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zioaren aurrean azalpen zehatzak 
emateko eta egoera salatzeko be-
harra ikusi zuen.

Zor dizkiguten kontzeptuen ar-
tean hauek daude: ur hornidu-
rarekin zerikusia dutenak (2010.
urtean amaitu ziren lanak), Itoitz-
Nafarroako Ubidearen Funda-
zioaren diru-laguntzak (2011. ur-
tean adostutako aurrekontua), spa 
eraiki izanagatik BEZ-aren itzult-
zeak (2008 eta 2009 urteak).

Ikusi daitekeenez, zorraren ko-
puruak, aurreko legealdietan 
adostutako proiektu eta obrekin 
zerikusia dauka. Antza zenez, ga-
rai haietan Udala eta Nafarroako 
Gobernuaren arteko harremana 
oso ona zen. Hala eta guztiz ere, 
kopuru handia geratu zen ordaint-
zeke eta orain, oso zaila da dena 
konpontzea. Dena den, Udalari 
dagokiona eskatzen eta salatzen 
jarraituko dugu.

Lourdes Goicoechea Nafarroako 
Gobernuko Lehendakariordea eta 
Ogasun Kontseilariak  gure eska-
riari emandako erantzuna harri-
garria izan zen. Agoizko egoera 
txikiagotu zuen eta Gobernuak 
zituen zorrak “ustezko zorrak” zi-
rela esan zuen. Aurkeztutako ko-
puruei sinesgarritasuna kendu 
zien eta oso aldakorrak zirela esan 
zuen. Agoizko hiritarren errespe-
tua eskatu zuen, mota horretako 
informazioa aurkeztean. Jarraian, 
jasotako erantzuna eskaintzen 
dizuegu, Udalak komunikabideei 
ere bidali ziena hark erantzun-
dakoa zuzentzeko.

Denok dakigu Agoizko Udalaren 
egoera ekonomikoa oso larria dela. 
Alde batetik, diru sarrera arruntak 
eta bereziak murriztu dira. Bestal-
de, orain arte jasotzen ziren diru 
laguntzak murriztu edo kendu di-
tuzte. Gainera, gure egunerokoa 
zaildu egiten duen beste faktore 
bat hartu behar dugu kontuan: Na-
farroako Gobernuak Agoitz herriari 
zor diola kopuru handia, 655.000 
euro, hain zuzen ere.

Gauzak horrela, Udalak komu-
nikabideen aurrean eta Nafarroako 
Parlamentuko Herri Administra-

Nafarroako Parlamentuko Herri 
Garapenerako,  Ingurugiro eta Toki 
Administrazio Batzordeak aurre-
ko maiatzaren 16an mozio bat 
onetsi zuen. Bertan UPN-ri eskat-
zen zaio Udalei beharrezko dirua 
ematea. Diru horrekin hiritarrent-
zako zerbitzu egokiak eskaini ahal 
izango dira eta udalek duten zorra 
ordaindu ahal izango dute. PSN-k 

aurkeztu zuen mozioa eta Bilduk, 
Nafarroa Bai-k eta I-E-k horren 
alde egin zuten. UPN-k eta PP-k 
kontrako botoa eman zuten. 
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“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”.

José María Iribarren

Agoizko Udala | Ayuntamiento de Aoiz

Bostgarren zenbakia | Quinto número

junio 2013ko ekaina

DL | NA370-2013 

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

Bisitaldi gidatua Elizara | Visitas guiadas a Iglesia

637 44 81 07

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

AURKIBIDEA

UDALAK NAFARROAKO GOBERNUA AGOITZEKIN DAUZKAN ZORRAK  
SALATU DITU 

Parlamentuak UPN-ri herri guztiak diru nahikoz hornitzea eskatu dio 

Ur hornidura lanak: 1. eta 2. faseak  12.000,00 euro

Ur hornidura lanak: lan osagarriak 114.500,00 euro

Ur hornidura lanak: 3. faseko desjabetzeak 28.000,00 euro

Itoitz-Nafarroako Ubidearen Fundazioa: kaleetako lanak 68.024,15 euro

Itoitz-Nafarroako Ubidearen Fundazioa: ur-tangarako bidea 34.717,05 euro

Itoitz-Nafarroako Ubidearen Fundazioa: kirol eta kultura ekintzak 13.000,00 euro

Itoitz-Nafarroako Ubidearen Fundazioa: Udaletxeako obrak 4.273,19 euro

2012ko BEZ-aren itzultzea 60.00,00 euro

2008 eta 2009ko BEZaren itzultzea (Spa) 240.000,00 euro

0-3 hezkuntza zentroa: aurreko ikasturteko laguntzak- 80.000,00 euro

 Osotara:  654.514,39 euro

Zorra



Hemengo mapa aldatzearen inguruko eztabaida handituz 
doa. Aurreko apirilaren 15ean, Nafarroako Gobernuaren 
azaroko erreformaren zuzenketa eta kontrapropo-
samenak aurkezteko epea amaitu zen. EH Bilduk 
eta Geroa Bai-k erreforma guztiz aldatzea eska-
tu zuten. Besteek aurkeztutako 87 zuzenketen 
bitartez, berriz, erreformaren puntu zehatzak 
aldatzea eskatu zuten. PSN-k mapako be-
rezko erreforma aurkeztu zuen, oraingo 
honetan udalbatzen ezabapenik gabe 
(ez Gobernuan zegoenean aurkeztu zuen 
moduan).

UPN-ren asmoa mankomunitate kopurua mu-
rriztea da, 67tik 6ra, hain zuzen, eta bakarrik zerbitzu 
nagusien kudeatzaileak izatea (zaborra, ura, gizarte 

zebitzuak, kirola, …). EH Bilduk 11 eskualde sortzea pro-
posatu du, eta gainera horien finantzaketaren 

eztabaida sortu du. EH Bilduren esanetan 
Udalek urteko zergen dirusarreren %13 

jaso behar dute. Antza denez, San Fermin 
baino lehen onetsi daiteke erreforma. 

