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NAFARROAKO GOBERNUAK ERABAKI DU ITOIZ-NAFARROAKO UBIDEA
FUNDAZIOA DESEGITEA

xinple!
“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
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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

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

| berdintasuna, kirolak eta beste gai batzuk
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Urtarrilean, Nafarroako Gobernuak desgin zituen hainbat enpresa eta fundazio publiko, Itoitz-Nafarroako Ubidea Fundazioa ere, beste batzuen artean. Helburuak burutu dituztela
argudiatu dute (inguruko garapen sozio-ekonomikoa, eremu
turistikoen sorrera eta urtegiaren inguruaren sustapena).

farroako Gobernuari eskatu genion irtenbideak bilatzea edota merezi dugun konponbidea ematea urtegiaren eragina
jasan behar dugun herrioi. Izan ere, nahiz eta Fundazioa ez
egon, urtegia eta haren ondorioak urte asko jarraituko dute
gure gain.

Baina nabaria da aipatutako
helburuak ez direla bete.
Langabetu gehiago daude,
industriagintza
nabarmen
jaitsi da, Nagore eta Orozko
presen proiektuak burutu
gabe daude, azpiegitura ikaragarriek mantentze gastu
handiak dituzte, burutugabeko proiektuen idazketek
ia milioi bat euroko kostua
izan dute… Hori izan da Fundazioak utzitako jakinduria,
nahiz eta eremuan milioika
euro inbertitu diren.

Nafarroako Gobernuak aldiz, zabaldu zuen Fundazioa bertan behera gelditzea
udalek eragin genuela. Jakin
badakigu sei bilera izan ditugula kargu desberdinekin
Gobernuaren asmoak zeintzuk ziren jakitearren. Jakin
badakigu udalei 315.000
euroko zorra utzi zigutela
(erakundeari
dirulaguntza
kentzea erabaki zutenean),
nahiz eta 2011 urterako
adostutako lanak burutuak
ziren. Eta jakin badakigu Gobernuak Fundazioa deusestatzea
aurretik erabaki zuen, urtarrileko bilkuran, hau da, alkateei
deitu zigutenean baino askoz lehenago.

Artzibar, Longida, Orotz eta Agoizko udalek baldintzak jarri
genituen Fundazioa deusestatzean. Alde batetik, prozesuan
parte hartu ahal izatea eskatu genuen, erabakitzeko utzitako
ondasun higiezinen eta ekonomikoen norakoa. Bestetik, Na-

Orain likidazioaren tratuan gabiltza. Edozer ez du balio.

09-10

14

Agoizko Udalak herriko ondare grafikoa bildu nahi
du: agiriak eta argazkiak. Materiala eskura jarri nahi
baduzu, bidali mezu bat helbide hauetako batera:
info@aoiz.es edo cultura@aoiz.es. Bestela, Kultur
Etxeko 948 33 66 90 telefonora dei dezakezu.

CHE ETA CANASAREKIN IZANDAKO BILERAK
Martxoan zehar, Udalak bilera bana izan zuen Xavier de
Pedrorekin, Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren lehendakariarekin, eta Aranzazu Vallejo Fernándezekin, Canasako
kudeatzailearekin. Bileren helburua hainbat arazoren berri
ematea zen.

rritutako Auzola zubian zirkulazioa ixtea berriz ez ondatzearren, orain arte egin duen moduan nabarmentzeko.

CHEko lehendakariak, hasteko, hitzeman zuen hilabete batean presa berriz ere irekiko zutela. 2013ko urtarrilatik presa
nagusiaren sarbidea itxita dago lur-jausi bat dela eta. CHEren
ustez, konponketa 30.000 eurokoa da, eta ziurtatu du aurki sarbidea irekiko duela, ordezko sarbide bat prestatu behar
den arren.

Canasako kudeatzaileak, Nafarroako Ubideko kudeatze enpresak, laguntza moduak ikertzeko hitza eman zuen zentral
hidroelektrikoa ez galtzeko eta industria ondare garrantzitsua
mantendu ahal izateko.

Xavier de Pedrok aipatu zuen ere, ikertuko zuela urtegiaren
bulegoen ondoko zubia irekitzeko aukera. Helburua da be-

Momentuz, nahiz eta tematu eta harremanetan jarraitu, ez
dugu hartutako hiru erabakien berririk. Bilerak izan genituenetik iada 3 hilabete pasa dira.
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ERANTZUN EREDUGARRIA, EKINTZA ONARTEZIN BATI
Aurreko urtarrilean, gertakizun zinez
desatsegina izan zen gure herrian.
pintada batzuk agertu ziren, Agoizko
errumaniar komunitatearen kontra,
indarkeriaren goraipamena eginez eta
auzokide baten autoan idatziriko nere
aurkako iraina.

Herri osoak bat egin zuen errumaniar
komunitatearekin eta auzokidearekin,
eta gutunontzietara ekintzak salatzeko jakinarazpen bat heldu zitzaigun
hainbat eragilek babestua. Udaletik
agur bero bat bidali nahi diegu pintadetan iraindutako pertsona guztiei.

