, eta aurten hiru urte betetzen zituzten haurrei
hartara doan sartzeko sarrerak oparitu zizkieten.

Urtero helburu bera duen kanpaina antolatzen baldin
bada ere, aurtengoak hainbat berrikuntza nabarmen
izan ditu. Garrantzitsuenetako bat izan da Irrien Lagunak klubaren partaidetza. Haien laguntzarekin bideo in-

Aipatutako egitasmoez gain, Agoizko udalak adin hori
duten haurrentzako bereziki zuzenduriko antzerki
emanaldi bat eskaini zuen Kultur Etxean Lara Larikaren
eskutik.

EUSKARAZ BIZI EGUNA
Datorren apirilaren hamahiruan euskarak gainezka eginen du Agoitzen, izan ere Euskal Herrian Euskaraz-ek
gure herria aukeratu du aurtengo Euskaraz Bizi Eguna ospatzeko. Jardunaldiaren leloa “ez zaitez espaloitik jaitsi, euskaraz bizi!” izanen da, eta harekin erakutsi
nahi dute euskaraz bizitzea aukeratu duten guztien
harrotasuna eta erabakia, hala nola euskaldun guztiak
animatu erabaki bera hartu eta euskaraz ari daitezen.
Euskal Herrian Euskaraz-ek Agoitzen duen taldeak
prestatu du ospakizunaren seigarren edizio honetako
programa osoa. Horretarako, herriko kultura eta gizarte talde gehienen partaidetza eta laguntza izan dute,

eta, nola ez, udalarena ere. Ospakizunari goiz-goizetik emanen zaio hasiera eta goiz osoan zehar dianak,
musika emanaldiak, herri kirola, merkatua, erakusketak,
haurrentzako aktibitateak eta abar egonen dira. Herri
Bazkariaren ondoren, Kultur Etxean Txan Magoa ikusteko parada eskainiko dute. Ondoren kalejira antolatu
dute herriko kale garrantzitsuenetan zehar, eguneko
ekitaldi nagusian bukatuko dena. Bertan herriko zein
nazio mailako kolektiboko ordezkariek parte hartuko
dute. Jarduna bukatzeko, dantzaldia eta kontzertuak
egonen dira.

LANKIDETZA HITZARMENA AEZKOAKO BATZARRE NAGUSIAREKIN

Agoizko Udalak eta Aezkoako Batzarre Nagusiak Euskaraz Zerbitzua duela hogeita hiru urte partekatzen
baldin badute ere, pasa den abendura arte arautu eta

zehaztu gabe zeuden zerbitzuaren kudeaketaren baldintzak, eta, horrenbestez, zerbitzuaren sorreraren
garaian hartutako ahozko akordioari jarraikiz jarduten
genuen. Egoera hori gehiago luzatu ezin zelakoan,
Udala eta Batzarre Nagusiak Lankidetza Hitzarmen bat
sinatu dugu zerbitzuaren baldintzak arautzeko. Bertan jasotzen eta zehazten dira nolakoak izanen diren
funtzionamendua, finantziazioa, hala nola zerbitzuko
langilearen lan harremanak. Modu berean, haren bidez
adosten da Aezkoako Batzarre Nagusia zerbitzu-burua
izanen dela.
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kirolak eta beste berri batzuk

KANPONDOAREN LEHENENGO URRATSAK
- Aurreko urriaren 1etik aurrera, Kanpondoa enpresa publikoa, Agoizko kirolguneaz arduratzen da. Bere
lehenengo ekimenen artean logotipo bat aurkitzea
izan zen. Bazkide guztiek parte hartu ahal izan zuten
lehiaketa baten ondorioz, eta publikoa izan zen bozkaketa baten bidez, Alfredo Leon izan zen Kanpondoko irudiaren irabazlea.
- Eguberrietan, enpresa publikoak, bazkide gehiago
erakartzeko eskaintza egin zuen, izan ere, krisi ekonomikoak eta BEZaren igoerak, salneurrietan eragina izan
dute udazken honetan. Abendu eta urtarrilean zehar,
bazkide berriek ez zuten matrikularik ordaindu behar.
Kanpainak oso emaitza baikorrak eman ditu, eta 56 bazkide berri gehitu ditu kirolgunean.
- Soinketa gela eta spa eguerdiz ere irekitzea erabaki
dute. Erabiltzaileen kexa gehienak horixe eskatzen zuten, eta beraz, abendutik aurrera aipatutako zerbitzuetaz gozatu daiteke, eguerdietan 14etatik 16ak arte. Aldi
berean, masaje zerbitzua jarri dute eta bazkideentzako
prezio merkeagoa du.