Nafarroako erreformaren eztabaida gorabe-
hera, Madrilgo Gobernuak bere mapa aldat-

zearen alde egiten ari da. Beste batzuen artean 
proposamen hau agertzen da: 5.000 biztanle 

baino gutxiago dituzten herriak, eraginkorrak ez 
badira, desagertuko dira, eta ondoan dauden he-

rriekin bat egingo dute. Erokeri hutsa, Nafarroako 
Gobernuak ere esan duen bezala.
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Nafarroako Parlamentuan gure he-
rriarekiko dagoen zorraren inguruko 
erantzuna entzun eta gero, hainbat 
zehaztapen egin behar ditugu. Gal-
dera planteatzen duenari eskatzen 
diozu galdetu aurretik ongi ziurtatzea 
eta egiaztatzea, baina horren erant-
zunarekin argi uzten duzu zuk ez du-
zula hori egin.

Diru-laguntzei buruzko hainbat ai-
pamen egin zenituen, eta ongi esan 
zenuen bezala, duela egun batzuk 
bertan behera geratu ziren. Agoizko 
Udalak apirilaren 23an Parlamen-
tuan izandako lan saioan horrela zela 
onartu zuen. Beste batzuen artean 
hauek zeuden: kultura diru-lagunt-
zak, musika eskola, zinegotzien or-
dainsaria, argiztapen lanak, 2012ko 
udako langabetuen kontratazioa, 
… Lan saioan argi utzi genuen diru-
laguntzen kopurua hainbat hilabete 
berandu ordaindu zirela, kasu bat-
zuetan 7 hilabete berandu, eta beraz 
gastu guztia aurreratu behar izan 
dugu. Egoera horrek, gure Udalari, 
Nafarroako gainerako Udalei bezala, 
likidezia arazoak sorrarazi dizkio.

Modu berean, arrazoia daukazu diozunean Agoizko Uda-
lak Nafarroako Gobernuari 0-3 Zentrorako ezin diola diru-
kopururik eskatu, izan ere, ez da zentro hauetarako deialdirik 
atera. Baina horixe larriena, Kontseilari Andrea. 2013ko ekai-
nean gaude, eta egun, Udalak ez du 2012-2013 ikasturterako 
zentimorik ikusi. Agoizko Udalak dagoeneko 180.000 euro 
aurreratu dizkio zentroari, Gobernuko laguntzarik gabe, beste 
herrietako udaletan gertatzen den moduan.. Deialdia argitara-
tu eta erabakitzen denerako, ikasturtea amaitua izango da eta 
aurreratutako kopurua 220.000 eurokoa izango da.

Zuk azpimarratu zenuen bezala, zentro hidrotermal bat erai-
kitzearen ondorioz, 2008 eta 2009ko BEZaren itzulera auzite-
gian dago, ez dizut ukatuko. Baina horrelako egoera daukagu 
Gobernuak diru kopuru hori ez duelako itzuli nahi. Dagoene-
ko  gure aldeko sententzia bat egin da. Gobernuak sententzia 
horren aurkako helegitea aurkeztu du, ordainketa atzeratzeko 
edo ez ordaintzeko asmoz (240.000 euro inguru). Alabaina, 
antzekoak diren kasuak aurkitu ditugu, zeinetan helduentzako 
egoitzak edo museoak eraikitzeagatik BEZa itzuli egin da ino-
lako arazorik gabe edo behintzat, hainbesteko erresistentziarik 
gabe. Aurreko jardutearen BEZari dagokionez, (60.000 euro 
inguru), zure departamentuak esan zigun, bidalitako beha-
rrezko dokumentazioa begiratu zutela, eta apirilaren 22an ko-
purua ordainduko zenutela. Horren zain gaude (ekainaren 3a).

Haatik, ez dago erantzunik oraindik ordaindu ez diren or-
dainketei buruz. Duela bost urte baino gehiagoko zorrak dira. 
Itoitz- Nafarroako Ubidearen Fundazioak, 2011. urteko aurre-
kontuetan onartu zuen 120.000 euroko gastua, dagoeneko 

Langabezia gora doa, eta jada 303 langabetu daude gure he-
rrian. Gauzak horrela, lanik ez duten pertsonak %17 da, pertso-
na aktiboak hartzen baditugu kontuan.

Egoera horren aurrean, Udalak Nafarroako Gobernuari, CHE-ri 
eta Itoizko Fundazioari, behin eta berriz eskatu dio, eta horre-
tan dihardu, gure eremua garatzeko nahia azaltzea, izan ere, 
langabezi tasak eta bete ez diren promesak ez dute argi utzi. 

Aurreko maiatzaren 30ean, euskal sindikatuek greba orokorre-
rako deialdia egin zuten berriz ere. Nafarroako Gobernuari, eta 
Euskal Gobernuari neurriak hartzea eskatu zitzaien. Agoizko 

Bildu taldeak, grebarekin bat egin zuen.

Aldi berean, gure herrian kokatzeko dirulaguntza publiko ge-
hien jaso duten enpresek, oso argia ez den kontratazio po-
litikarekin jarraitzen dute. Gamesak esan berri du, Tutera eta 
Albaceteko lantegien langileak berrantolatuko dituela, baita 
Imarkoaineko 66 langileak ere Agoitzera ekarriko dituela.

hasiak zeuden bi proiektu bukatze-
ko. Obren hasierarekin eta gastuen 
konpromisoarekin, Nafarroako Go-
bernuak Fundazioaren aurrekontua 
zero eurotan uztea erabaki zuen, 
eta horren eraginez gure udala 
bakar-bakarrik geratu zen. Ez zen 
jakinarazpen ofizialik egon. Gauza 
bera gertatu zaie Longida, Orotz 
Betelu eta Artzibarreko udalei. As-
pektu honen inguruan, Kontseilari 
Andreak ez zuen ezer aipatu. Gure 
herriek Lurraldeen Berrezartze Plan 
batean hartzen dute parte, Itoizko 
Urtegiaren etengabeko jasatearen 
ondorioz. Horren truke dagoen 
ordaina desagertzen baldin bada, 
Nafarroako Gobernuak berak onar-
tutako eskubidea ukatuko digute. 