PARLAMENTUAK ATZERA BOTA ZUEN LANDA EREMUETAKO
GUTXIENEKO OSASUN ZERBITZUEI BURUZKO EKIMENA
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NAFARROAKO GOBERNUAK 0-3 ZENTROEN DIRULAGUNTZAK
MURRIZTU DITU BERRIZ ERE
Bigarren urtez, Nafarroako Gobernuak murrizu ditu Udalei ematen dizkien dirulaguntzak. Diru hori 0-3 zentruen
mantentze lanetarako zen. Iaz, laguntzen deialdia
abuztuan argitaratu zen, 2012-2013 ikasturtea bukatuta zegoela, eta dirulaguntza abenduan heldu zen,
hurrengo ikasturtearen lehenengo hiru hilabete
pasata. Gainera, kopurua %10 gutxitu zen.
Aurtengo 2013-2014 ikasturterako, egoera
berarekin egin dugu topo. Apirilean, Nafarroako Gobernuak Udalei ezagutzera eman
zien hitzarmenaren ziriborroa, zeinetan dirulaguntzaren %30 murriztu zen. Horrek esan nahi du bi urte
bitartean Gobernuaren laguntza ia erdira murriztu dutela.
Murrizketa berriak, ikasturtea bukatuta, arriskuan jarri du zentrua. Orain arte, Gobernuak gastuaren %50 bere gain hartzen
zuen, %25 Udalak eta gainerakoa gurasoek. Orain, ordea, familien egoera larria kontutan hartuta, Udalak hartu behar du
erantzukizuna.

Egoeraren honen aurrean, Udalok beste proposamen bat egin genion Jose Iribas Hezkuntzako
kontseilariari. Bertan eskatu genion Nafarroako
Gobernuak dirulaguntzaren %100 ematea,
dagokiguna hain zuzen (Agoitzi 52.000 euro
inguru, nahiz eta murrizketa dela eta 36.000
euro baino ez eman nahi diguten). Aldi berean
datorren ikasturterako finantzaketa bermatzea
eskatu genion. 25 udal baino gehiagok egin
dugu eskaera hori.
Ekimen horrekin batera, batzorde bat eratu
da, Nafarroako Herri eta Udalbatzen Federazioaren eskutik,
gaia kontseilariarekin batera jorratzeko.
Ez badugu gure eskaeren erantzunik jasotzen, denok batera
hasiko gara kexuka, eta horretarako aita, ama eta herriaren
laguntza beharko dugu.

19 UDALEK HEZKUNTZARI ESKATU DIOTE ESKOLA KONTZENTRAZIOAK
ORDAINTZEA
2013ko abuztuan, Nafarroako 19 udalek Hezkuntza Departamentuari eskatu zioten mantentze lanen gastuak ordaintzea (azken 4 urteetan beste herrietatik datozen ikasleekin
zerikusia dutenak). Nafarroako Gobernuak ezetz esan zuen,
eta ondorioz, udalek (Agoizko udala barne) aurrerapausoa
eman dute eta bere eskaerarekin jarraituko dute aurrera helegite baten bidez, Nafarroako Justizia Auzitegi Goreneko Gai
Kontentzioso-Administratiboen Salan.

Nafarroako udalen %62k onartu eta babestu zuen bilkura
orokorretan aurkeztutako lege proposamena, zeinetan herrietako osasun zerbitzuaren gutxienekoak oinarritu baitziren.
Proposamena adostu zen Nafarroako Pirinioko osasun etxeetako langile, zinegotzi eta herritaren artean.
Hainbat eskakizun egin ziren: arreta eskaintzea estandar zientifikoei jarraiki, biztanleriaren parametroak jarraitu beharrean
(larrialdi baterako 20 minutu eta ospitalerako lekualdaketa
ordu bat); mendiguneari egokitutako ibilgailuak izatea; anbulantzia kopurua mantzentzea; gaixoen sarbidea hobetzea;
adituekin egin beharreko deiak taldekatzea (bat baino gehiago
egun berean, Iruñerainoko bidaia probetxuzkoa izateko); osa-

Orain arte Nafarroako Gobernuak bere gain hartzen zuen
beste herrietako ikasleen gastuen %100. Baina azken urteotan, kopurua murriztuz joan da eta, beraz, udalek hartu dute
karga ekonomikoa. Hori ezin daiteke egin, izan ere, Gobernuak zin egin zuen berak ordainduko zuela, eta udalek ez
zutela ordaindu behar.

sun zerbitzuko garraioen sareak egitea eta zonaldeko osasun
langileen formakuntza eta egonkortasuna erraztea.
UPNk eta PPk kontra egin zuten, eta PSNk ez zuen botorik
eman. Beraz, proposamena eztabaidatzea ere ekiditu zuten.
Parlamentuak legeak eztabaidatzearen kontra egitea ez du
zentzurik. Alderdi aurrerakoi batek galaraztea lotsagarria da
(PSNren hainbat udalek haien bilkura orokorretan ekimenaren
alde egin zuten).
Lege ekimenaren bultzatzaileek beste bileraren berri eman
dute, Parlamentuan ordezkariak duten alderdi guztiekin bilduko dira, ekimena aurrera atera dadin saiatzeko.