-Urtarrilean zehar, kirolgunea erabiltzaileei hurbitzeko
asmoz, parte hartzeko prozesu bat jarri zen abian, zeinetan iradokizunak, ideia berriak eta kritikak jaso ahal
izan ziren. Behin aurkezteko epea bukatuta, bazkide
guztiontzat bideratutako bilera burutu zen, eta bertan,
bildutako idei guztiak irakurri ziren eta horiei erantzuna
eman zitzaien. Idei batzuk datozen asteetan jarriko dira
martxan.
-Azkenik, Kanpondoak igerilekuko taberna lehiaketa
publikoan jarriko du. Ez da izango bakarrik udako denboraldirako, baizik eta urte osorako. Interesa duen orok,
taberna eta jantokia beharrezko ezaugarrietara egokitzeko egin beharreko obren kostuak bere gain hartu behar ditu. Obren kostuaren truke, Kanpondoak hilabeteko
alokairuan beherapena egingo du. Goiz prozesu honi
buruzko berriak izango dituzue.
Posta elektronikoan Kanpondoaren berriei buruzko informazioa jaso nahi baldin baduzue, zuen datuak harreran eman ahal dituzue edo bestela, kanpondoa@gmail.
com helbidera posta batekin bidaltzearekin aski da.

KIROLA AGOITZEN
Ikasturte berriarekin batera, Agoizko gazteak haien kirol
jardueretara itzuli dira, bai Agoizko Kirol Elkartera, bai
Herriko Pilota Eskolara, baita Kanpondoak eskaintzen
dituen hainbat kiroletara ere. Baina hilabete hauetan
zehar, beste kiroletaz ere gozatu ahal izan dugu, besteak beste, erremonteaz eta atletismoaz.
Abenduaren 23an, Agoitzen Banakako VII. Erremonte Lehiaketa ospatu zen. Etxeberria IV. eta Ezkurra II.
elkarren kontra aritu ziren. Aldi berean, Agoizko Erremonte Eskolako ikasleak ikusteko aukera izan genuen.
Abenduaren 31n, egutegian iada falta ezin daitekeen

topaketa izan genuen, San Silvestre lasterketa. Beste
behin ere, hamarnaka bizilagun atera ziren kalera urtea
agurtzeko. Ekintza hori antolatzen duten pertsonei zorionak eman nahi dizkiegu.
Azkenik, duela aste batzuetatik hona, saskibaloia maite duten horiek, kirol polit hori praktikatu nahi izanez
gero, ikastetxe publikoaren kanpoko pistan hainbat
saski erabili ahal dute. Izan ere, denbora asko pasa da
basket-ean aritzeko leku publiko bat ez dugula. Zalantzarik gabe, Agoitzen praktikatu ahal diren kirolen eskaintza gero eta zabalagoa da.

MIKEL MAÑÚREKIN BAT EGIN DEZAGUN

Azken hilabeteotan, Agoitz herriak gaixotasun zail bati
aurre egin behar dion haurrari indarra eta maitasun
handia eman dio. Mikel Mañuk, berriz ere, leuzemiari
aurre egiteko bere ahalegin guztiak erabili edo atera
behar zituela jakin genuenez geroztik, herriak ahalik eta babes edo berotasun, eta maitasun gehiena
erakutsi dio.
Olentzero eta Errege Maguak bere etxera joan ziren
opariak ematera. San Migel Berriko zelaia ez da inoiz
hain beteta egon futbol partidu bat ikusteko. Agoitz eta
Urroztarrak elkarren kontra partidu adiskidetsua jolastu

zuten, eta sarreretatik lortutako irabaziak familiarentzako izan ziren, borroka honi irabazteko bere gain hartu
behar dituzten gastuetan laguntzeko. Oso hunkigarria
izan zen C.D Agoitzeko talde ezberdinetako neska mutilak ikustea, Toki Eder pilotalekuan, pilota herri eskolako ikasle guztiak ikustea izan zen bezala. Bertan Patxi
Eugi, Mikel Goñi, Eulate edo Arturo Arbizu pilotariak
ikuskizun izugarria eskaini ziguten. Martxoaren bukaera aldera, dantza taldeak sorpresaz beterik egongo den
ikuskizuna eskainiko digute, eta frontoian egingo da.
Udalaren partetik, Mikel eta bere familia guztiari, gure
maitasun eta elkartasun guztia. Muxu handi bat!!