Longidako, Urraul Behitiko, Irun-
berriko eta Agoizko ur hornidura 
lanen %100en finantzaketa baietsi 
zen. Horren helburua, Itoizko ura 
edan ahal izatea da. Hala eta guztiz 
ere, Pedro Pejenauteren aipame-
nak, Herri Administrazioko zuzen-
dari izan zenaren aipamenak, ora-

indik ez dira bete. Ezer ez dakigu lehen, bigarren eta hirugarren 
faseei eta obra osagarriei dagozkien 154.500 euroei buruz, eta 
2010.urtean bukatu egin ziren. Epaitegian errespetatu ez diren 
desjabetzeen inguruko sententziak daude. Beraz, zuk Parla-
mentuan egindako baieztapena, diru kopuru guztia itzuli dela 
esanez, gezur hutsa da. 4.eta 5. faseei dagokien kopurua bai, 
ordaindu egin da, baina aurretik aipatu dugun gainerakoa ez. 

154.500 euro horiek dira 510.000 eurotik 655.000 eurora da-
goen igoeraren ondorioa. Azken hori da Agoizko Udalak Go-
bernuari eskatzen dion kopurua, zuri harritu zintuena, mar-
txoaren 22an eskainitako prentsaurrekotik, apirilaren 23an 
Parlamentuan egindako lan saiora aldatu eta igo zena. Go-
bernuak 4 Udalei, eta ez bakarrik Agoizkoari, 154.500 euro zor 
dizkio.

Berriz nabarmenduko dugu, nahiz eta askotan errepikatu 
dugun, Gobernuari, bakarrik Agoitzekin duen zorra eskatzen 
ari diogula, ezta zentimo bat gehio ere. Haien konpromezu 
eta hitzak betetzearekin aski da, ez da gehiagorik behar. He-
rri erakundeekiko errespetua eskatzen dut, izan ere, zor zaien 
kopuruaren atzerapenaren ondorioz hondamenaren ertzean 
daude. Eta zurekin bat egiten dut, egiazkoak ez diren baiezta-
penak egin baino lehen, ongi egiaztatu eta ziurtatzeko beha-
rraren garrantziari, Parlamentuan hitz egin behar denean ba-
tez ere. 

Gure egoera ekonomikoari buruz hitz egiteko hitzordua es-
katu genizunean harrera egin izan bazenigu, gure egonezi-
nak zuzenean ezagutuko zenituzkeen, izan ere, aurreko mar-
txoaren 18an eskaera bidali genuen eta oraindik erantzunik 
gabe jarraitzen dugu.

IRUÑEKO ETA MADRILGO GOBERNUEK HEMENGO MAPA ALDATZEA 
PROPOSATU DUTE, ETA EZTABAIDA SORTU DA

AGOIZKO LAN EGOERA

Udaletxearen behealdean dagoen aretoa, maiatzaren 4tik 
aurrera, Agoizko gizarte arloan dauden eragile guztientzako 
erreferentzia-puntua bilakatu da. Sarean jaio da eta bertan 

eragile hauek hartzen dute parte: Beharrak (emakumeen 
taldea), Agoitzaldea Bizirik-ek (gizarte egoera eta egoera 
ekonomikoa aztertzen duen plataforma), Babespean-ek 
(desjabetzeak), eta Europatik datozen elikagai-bankua Gizar-
te Zerbitzuen bitartez. Gainera, lokala hainbat gunetan ba-
natzen da eta alde batetik, arropa, jostailuak eta objektuak 
trukatzeko gunea dago, bestetik liburutegi txiki bat dago eta 
baita elkartu ahal izateko edo tailerrak eta ikastaroak egiteko 
tokia ere.  

Lokalaren irekiera aste osoko ate-zabaltzea ekarri zuen, eta 
bertan, hainbat ikastaro burutu ziren. Lokala nahi duen orok 
erabili dezake. Udalatik bizilagun guztiei animatzen zaituzte-
gu lokala ezagutu dezazuen baita bertan sortuko diren eki-
menetan parte hartzeko ere.

SAREAN, UDALETXEAREN BEHEALDEAN

LOURDES GOICOECHEA KONTSEILARIARI
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Urtarrilean eta otsailean egondako eurite handiak eta gero, 
horren ondorioak ikusi ditzakegu. Agoizko zenbait aldeditan. 
Horietako bat, Ubidearen eta industrigunearen artean dago 
eta bestea, Gendulain bidean dago (abeltzainek maiz erabili-
tako bidea). Aldizkariaren aurreko zenbakian aipatzen genuen 
bezala, Nafarroako Gobernuko Herri Garapenaren Departa-
mentuko teknikariak ingurua aztertu zuten eta Madrilgo Go-
bernura bidaltzeko informe bat prestatu zuten. Informearen 
helburua, alderdi horiek konpontzeko laguntza ekonomikoa 
eskatzea zen, baina momentuz ez dauzkagu berririk, ez Nafa-
rroako Gobernutik ez Madrilgo Gobernutik. Ia urte erdia pasa 
da eta oraindik ez dugu erantzunik jaso.