NAFARROAKO MAPAREN ALDAKETA GELDIARAZI DUTE, MOMENTUZ
Nafarroako Gobernuak Nafarroako maparen aldaketa geldiarazi du momentuz, martxoan izandako krisiaren ondorioz eta
zentsura-mozioa eta hauteskunde berrien deialdirako imintzioa zela eta. Parlamentuak lan talde bat sortua zuen, eta
hartan UPNk eta PSNk aurrerapauso handiak emanak zituzten proposamen tinkoa bultzateari begira. Baina martxoan
izandako gertakari horien ez da berriro elkartu.

Bestalde, Nafarroako Udal eta udalbatza gehienok, jarraitzen
dugu gure parte hartzea eskatzen, izan ere, oso garrantzitsua
izango da herrien funtzionamenduen aldaketan parte hartu
ahal izatea. Horregatik, otsailean 889 karguk agiri bat sinatu
zuten Nafarroako Gobernuari aldaketa gelditzea eskatzeko,
eta parte hartzeko bideak irekitzea eskatuz herriek haien proposamenak egin dezaten. UPN, PSN eta PPren botoak, berriz
ere, ekiditu zuten.
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BESTE BILERA BAT AUZOKIDEEKIN

Adolfo Villanuevak eta Pedro Larreak parte
hartzen duten herritar talde batek Legealdi
Herri Ekimena sustatu du. Bertan ikur lege
berria eskatu da, zeinetan herritar guztien
eskubideak errespetatzen diren. Egungo legeak ez du uzten ikurriña udaletxeetan eta
eraikin publikoetan jartzen. Herri askotan,
bandera jarri zen erreferendun bat egin eta
gero, herritarren gehiengoa horrela erabaki
zuelako.

2012. urtean egin genuen bezala, aurten ere Udalak bilerara deitu ditu auzo ezberdinetako bizikideak (4 eremuetan
banatuta). Denon artean kezka eta ekimen berriak partekatzeko aukera izan genuen, baita proposamen berriak jasotzeko aukera ere. Oraingoan, bilerak hasi ziren egindako
lanak birpasatuz eta egiteke dagoena aipatuz. Gero arazo
berriei heldu genien. Berriz ere jendearen parte hartze handia egon zen. Eskerrik asko Agoitz guztion artean egiten
laguntzeagatik.

Ekimenaren sustatzaileak sinaduren bilketa
bat iragarri dute, herriz herri egingo da, beharrezko 5.000 sinadura lortzeko Parlamentuan eztabaidatua izatearren.

JAI ETA KULTURA ZINEGOTZI BERRIA DAGO
Katxi Leatxe Aristu Kultura Zinegotziak bere kargua utzi zuen
otsaileko Osoko Bilkuran, arrazoi pertsonalengatik eta denbora faltagatik. Rosario Salinas Itxasok hartu zuen kargua,

bere ordez, martxoko bilkuran. Lerro hauen bidez Katiri eskerrak eman nahi dizkiogu, hiru urte hauetan egindako lan
eskergagatik. Rosariori zorte on opa diogu bere lan berrian.

COMPTOS GANBERAK UDALAREN KONTUAK IKUSKATU DITU
Iaz Agoizko Udala Nafarroako Parlamentuan aurkeztu zen hainbat aspektu azaltzeko. Alde batetik, bere egoera ekonomiko larriaren berri eman zuen. Bestetik,
Nafarroako Gobernuaren ordaindu gabeko zorrak eskatu zituen. Nafarroako PPren
erantzuna izan zen 2012ko kontuen ikuskapen bat arakatzea. Abendua eta urtarrila
bitartean, Comptos Ganberak Udalaren kontuak sakonki aztertu zituen. Momentu
hauetan, txostena idazten ari dira eta azterketaren ondorioak bilduko ditu.

AZKENEKO OSOKO BILKURETAN ONARTUTAKO MOZIOAK
Urtarrilaren 9a: D ereduko irakaslegoari
esker ona eta elkartasuna adierazteko
mozioa. Nafarroako Gobernuak haien
aurka agertu zen Guardia Zibilak eginiko txosten bat kaleratu eta gero. AIAk
kontra bozkatu zuen.

LANGABEZIAK BEHERA EGIN DU, BAINA EPE LUZEKO LANGABETUEN
KOPURUAK GORA EGIN DU

Otsailaren 6a: PPren Gobernuak bultzatutako sistema elektrikoaren lege
aldaketaren kontrako mozioa. Guztien
adostasunarekin onartu zen.

Agoizko eta inguruko lan eta gizartearen egoerak latza, gogorra eta zailaizaten
jarraitzen du. Udalaren aukera ekonomikoak oso gutxi dira eta erakundeek baliabide gutxi dituzte. Nahiz eta azkeneko
hilabeteetako langabetuak 300tik 260ra
pasa diren, epe luzeko langabetuak 48tik
139ra pasa dira 2008. urtetik hona.

Otsailaren 6a: Gallardon ministroak
bultatzutako abortuaren legearen kontrako mozioa. Bilduk alde bozkatu zuen
baita AIAko zinegotzi batek ere. Aipatutako azken alderdiaren bi zinegotzik
mozioa ukatu zuten.