Azkeneko bi hilabetetan hainbat lurrikara sortu dira Agoitz in-
guruan, eta gure bizilagunek nabaritu dituzte. Aurreko otsai-
laren 25ean Richter eskalaren araberako 2,2 graduko lurrikara 
egon zen eta azken apirilaren 21ean, Agoitzen epizentroa izan 
zuen beste bat, 1,6 gradukoa, hain zuzen ere. Mugimenduek 
Erreniegako mendilerroko mugimenduekin bat egin dute, eta 
jakintsuen ustetan, “neguan eta udaberrian zehar eroritako 
gehiegizko euriarengatik izan da”. Mugimenduak, duela hamar 
urte Itoizko Urtegiak urperatu zituen herrien erastearekin bat 
etortzen dira.

AZKEN HILABETEETAN EGON-
DAKO LURRAREN LABAINKETA LURRIKARAK GURE EREMUAN

Azkeneko hilabeteetan zehar, Agoizko Zentral Hidroelek-
triko zaharrean hainbat lapurreta egon dira, bertako makine-
rian hain zuzen. Horrek Irati ibaira olio isurketak eragin ditu. 
Hainbat pertsona atxilotu dituzte arau-hausteengatik.

Eraikinaren egoera larria dela eta, Nafarroako Gobernuko Lan 
Publikoen Departamentua, eraikinaren jabea, instalazioak 
eraistea planteatzen ari da, eta beraz, gure herriko azkeneko 
hamarkadetan izandako ikur industrial bat desagertuko litza-
teke, Ekaiko Zerrategiarekin batera.

Nafarroako Ondarearen Babesaren 
Plataforma 2007. urtean jarri zen 
martxan. Helburua Eliz Katolikoak 
bere buruari izendatutako onda-
sun higiezinak salatzea da, izan ere, 
kasu askotan aipatutako ondasu-
nak, herriek eta bizilagunek eraiki 
edo konpondu dituzte, eta gainera, 
erakunde publikoak mantentzen 
dituzte.

Azkeneko apirilaren 6an, Burlatako 
Kultur Etxean, Plataforman parte 
hartzen duten Udalen alkateen hi-
rugarren biltzarra ospatu zen. Ber-
tan ekimen berriak adostu ziren. 

Udala Nafarroako Gobernuarekin eta interesatutako hainbat 
eragileekin kudeaketak egiten ari da zentrala erabili ahal iza-
teko, aspaldi bezala bere lana egiten edo ikuspegi berri ba-
tekin, bisitatu ahal izateko. Momentuz kontaktuak besterik ez 
dira izan, baina Udalaren helburua eraistea ekiditea da, eta 
Zentralak, bere garaian, gure herrirako izandako garrantzia 
azpimarratu nahi du merezi duen trataera sustatuz.

Hala nola, Nafarroako Gobernuari 
eskatu zitzaion, Elizak bere gain 
izendatutako ondasun higiezi-
nak berreskuratu nahi zuen herri 
orori informazioa eta aholkularit-
za ematea. Horrekin batera, kon-
ponketak egiteko edo mantent-
zeko, diru publikoarekin egindako 
inbertsioen informazioa ematea, 
eta kostu totalarekiko dagokion 
ehunekoa zein den zehaztea es-
katu zitzaion.

Agoizko Udalak Plataforman eta 
alkate batzarrean parte hartzen 
du.  

ZENTRAL HIDROELEKTRIKO ZAHARRAREN INGURUKO GORABEHERAK

NAFARROAKO ONDAREAREN BABESAREN PLATAFORMAN ALKATEEN  
BATZORDEA BERRITU DA

Gure inguruan izan dituen ondorioei buruz ezer erantzun 
gabe, Itoizko Urtegia eta Nafarroako Ubidea eraikitzea, zalant-
za eta kezka asko sortzen ari dituen beste jarduera industriala 
daukagu gure artean. 

Fracking-ari buruz ari gara hizketan. Jarduera horrekin teknika 
berriak baliatuz gasa lortzen da, horizontalki egindako zulake-
tekin eta multi-etapa hauste hidraulikoarekin, hain zuzen. Egi-
ten diren hausteak lurrazpiko harkaitzak apurtzen dituzte eta 
horrela gasa lortzen da.

Jarduera aurrera eramateko, inguruan ur asko duten lurrak go-
mendatzen dituzte. Kasu honetan, urtegiak jarduera berria au-

rrera eramateko onuragarri izango litzateke. Baina ondorioak 
gehiegi dira, besteak beste lurrazpiko akuiferoak kutsatzen dira, 
putxuak lehertzen dira eta lurrikarak eragiten dira.

Gure inguruan azterketak egin ahal izateko eskaera jada egin 
da, hala ere, momentuz ez dute onartu. Nafarroako Erriberan, 
ordea, baimenak onartu dira Nafarroako Gobernuko inolako 
aurkaritzarik izan gabe.

Ingurugiroaren aurkako mehatxu berriaren aurrean egon gai-
tezke, eta gure jarrera argi uztearren, Agoizko Udalak herria 
Fracking-ik gabeko eremua aitortzen zuen mozioa onetsi 
zuen.
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FRACKING-A, GURE INGURURAKO ERASO BERRIA

Apirilaren 4a: Udaleko Osoko Bilkurak aho batez, mozio bat 
onetsi zuen zeinetan AEKren lanarekin bat egiten zen, bai 
helduen euskalduntze prozesuan, baita bi erakundeen arteko 
lankidetzaren berrespenean ere. Agoizko lehenengo gau-
eskola 1985. urtean sortu zen, eta geroztik, urtero hamarnaka 
agoizko izena ematen dute euskara ikasteko. Udalak AEKre-
kin diru laguntzen bitartez elkarrekin lan egiten du. 

Ekainaren 6a: Aho batez onetsi zen 0-3 zentroaren finant-
zaketa eskasa salatzeko mozioa. Nafarroako Gobernuari 
erantzun azkarra eskatzen zitzaion, eta finantzaketa hitzar-
menetik kanpo geratu diren zentroei (Agoizkoaren kasua) 
ordaintzen hastea eskatzen zitzaion. Modu berean, haur es-
kolak arautegi berrietara egokitzeko egin behar dituzten obrei 
laguntza ekonomikoak ematea eskatzen zitzaion. 

AZKENEKO OSOKO BILKURETAN ONETSI DIREN MOZIOAK
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Alde Zaharra oinezkoentzako bihurtu eta 
gero, Udalak bere planarekin aurrera jarrait-
zen du herriko gune ezberdinetako zirkula-
zioa berrantolatzeko. Neurririk premiazkoena 
Landakoa kalekoa zen, izan ere, autoak pi-
latzen hasi ziren inolako ordena mantenduz. 
Horren irtenbidea gontzak jartzea izan da, 
kalearen ezkerreko aldean (botikaren espa-
loian edo aldean). Modu horretan, oinezko 

Azkeneko asteetan, Udalak 9 pertsona kontratatu ditu udal 
langileei bere eguneroko lanetan lagundu ahal izateko. 
Langileen artean 4, Nafarroako Enplegu Zerbitzuak egin-
dako deialdiaren bitartez kontratatu dira, eta ekaina, uztaila, 
abuztua eta iraila bitartean egingo dute lan. Beste aldetik, 

Aurreko apirilean, hiltegiaren ohiko erabiltzaileek eta udalak 
hiltegiko mantenuaren hitzarmena sinatu zuten, izan ere, 
hainbat urte eman dira bere erabilerarako dokumenturik 
gabe. Hainbat esku-hartze eta lan egin dira arautegi berrira 
egokitzeko, eta hitzarmenean agertzen den bezala, hiltegia-
ren erabiltzaileek bere erabilerarengatik ordaindu beharko 
dute, baita arautegi ezberdinetara egokitzeko egin behar di-
ren aldaketen ordainketengatik ere. Modu berean, elektrizi-
tate, iturgintza eta makineria edo instalazioen gastuak bere 
gain hartuko dituzte.

guztien segurtasuna ziurtatu da. Aparkalekuak margotu dira 
lurrean modu egokian aparkatu ahal izateko, eta eskuineko 

aldean aparkatzea  debekatu da, alde ho-
rretan dauden etxabeen sarbide eta irtenbi-
deak errazteko. Beraz, Landakoa kaleak 
noranzko bakarra izango du: Larrainetako 
kaletik sarbidea eta Landakoabide kaletik 
irteera.

Bestalde, bigarren neurri bat hartu da San 
Miguel auzotik ikastetxe publikora dagoen 
bidea errazteko. Iribarren lantegi zaharra-
rekiko paraleloki gontz batzuk jarri dira eta 
pasabideak margotu dira, horrela haurrek 

bide osoan zehar ez dute arriskatu 
beharrik.

Bukatzeko, Toki Eder pilotalekuaren 
inguruko aparkalekuak mugatu eta 
antolatu dira. Pilotalekuaren atzeal-
dea norabide bakarrekoa bihurtu 
dugu. 

Oinarrizko Errenta jasotzen duten pertsonen deialdiaren bi-
tartez, beste bost pertsona  kontratatu dira maiatzean zehar 
eta azarora arte egingo dute lan. Zalantzarik gabe, haien lana 
funtsezkoa izango da herriko mantenu lanak egiteko.

Ekainean zehar Zubialdeko baratzen  kontratuak gauzatzeko epea 
ireki da, adostutako ordenantza berrian agertzen den moduan. Kon-
tratuak banakakoak izango dira eta urtetik urtera berrituko dira. Kon-
tratuarekin batera, ordenantza eta bere eranskinak, eta alokatutako 
lursailaren plano bat entregatuko da. Kontratuak sinatzeko epealdia 
bukatu eta gero libre geratzen diren baratzak itxarote-zerrendaren or-
denaren arabera banatuko dira.

San Migel Ikastetxeko ikasleek, Nafarroako beste 17 hezkuntza zen-
troekin batera, kanpaina batean hartu dute parte, Zure zaborrak bizia 
du, birzikla  ezazu kanpainan, hain zuzen ere. Zabor Mankomunitate 
ezberdinek parte hartzen dute, eta horien artean, Irati dago. Erakus-
keta Kultur Etxean ikusi zitekeen, eta ikasleek izenik gabeko mamua 
egin zuten, zabor birziklatu ezberdinekin. Eskainitako tailerrak Maria 
Jose Recaldek eta Juan Sukilbidek eman zituzten. Tailerren helbu-
rua sortutako hainbesteko zabor kantitateaz jabetzea izan zen. Mamu 
guztiak Iruñeko Ciudadelan ikusi ahal izan ziren, guztiekin batera egin 
zen erakusketa batean.

ZIRKULAZIOA ERREGULATZEKO NEURRI BERRIAK

UDAL LANGILEENTZAKO LAGUNTZAILEEN KONTRATAZIOA

HILTEGIAREN ERABILERAREN HITZARMENA SINATU DA

ZUBIALDEKO KONTRATUAK

ZABORREN ERAKUSKETA

P u b l i z i t a t e a
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Cederna Garalurren lana zonalde bakoitzean 
sortu behar da. 

Isabel Elizalde Arretxea Cedena-Garalurreko zuzenda-
riak azaldu digunez, lanean ari dira Nafarroako Mendial-
deko eremu bakoitza berezko dinamikak izateko. Eremu 
bakoitzean lan taldeak sortu nahi dituzte. Horretaz gain, 
Elizaldek azpimarratu du administrazioko eragileen ar-
teko lankidetzaren garrantzia.

Zeintzuk dira Cederna-Garalurren helburuak?

Helburu nagusia da eremu bakoitzak berezko lan dinamika 
izatea. Behetik goranzko lanaren alde egin nahi dute, eta 
hori posible egiteko, lan-mahai edo lan-taldeak sortuko dira. 
Eremu bakoitzak Cederna-Garalurri lana jarriko dio. Pausoz 
pauso goaz. Hainbat eragileekin elkartu gara. Hurrengo pau-
soa da sortutako lan taldeak bailararen lan motorra izatea.