2.684 BIZTANLE
GARA IADA
2013ko urtarrilaren 1ean, Nazioko Estatistika Institutuak ezagutzera eman zuen
Nafarroako biztanleriaren kopurua, herriz
herri. Agoitzen 2.684 herritar gara, 2012
urtean baino 44 gehiago, hau da, %1,67
gehiago. Nafarroako herritarrak, berriz, 89
gutxiago dira, kopurua 644.477 biztanleetan dago orain.

EUROPAKO PARLAMENTURAKO
HAUTESKUNDEAK
Pasa den maiatzaren
25ean Europako Parlamentuko hauteskundeak
ospatu ziren. Estreinekoz
egokitu zen Kultur Etxeko harrera lekua botoa
emateko mahaiak jartzeko, bertan leku gehiago
dagoelako eta hobe antolatzeko aukera ematen
duelako. %44.55k hartu
zuten parte, 2009ko hauteskundeak baino hiru
puntu gorago kopurua.

Martxoaren 6a: Martxoaren 8a zela eta Emakumearen Nazioarteko Eguna ospatzeko mozioa. Aho batez
onartu zen.
Apirilaren 3a: 2014ko Aberri Eguna zela eta, Udalbiltzak proposatutako agiriaren alde egiteko mozioa.
AIAk kontra egin zuen.
Maiatzaren 8a: Esako urtegiaren areagotzea gelditzeko
mozioa. Iruñean, maiatzaren 31n egindako manifestazioarekin elkartasuna adierazteko, zeinetan segurtasuna eskatu zen. AIA ez zen bilkura orokorrean egon.
Maiatzaren 8a: Salhaketa eragileak sustatutako kanpainaren alde egiteko mozioa. Kode Penalaren Legearen
eta Herritartasun Segurantzaren proiektuaren kontra,
Gallardon ministroak bultzatuta. AIA ez zen bilkura
orokorrera agertu.
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EGOERA LARRIAN DAUDENENTZAKO LAGUNTZEN
ORDENANTZA BERRIA
Udalak berritu eta eguneratu du egoera larrian daudenentzako ordenantza, beharrezkoa duten herritarrei egokituta.
Aldaketa nagusia da laguntzak ordenatu direla eta taldekatu
egin direla (etxebizitza, hezkuntza, osasuna, orinarrizko beharrak,…) Ordenantza egin da Oinarrizko Gizarte Zerbitzue-
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MENDIBURUA PLAZAN, ZIRKULAZIOAREN ANTOLAKETA

kin elkarlanean. Azken horiek laguntzak emateko erabakiak
hartuko dituzte. Onarpena ez da pasako herri bilkuratik, baizik eta alkateak erabakiko du, ahalik eta azkarren eta zuhurren egitearren. Aurtengo dirulaguntza 12.000 eurokoa da.

HILERRIAREN BERRANTOLAKETA ORDENANTZA BITARTEZ
Legealdiaren hasieratik, Udala ahalegiten ari da hilerria berrantolatzen. Hartutako neurririk garrantzitsuenetariko bat
izan da ordenantza onartzea. Bertan zehaztu dira: hilerriaren
erabilera, egin daitezkeen lanak, erabili daitezkeen materialak, nola alokatu edo lortu daitezkeen espazioak eta zeintzuk
diren baldintzak. Horretaz gain, libre zeuden lau lur-zati batzuk atera ziren lehiaketa publikora, eta, iada, jabea daukate.

Agoizko berrantolaketa planari jarraituz, azkeneko martxoan, hainbat neurri
aplikatu ziren Mendiburua Plazan eta
Domingo Elizondon. Ezin da aparkatu,
nahiz eta bizilagunek aukera daukaten
autoa 10 minutu gehienez bertan uzteko, beharrezkoa den kasuetan. Modu
berean, banaketa kamioientzako gune
berezia ahalbidetu da, plaza osoa ez
okupatzearren. Berriz ere, herritar guztiei
egindako ahalegina eskertu nahi dizuegu. Bereziki bertan dauden dendei eskerrak eman nahi dizkiegu.

UR HORNIDURAREN 4. ETA 5. FASEAK IADA EGIN DIRA

IBILGAILUEN ALTAK ETA BAJAK, HERRIAN EGINEN DIRA
dik aurrera, udaletxean
bertan egin daitezke
ibilgailuen altak eta
bajak eta etxebizitza aldaketak egiteko
gestioak, eta udalak
jakinaraziko dio Trafiko
Zuzendaritzari. Horrela,
ez dugu Iruñera joan
behar izango.

Trafiko
Zuzendaritza
Nagusiak eta Estatuko
Udalen
Federazioak
Udalarekin
lortutako
hitzarmenari
esker,
agoizko herritarrok hemen bertan egin ahal
izango ditugu hainbat
kudeaketa, Iruñera joan
beharrik gabe. Hemen-

Agoitz, Longida, Urraul Behiti eta Ilunberri iada Itoizko urtegitik datorren uretaz hornitu dira. Duela aste gutxi bukatu ziren
lanak. Osotara 1.700.000 euroko aurrekontua izan dute, eta horien %90 Nafarroako Gobernuak jarri zituen. Urraul Behiti eta
Longidako hainbat herrik dagoeneko urez hornitzen dira, eta
ur-kamioiak alde batera utzi ditzakete lehorte garaietan.
Legealdiaren hasieran, geldituta zeuden orain bukatutako lanak eta kobratzeke zegoen 3. faseari zegokion dirulaguntzaren zati bat. Lau udalen elkarlanari esker eta horien kudeaketei
esker asmo handiko proiektua bukatu ahal izan da. Dena den,
Nafarroako Gobernuak oraindik 154.000 zor dizkigu 2006. urtean egindako lanengatik. Borrokan jarraituko dugu dagokigun
dirua lortu arte.

KONPOSTAJE KOMUNITARIOA BEHARREZKOA DA AGOITZEN
PILOTALEKUKO KUDEAKETA KONTRATUA BERRITU DA
Aurreko otsailean, Udalak pilotalekuko instalazio publikoen
kudeaketa berritu zuen, lehiaketa publikoaren bitartez. 3 proposamen aurkeztu ziren. Bi talde politikoz osatutako kontratazio mahaiak hainbat aspektu aztertu zituen: ordutegiak
(15 puntu), giza baliabideak eta antolaketa (10), ostalaritzan
esperientzia (10), hizkuntzak (10), instalazioak dinamizatzeko
proposamenak (10), garbiketaren kudeaketa (5) eta eskaintza
ekonomikoa (25).

guztiei gutun bat bidali genien, izena ematera animatzeko.
Oraindik ez baduzu egin, epea irekita dago. Informazioa
Udal bulegoetan eska dezakezu.
Ideia da udan zehar bi konpostaje eremu jartzea. Orain arte
40 familia inguru eman dute izena. 0-3 zentruan dagoeneko badago jarrita, gaia haurrekin lantzeko hasieratik. Esperientzia oso baikorra izaten ari da.

Lerro hauetatik pilotalekuko aurreko kudeatzaileak zoriondu
nahi ditugu egindako primerako lanarengatik eta zorte ona
opa diegu hasitako abentura berrian.

DATOZEN HILABETEETARAKO KONTRATAZIOAK
Udalak 9 langile kontratatu ditu eguneroko garbiketa lanak
eta lan txikiak egiteko datozen hilabeteetan. Horietatik 4 udarako kontratatu dira, lanaldi osoarekin. Beste 5ak berriz, lanaldi
erdia izango dute; baina urte bukaera arte egongo dira lanean. Kontratazioak aurrera atera dira hein batean Nafarroako

Gobernuak emandako dirulaguntzei esker. Hala ere, azpimarratzekoa da laguntza murriztu dela eta, hori dela eta Udalak
berriz ere diru gehiago jarri behar izan du. Espero dezagun
langileen eranste berriekin egiteke dauden lanak burutuz
joatea.

Irati Mankomunitatearekin batera, martxan jarri da Agoitzen
konpostaje komunitarioaren kanpaina. Martxoan, bilera publiko bat egin zen proiektua aurkezteko. Konpostajerako bi
gune prestatzean datza. Horietako bat herriaren erdialdean
egongo da, bestea, berriz, San Migel inguruan. Instalazioak
martxan hasteko gutxieneko kopurua behar dugu eta herritar

|10

garapena eta ingurunea

ondarea, kultura eta ospakizunak

ZUHAITZAREN EGUN BEREZIA

GURE HISTORIA, 25 ELKARRIZKETEN BITARTEZ

Beste behin ere, aurten zuhaitzaren eguna ospatu da. Oraingoan 70 ale landatu dira: lizarrak, basagereziondo eta lorebereziondoak, astigarrak eta intxaurrondoak. Ikastetxearen haur
parkean (ez dago gerizperik) eta Angiluerrekan landatu dira.

Labrit Multimedia Enpresa Agoizko Udalarekin elkarlanean aritu da eta gure herriko 25
bizikide elkarrizketatu ditu. Horri esker, agoizkoen XX. mendeko oroitzapenak gordeko
dira. Osotara 43 ordu grabatu dira eta bertan
1.372 oroitzapen ezberdin agertzen dira.

Azken horretan, aurtengo zuhaitzik bereziena landatu da.
Mikel Mañuren ikaskideek gereziondo bat landatu nahi izan

zuten bere oroimenean. Zuhaitzaren parean gutun, mezu,
marrazki eta argazkiak utzi zituzten. Horrela Mikelenganako
oroimenak bere lekua izango dute beti.
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takoaren zati batzuk erakutsi zizkiguten
eta elkarrizketatutako agoizko bakoitzari elkarrizketaren kopia eta lore bana
eman zitzaien.
Momentu honetan, agoizko bolondres
talde bat Liburu-DVD bat prestatzen ari
da, lana guztien etxeetan eduki ahal izateko.