Bestalde, lana 5 gune edo 
sailetan sailkatu dugu: on-
darea, tursimoa, merka-
taritza eta zerbitzuak; 
lehenengo sektorea eta 
basozaintza; formakuntza 
eta lana; teknologia-berriak, 
komunikabideak eta berdin-
tasuna; garapen estrategiak 
eta horietatik sortzen dire-
nak eta zerikusirik dutenak. 

Eremuetako diagnostikoak 
eginak daude, ezta?

Bai, eginak daude, eta ikusi 
nahi dituen orok www.ce-
derna.es webgunean egin 
dezake. Diagnostikoekin zo-
nalde bakoitzaren ezinegonak 
ezagutu ahal izan ditugu eta 
haien eskaera nagusiak bildu 
ditugu. Baina garrantzitsue-
na, diagnostikoekin zonalde 
bakoitzaren  indarguneak eta 
ahulguneak ezagutu ahal izan 
ditugu, eta horren arabera lanak zehaztu ditzakegu, baita le-
hentasuna eman ere. Ez dira dokumentu itxiak, irekiak baizik, 
eta lan erreminta moduan erabiltzeko egin dira. 

Orain arte erabiltzen ziren estrategiak aldatuko dira?

Iaz estrategiak aldatzen hasi ginen. Alde batetik, lan sailak ze-
haztu ditugu, batzordeak eratzeko eta martxan jartzeko pro-
zesuarekin hasi gara. Aurki, Antsoaineko taldea zonaldeetara 
gerturatuko da. Bestalde, pentsatzen dugu herriko garape-
na erakunde publiko eta pribatuen lantaldean eman behar 

Urte osoan zehar, Kultur Etxean eta Aurelio Leon Aretoan hitzaldi 
anitz ospatzen dira. Baina aipatutakoak pertsona ugarientzako egin 
dira. Agoitzen, ez dugu lekurik talde txikiei zuzendutako hitzaldiak, 
asanbladak edo formakuntza jardunaldiak egiteko. Horregatik, Udalak,  
Cederna Garalur europako Leader programaren bitartez ematen di-
tuen laguntzei, proiektu bat aurkeztu dio. Bertan Aurelio Leon Aretoan 
bereizketa bat egitea eskatzen da, eta horrela, ekintza mota horiek 
aurrera eraman ahalko dira, gehienez 20-25 pertsonendako izango 
dira. Gelan proiektagailua, pantaila, lan egiteko mahaia eta hainbat 
aulki egongo dira. Diru-laguntza onartzekotan, proiektua 2014. urtean 
jarriko litzateke martxan, eta 17.000 euroko aurrekontua dauka.

El Irati gure inguruaren industria gotorlekua izan zen, eta agoizko as-
kori lan egiteko aukera eman zion. Egun, aitzinako jardueraren aztar-
nak gutxinaka-gutxinaka desagertuz doaz, baina aukera daukagu El 
Iratiren sustatzaile eta langileei merezi duten omenaldia egiteko, egin 
berri diren bi lanen bitartez.  Rut Etxarte eta Edurne Mañú agoizkoak, 
hainbat klase-kiderekin batera, ikasketen bukaerako proiektuan doku-

mental bat egin zuten “Pagoa, 
memorias de el Irati”. Bertan 
lan egin zuten langileek parte 
hartu dute, eta aitzinako ga-
raia gogoraraztean hunkitu 
egin gaituzte, Zerrategian su 
eta gar aritzen ziren langi-
leen garaia, hain zuzen.

Bestalde, Ferndando Hual-
de historialariak, bere lana 
aurkeztu zigun “Ferroca-
rril El Irati, historia y do-
cumentos”, zeinetan oso 
modu zorrotzean trena-
ren historia birpasatzen 
da, Iberiar Penintsulan 
trakzio mekanikoa izan 
zuen lehen trenaren 
historia eta Europako 
bigarrena. Bi lanak Kul-
tur Etxean aurkeztu zi-
ren eta jardunaldia oso 
hunkigarria izan zen. 
Zorionak lan zoragarri 
horiengatik!

LIBURU BAT ETA DOKUMENTAL BAT 
“EL IRATI” GOGORATZEKO

AURELIO LEON ARETOAN FORMAKUN-  
TZA GELA BAT SORTUKO DA

NAFARROAKO MENDIALDEKO GARAPENAREN ALDEKO APUSTUA

dela, eta beraz, eragile pribatu gehiago parte 
hartzea nahi dugu.

Eta gero zer?

Etorkizuna. Nafarroako Mendialdearekin zerikusia izango du, 
zonaldeen agente eta instituzioek esan beharko dute. Nire 
ustez, Nafarroako Mendialdea batzen bada eta bertako bai-
lara eta herriek elkarri laguntzen baldin badiote, indar, ba-
liabide eta aukera gehiago izango dituzte, eta horrela bide 
gehiago aurkituko dituzte. Hau da, nik nire arazoak bakarrik 
ikusten baldin baditut eta besteen arazoei ez badiet jaramo-
nik egiten, irtenbideak aurkitzeko bidea zaila izango da. Elka-
rren arteko ezagutza eta ulermena gure bailaretan bizitzera, 
lan egitera eta gozatzera lagunduko digute.

P u b l i z i t a t e a
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Urteko bigarren hiruhilekoaren aktibitate nabarmenetako 
batzuk Liburuaren Astearen inguruan antolatutakoak izan 
ziren, Fernando Morillo Grandek apirilaren 23an San Migel 
ikastetxeko ikasleekin izandako topaketa, esaterako. Arte es-
zenikoetan, Txalo Produkzioak Pottola antzezlana eskaini zi-
gun, maiatzaren 4an, BatBiraLau zirkuitoaren barruan. Pirritx, 
porrotx eta Marimotots maiatzaren 13an egon ziren eta txiki-
txoei gozarazi zieten. Horretaz gain, Gure Ondarea Ezagutuz 
programari hasiera eman diogu Ardanazko Elizara  maiatza-
ren 19an egindako bisitaldiarekin. 

Denboraldi honetan jarraitu dugu gure herrikoak protagonis-
ta bilakatzen: Enrique Huartek Sueños que se van poema-
bilduma aurkeztu zuen apirilaren 19an, eta Álvaro López de 
la Nietaren  Cómic y Caricaturas erakusketa ikusgai egon zen 
maiatzaren 3tik 18ra. Ekainean muntaia eskaini ziren: ekaina-
ren 8an Kriseilu, arte eszenikoak, plastika eta literatura uztart-
zen zituen ikuskizuna, eta ekainaren 14 eta 15ean DBH-ko 
4. mailako ikasleen kurtso bukae-
rako antzezlana, Los caballeros 
del rey de Navarra izenekoa. 

Agoitz Hiria Narrazio Laburren Lehiaketaren 
zazpigarren edizioa berezia izan da. Aurten, 
lehiaketa guztiz eraberritzen saiatu gara, eki-
men ezberdinen bitartez. Alde batetik, ziklo 
bakoitzerako gai ezberdinak proposatu dira, 
eta errealitatearekin bat egiten duten gaiak 
izan dira, hala nola, berdintasuna, arrazakeria, 
Alzheimerra, abentura, … Liburuxka bat argi-
taratu da irabazi duten ipuinekin. Liburuxka 
Alfredo Leonek diseinatu du eta Txema Es-
tebanen irudiak ditu. Sari emanaldiari bult-
zada berria eman zaio, eta aurten, Pantxika 
Lamour gurekin egon da, emanaldiari kutsu 
umoretsua eta dibertigarria eskainiz. Gainera, 
epaimahaian ikastetxeko hainbat irakasle izan 
ditugu eta baita agoizko Socorro Latasa eta 
Iker Cía ere. Osotara, 173 haur animatu dira 
idaztera. Datorren urtean ziur gaude gehiago 
izango direla. 

Ekainaren bukaera arte zabalik egonen da Musika Eskolan 
2013-2014 ikasturteko matrikulak egiteko epea. Ikasturte horri 
begira, Udalak euskaraz emanen dituen asignaturen eskaint-
za handitu du.  Honela,  “Musika eta Mugimendua” euskaraz 
ematen jarraituko da, eta horretaz gain, tronpeta, tronboia, 
txistua, akordeoia edo trikitixa. Helburua da D ereduan ikasten 
dituzten horiek herriko bizitza sozial eta kulturaleko beste arlo 
batzuetan erabiltzeko aukera izan dezaten.

.

Datorren hiruhilekoan honakoak aurrikusita daude: 

ARtE ESZENIKOAK:

Ekaina

- Ekainaren 21an Agoizko Musika Eskolak Kurtso bukaerako Kontzer-
tua eskaini zuen

- Ekainaren 22n Dánzalo Dantza Eskolako ikastaro bukaerako jaialdia 
eskaini zuen.

Uztaila

Deabru Beltzaren Les tambours de feu  piroteknia eta perkusio ikus-
kizuna  (uztailaren 27an).

Abuztua

Mikelats Dantza Taldea Taupadak (abuztuaren 30ean) ikuskizunare-
kin, Kultur Etxenan Nafarroako Gobernuko Cultur 2013 programaren 
barnean

Iraila

San Migel Abesbatza eta Opera Abesbatzak (hilak 29). Aterakinak he-
rriko Caritas Diocesanas taldearentzako izanen dira.

ERAKUSKEtAK:

Aldude Mendiko Paisaiak   
(uztailaren 5etik 16ra).

2013ko Kartel Lehiaketara aurkeztutako lana keta pankarta tailerra 
(abuztuaren 2tik 9ra).

Ramón Leacheren etnografia fondoa  
(abuztuaren 23tik irailaren 6ra).

Iosu Uriz Olloren  Paseando Navarra argazkiak  
(irailaren 12tik 29ra).

IKAStAROAK EtA tAILERRAK:

Pankarta tailerra:  
“Agoizko Jaiak”, uztailaren 22tik 26ra, 5-11 urte bitartejko haurrentzat.

Udako txokoak:  
graffitiak, sukaldaritza, laburmetraiak egiten (uztailean zehar)

Elkarte eta entitateek antolatutako beste jarduera batzuk

UMAFY: Ikasturte bukaera  (ekainaren 1ean)

Txiki guztiak garbitzera! (ekainaren 6an)

Igeriketa Jaia  (ekainaren 6an)

Bilaketaren arte beken emate ekitaldia (ekainaren 29an)

TTipi-TTapak denboraldian egindako azken ateraldia, asteburu ba-
tean Pirinioetara (ekainaren 15 eta 16an)

Garagardoaren Eguna (Uztailaren 27an)

Jai-aurreko Astea: tailerrak, zinea, musika eta abar…

AGOITZ HIRIA NARRAZIO LABURREN LEHIAKETA BERRITU DA

MUSIKA ESKOLAKO 2013-2014 IKASTURTEAN EUSKARAZ EMANEN DI-
REN ASIGNATUREN ESKAINTZA HANDITU DA. 

GAINBEGIRATUA, AZKEN HILABETEETAKO KULTURA PROGRAMAZIOARI 

P u b l i z i t a t e a
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kirolak

dinen parte hartze eskuzabala, eta ekintzen eremu desberdinen 
antolaketan, koordinaketan eta muntaketan parte hartu zuten 
hamarnaka bizilagun. Hurrengo egunean, boluntario talde bat 
herriko garbiketaz arduratu zen. Zorionak bai antolatzaileei, bai 
boluntario guztiei, denoi esker jaia oso arrakastatsua izan zen.

lan saioetan parte hartu zuten. Bertan, Udalen hizkuntza poli-
tikaren nolakotasunari buruz eztabaidatu eta hitz egin zuten. 
Horren helburua herriko esparru guztietan euskararen erabile-
ra sustatzea da. Udalaren Euskara Arloak 2012-2015 epealdian 
sustatutako Ari Gara planerako oso oinarri egokia da. 