Elkarrizketak, urtarrilean ospatutako ekitaldi batean aurkeztu ziren. Bertan grabatu-

IRATI TRENBIDEAREN BIDE BERDEA GERO ETA GERTUAGO
bilerarekin). Udalez Gaindiko Plan Sektoriala, Nafarroako Gobernuan dago onar dezaten, eta antza denez berehalakoa
izango da.
Behin PSIS onartuta, hurrengo pausoa bide berdearen ibilbidea egokitzea da eta bertan parte hartuko duten udalek
bidearen mantentze lanak hartu behar dituzte bere gain.
Proiektua aurrera eramateko gogo handiak daude, eta ekainaren 6an hitzarmen bat sinatu zuten udal guztiek. Bertan
bidea egoera onean mantentzeko hitza eman zuten (udal
bakoitzak bere eremuko arduraduna izango da eta bere gain
hartuko ditu egin beharreko eraikinak)
Agoitzetik pasatzen zen bidea, Iruñea eta Zangotza lotzen
zuena, Irati trenaren bide berdea izango da aurki. Gutxinaka itxura hartuz doa. Pasaden neguan, PSIS egin zen parte
hartzeko prozesu baten bitartez (Agoizko herritarrentzako

Hitzarmena eta lursail desjabetzeak eginda (Agoizko bidearen zatia publikoa da bere osotasunean), Madrilera zuzenduko gara dirulaguntza lortzeko, eta horrela, bidea 2015. urterako hasiko da.

2014 URTERAKO HITZARMENAK SINATU DIRA
Azaro, abendu eta urtarrilean zehar Kulturgunean izandako
eztabaida prozesuaren ondorioz, Udala eta herriko taldeak
adostasun batera heldu dira eta hitzarmenak sinatu dituzte
eta dirulaguntzak banatu dituzte. Aurten, Agoizko Jaiotzazale Elkartea eta Mariano García Musika Banda sartu dira, iaz ez
baitzuten hitzarmenik.

ENPRESA TXIKIEN ETA EKINTZAILEEN PRESTAKUNTZA
Iaz bezala, 2014. urtean zehar Agoizko Udalak elkarlanean
dihardu gure herriko prestakuntza planean “Enpresa Txikien
Prestakuntza” proiektuaren bitartez. Proiektua Nafarroako Herri
Garapenaren Programak ordaindu du, eta Cederna-Garalurrek
kudeatu du, Nafarroako Gobernuak eta Europako Elkarteak ordainduta.
Proiektu honen helburua da dauden enpresak hobetzea eta
sendotzea, eta lan aukera berriak sortzea.

otsailean eta 24 pertsonek hartu zuten parte, eta maiatza eta
ekaina bitartean beste bat egin da, “Nire mikroenpresa kudeatzen” zeinetan 18 pertsonek hartu duten parte.
Datorren urrirako “Salmenta nola burutu” ikastaroa egingo da.
Merkatari eta zerbitzuei zuzendutako ikastaroa da, eta abuztuaren bukaera aldera edo irailaren hasieran honen berri emango
dugu.

Orain arte hiru ikastaro egin dira; “Marketing online: Blogak,
Web 2.0 eta Gizarte Sareak” inguruko bi ikastaro egin ziren

AURREPIRINIOEN GARAPENAREN ESTRATEGIA EZTABAIDAN
Laning-G: eragileen arteko lankidetza, Cederna Garalurrek
bultzatutako proiektuan, Nafarroako 8 eskualdek lan saio batuzk egin dituzte negu osoan zehar, gure eremuko garapenaren etorkizuna lantzeko eta datozen hilabete eta urteetan
lehentasuna duten ekintzak zehazteko.
Untzitin izan da aurrepiriniotako eztabaidarako gunea. Topaketetan, herrien ordezkariez gain, enpresak, ostalariak,

merkatariak eta gizarte eragileak hartu dute parte. Horien
artean Agoizko Construcciones Leache eta Sarean zeuden.
Zazpi bilera eta gero, gerturatutakoek erabaki zuten lan talde
bat egitea, Iratiren Bide Berdearekin lanean hasteko. Inguruko eta kanpoko herriei eskainiko zaien baliabidea izango
da. Batzordeak aurreko ekainaren 2an ospatu zuen bere lehenengo bilera.

GOZAMENEZ AGOITZEN
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak eta Agoizko Gazte
Asanbladak sexualitateari buruzko programa bat eraman
zuten aurrera, Febrero con mucho gusto-Gozamenez lelopean.
Hainbat ekintza antolatu zituzten: Kultur Etxean egindako
zentzumen ibilbidea, pintxo-pote erotikoa, cineforum, sexualitate tailerra, masaje tailerra, eta uraren jaia spa-n, afari
batekin amaitu zena. Zorionak ekimen interesgarri honetan
parte hartutako guztioi.

Gainera, argitaratu ziren euskararen sustapenarekin eta
hezkuntzarekin zerikusia duten eragile kulturalei bideratutako dirulaguntzen oinarriak.
Osotara 59.893 euro banatu dira, gure herriko 20 gizarte
eragile, hezkuntza, kultura eta jaien artean.
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AZKEN HILABETEOTAKO BIRPASO KULTURALA
Eguberriak eta gero urteko kultura programaketa hasi zen, publiko guztientzako eskaintzarekin, bai gazteleraz bai
euskaraz. Txikiendako programaketa
euskaraz izaten ahalegindu ginen.

IRAKURKETAREN ALDEKO MUGIMENDUA
Ipuin kontalarien programaketarekin jarraitzen
dugu: Sergio de Andres, gazteleraz, otsailean; Lur
Usabiaga, euskaraz, martxoan; Virginia Albira, euskaraz, ekainean

Arte Eszenikoetan azpimarratzekoa da
gure agerpena Nafarroako Antzerki Sarean. Arte plastikoan garrantzitsuak izan
dira ere herriko artisten sustapena eta
nazioarteko artista ezagunen lan artistikoak.
Guztietaz gozatu ahal izan dugu.