Euskal Herrian Euskaraz Agoitz herria aukeratu zuen bere urte-
roko jaia ospatzeko, Euskaraz Bizi Eguna, hain zuzen ere. Aur-
ten, “Ez zaitez espaloitik jaitsi” lelopean. Gure herria aukeratzea-
ren arrazoia Agoizko Euskal Herrian Euskaraz taldearen sorrera 
izan zen. Apirilaren 13an izandako eguna oso zaila izango da 
ahazten, izan ere gogoan hartu dezakegu egun osoan zehar 
kaleetan barna egondako giroa, kultura eta giza eragile ezber-

Agoizko gutunontzietan bi hilero jasotzen dugun Ze Berri? 
aldizkaria bere 100. zenbakira heldu da. Argitalpena 1996. ur-
tean hasi zen, 36 udalen babesari esker. Udal horien artean 
Agoizkoa zegoen. Aldizkariaren helburua euskara bizilagun 
guztiengana hurbiltzea da, baina batez ere, gaztelera hitz egi-
ten duten horiei, izan ere aldizkariaren atal gehienak gaztele-
raz idatzita daude. Urtean 6 ale argitaratzen dituzte eta 60.000 
etxeetara ailegatzen da. Aurki 101. aldizkaria izango dugu gure 
artean. Zorionak Ze berri?!!   

Duela hainbat hilabete, Agoitzen Irati Irratia entzun dezakegu. 
Udal-bandoa entzuten dugun frekuentzia berean edo www.
aoiz.es webgunean eskaintzen den loturaren bitartez, on-line 
entzun daiteke. Udalak lanean dihardu Irati Irratiaren hart-
zea gutxinaka-gutxinaka kalitate hobekoa izateko eta herriko 
guztien esku egoteko. Aldi berean, 2013. urterako konpromi-
soa berritu dugu. Irratiak, Agoizko, Aezkoako, Erroibarko, Au-
rizko eta Luzaideko berriak ematen ditu eta 200 bazkide berri 
hartzeko kanpaina egiten ari da, datozen hilabete eta urte-
tan proiektuarekin jarraitu ahal izateko. Informazio gehiago:  
info@iratiirratia.net // 948.76.44.84

Pasa den ekainaren 13an eraberriturik  inauguratu zen  Kirol 
Guneko Kanpondoa taberna-jatetxea, urte osoan zehar zer-
bitzua emanen duena. Udalak lehiaketara atera du ta-
bernaren gestioa hurrengo hamar urteetarako. 
Horretarako,  lokala itxi eta egokitu da, 
eta kanpoaldetik zuzenean sar-
tu ahal izateko sarbidea egin 
da. Agoizko guztientzako, 
bada, zerbitzu berria dago 
kirol instalazioetan.

EUSKARAZ BIZI EGUNEKO PARTE HARTZE ETA GIRO ARRAKASTATSUAK

KORRIKA 18k AGOITZ  
ZEHARKATU ZUEN

UDALEN HIZKUNTZA POLITIKARI BURUZKO  
LANSAIOAK KONTSEILUAREKIN

ZE BERRI ALDIZKARIAREN 100. 
ZENBAKIA

IRATI IRRATIAREN BAZKIDEAK 
ERAKARTZEKO KANPAINA

KANPONDOKO TABERNAK  
ZERBITZUA ESKAINIKO DU  
URTE OSOAN ZEHAR 

UDAKO KANPAINA

Apiriletik ekainera bitartean, Kontseiluak hiru lansaio burutu 
ditu herriko hizkuntza politikari buruz hausnarketa egiteko. 
Taldea euskararen alde egiten duten 46 eragilez osatuta dago. 
Nafarroako koordinatzailearen, Iñaki Lasaren eskutik, esparru 
ezberdinetako euskaltzaleak, hala nola, udalekoak, kultur edo 
gizarte esparrukoak, edo modu pertsonalean interesatutakoak, 

Korrika 18 oso goiz pasa zen Agoitzetik. Aurreko martxoaren 
16an, goizeko seietan, hamarnaka agoizko ohi baino lehen 
nagiak atera zituzten, bertaratutako guztien oinkadekin bat 
egiteko eta gure herrian euskararen erabileraren alde egite-
ko. Udalari zegokion kilometroa udaleko langileek eta hainbat 
zinegotzik eraman zuten. Kilometrorik jendetsuena eta ko-
loretsuena San Migel Ikastetxekoa izan zen. Hain zuzen ere, 
martxoaren 15ean, arratsaldean, ikastetxeko eta institutuko 
ikasleek, Agoizko kaleetan zehar Korrika Txiki egin zuten.

Kanpondoko 2013ko udako denboraldia hasi da. Kanpoko ige-
rilekuak zabalik egonen dira irailaren 15a arte.  Udako kuotak 
igo dira BEZ-aren igoeraren ondorioz. Gainera, aurten eskaint-

za berezia egin da, izan ere, 20 euro gehiagorengatik 
erabiltzaileek uda osoan zehar instalazio guztiak 

erabiltzeko aukera izanen dute. Igeriketa ikas-
taroak antolatu dira udarako, hala nola car-
dio fit eta  lo Indoor ciclo-ko ikastaroak. 
Igerileku estalia itxita egonen da uda osoan 
zehar eta spa, berriz, uztailaren 15etik irai-
laren 2ra. Bitarte horretan konponketak eta 
garbiketa eginen dira  instalazio horietan.