Programa honen barruan antolatu genituen
hainbat ekitaldi sartu behar ditugu: libururaren eguna (apirilaren 23an), eta idalzeekin
topaketak (DBHI San Migel ikastetxeko ikasleak parte hartzeko aukera dute). Aurten Pepe
Alfaro egon zen (gazteleraz) eta Sustrai Kolina
(euskaraz)

ARTE ESZENIKOAK: ANTZERKIA, DANTZA
ETA MUSIKA

Horietaz gain, ekintza horien barnean, Agoizko Ipuin Laburren Lehiaketa sartu behar da,
Ikastetxearen, Kultura eta Euskara Arloenn
artean antolatuta. Aurten 127 haur eta gaztek
hartu dute parte. Irabazleen ipuinen liburua argitaratu da eta sariak emateko ekitaldian animazioa egon zen (Sergio de Andres aktorea),
maiatzaren 22an.

- Paraiso Antzerkiak (Gasteiz) Kri, kra,
kro (urtarrila, euskaraz, familientzat).
- Malaje Solo Konpainia (Sevilla) Animalaje ikuskizunarekin (otsaila, helduak).
- Ni un bolero más T Diferencia
konpainiaren eskutik (Nafarroa), martxoan, emakumearen egunean.
- Da.te Danza (Granada) Río de Luna
(apirila, familientzat).
- Dánzalo kalera ateratzen da. Dantzaren Nazioarteko Eguna (apirila).
Danzalo Dantza Eskolak antolatuta.
- Dánzalo Dantza Eskolak eta Kutxa
Gorria (dantza ekitaldia) en maiatzan. Danzalo Dantza Eskolak antolatuta.
- Agoizko Musika Eskolak, Kontzertu
didaktiko bat egin zuen eskolako eta DBHI San
Migel ikastetxeko ikasleei zuzenduta (maiatza).
Agoizko Musika Eskolak antolatuta.
- Agoizko Txistulari Taldea Tabernan (maiatza).
Agoizko Txistulariek antolatuta.
- Agoizko, Uharteko eta Irurtzuneko txistu
ikasleen emanaldia eta San Migel Abesbatza Txikia (maiatza). Agoizko Musika Eskolak
antolatuta.
- Pirritx eta Porrotx: Bizipoza. San Isidroko
ekitaldien barruan.
-CSMN gelako Saxofoi Kontzertua (ekaina).
Hemengo David Martinezek eta Leire Unzuek hartu zuten parte.
- Milaur Taldea eta Agoizko Txistulariak. Mandiburua plazan dantzaldiak (ekaina). Milaur eta txistulariek antolatuta.
- Orkoiengo San Migel Abesbatza eta Orkoiengo Haur Abesbatza (ekaina), elizan. Agoizko
Musika Eskola. Ikasturte amaierako kontzertua
(ekaina).
- Milaur Taldea. Herrian zehar kalejira (ekaina).
- 4. DBHko antzerkia, ikasbidaiaren alde,
Grease (ekaina).

ERAKUSKETAK
Herriko eta kanpoko artisten alde egiten
jarraitzen dugu. Batzuk oso ezagunak dira
eta haien obrak erakutsi dizkigute lehenengo seihilekoan.
- Bolumenari begira (urtarrila). Herriko artisten lanak erakutsi genituen. Hauen artean bolumena izan behar zuten komunean.
- Sua! Eneko Las Heras venezuelako marrazkigilea
(otsaila).
- Musas inspiradas y musas inspiradoras (martxoa).
Emakumearen gaiak bildu zituen agoizko emakumeek egindako lan artistikoak, era askotakoak: pintura, eskultura, argazkiak, video-sormena, dantza, poesia,
musika eta antzerkia. Jende asko gerturatu zen, 782 pertsona pasatu ziren kultur etxetik.
- Kartzela eta askatasuna (apirila) argazkiak.
NafarroakoSalhaketa taldeak antolatuta.
- ALU460ITZJVA2014 (maiatza). Pintura
handiak aluminioko euskarriarekin, irudiaren teknologiako teknika zaharrak eta berriak nahastuz. Jabier Villarrealek eginda.
- Gure artista txikiak. DBHI-ko ikasleen lanak (maiatza).
- Lehengoratzea, ehoziriak pintura eta arte
plastikoen 2013-2014 ikasturtearen lanak (ekaina).
ZINEMA
Lehenengo sei hilabeteetan zehar hainbat filma eta dokumental aurkeztu dira.
- Baztan (urtarrila).
- El espíritu del bosque (otsaila, euskara).
- Aviones (martxoa).
- Minerita (martxoa). Emakumearen eguna zela eta martxoan zehar egindako ekintzen barruan sartu zen.
- Encierro (apirila).

IKASTARO ETA TAILERRAK
Urte bateko ikasturteen bigarren zatia egin da, eta maiatzan bukatu dute.
- Lehenengoratze ikastaroa
- Ehozirien ikastaroa
- Pintura ikastaroa
- Arte plastikoen ikastaroak (haurrentzako, en euskaraz).
GURE ONDAREA EZAGUTUZ
Izenburu honen azpian hainbat ekintza sartu ditugu, hala
nola, hitzaldiak edo herriko egileen liburuen aurkezpenak.
Ondarearen kontzeptua zabala da eta beraz, guztion gaitasun eta lanak balioztatzen ditugu.
- Agoizko ondare ez materiala biltzeko proiektuaren aurkezpena eta bertan parte hartutako pertsonei omenaldia.
(urtarrila).
- Roberto Martínez: Trekking al campo base del Everest
(otsaila).
- Amaia Vidador: Acupuntura. Remedios milenarios para
los males de hoy (maiatza).
- Gorka Morenoren liburuaren aurkezpena: El reencuentro. Tras los pasos de Vicente, padre de Josefina Lamberto
(ekaina).

Gainera, Kulturgunearen ekintzak azpimarratzekoak dira.
- Urtarrila: Kultur Ekintzetarako diru-laguntzen eta hitzaremnen deialdia. Agoizko kultur eragile eta erakundeei zuzenduta, 2014 urteari begira. Onarpen irizpideak.
- Otsaila: 2014ko ekintza kulturalen dirulaguntzen oinarriak;
2014ko jaiak (ideia orokorrak), 2014ko Proiektu berriak eta
2014ko Kulturguneko egutegia.
- Martxoa: Kulturguneko Arautegiaren Onarpena, jaiak: San
Isidro eta abuztua eta Agoitz marka.
- Abril: Agoitz marka.
- Maiatza: Abuztuko jaiak.
- Ekaina: zehazteke.
Herriko kultur taldeak beste motako ekintzetan ere parte hartu
dute, hala nola, ihauteriak eta San Isidro, Gozamenez (otsaila),
Euskaraz Bizi Txiki Eguna (martxoa), UMAFYren eguna (apirila) eta UMAFYren ikasturte amaiera (ekaina), Bilaketako 2014.
Ikasturterako beken banaketa (ekaina).

euskara |

D EREDUAREN ALDEKO KANPAINA
Berriz ere Agoizko Udalak,
beste 16 udal eta erakundeekin batera, kainpaina
batean hartu du parte.
Kanpaina gurasoei semealabak D ereduan matrikulatzera animatzen zaie.
Izan ere, aipatutako ere-

duak bermatzen ditu euskara, gaztelera eta ingeleraren ezagutza ikasketen amaieran.
Kanpainaren protagonistak, euskarako hezkuntza jaso duten
ikasleak dira, dudarik gabe kalitatezko hezkuntza jaso dutenak. Euskarako eredua animatzen zutenen artean, Lain Satrustegi zegoen, agoizko arkitektoa eta Taiwaneko Tamkang
University-ko irakaslea.

EUSKARAREN ORDENANTZA BERRIA
Hainbat bilera irekietaz osatutako prozesu baten ondoren, Udalak ordenantza berriak egin eta onartu ditu. Haietan Agoitzen
euskararen erabilera arautu egin da.
Arautegia hainbat ataletan banatuta dago. Batek zerikusia dauka
euskaraz harrera egiteko eskubidearekin. Horretarako, zehaztu dira zein udal
langilek behar duten hizkuntzaren ezagutza, Udalak langileak eukalduntzeko
martxan jarri dituen plan ezberdinak,
kontratazioetan eskatuko diren mailak
eta balorazioaren ehunekoa (euskara
meritua denean, ez betebeharra).
Ordenantzak bildu du ere Udalak egindako komunikazioak, informazioak,
euskarriak eta bidalitako dokumentuak

bi hizkuntzatan idatziak egon beharko direla.
Modu berean, euskara sustatzen duten erakundeen dirulaguntzak mugatu dira, baita hizkuntza ikasten ari diren helduen laguntzak ere. Udalaren parte hartzea herriko beste erakundeen
kanpainetan sustatu da, kultura eta kirol
programaketa euskaraz izatea bultzatu
da, eta herrian bizi diren kanpotarrei gure
hizkuntza helaraztearen alde egin dugu.
Ordenantzak antolatu ahal izateko, Euskara Batzordea eratuko da, eta bertan
parte hartuko dute Udalak (zinegotzia
eta teknikoa), euskara sustatzen duten
herriko erakundeak, hezkuntza komunitatearen ordezkariak eta modu pertsonalean parte hartu nahi duen orok.
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EUSKARAZ BIZI TXIKI EGUNA
Iazko jaialdiaren arrakasta dela eta, Agoizko Euskal Herrian Euskaraz taldeak, martxoaren 22an,
Euskaraz Bizi Txiki Eguna antolatu zuen. Goizean
kale animazioa egon zen: zanpanzar, txistuak,
dantzariak, erraldoiak, txaranga eta gaitariak. Artisautza eta eskulan postuak egon ziren. Eguerdian herri bazkaria egon zen trikitixa taldearekin
batera. Arratsaldez eta gauez musika eta kontzertuak egon ziren. Jende asko gerturatu zen
jaialdira, zeinetan euskara bultzatzearren, eguneroko bizitzan gure hizkuntzaren erabilpena
aldarrikatu zen.
Hilabete bat geroago, apirilaren 13an, Sortzen
Ikasbatuaz-ek Oibarren euskararen aldeko jaialdi bat antolatu zuen. Agoizko udalak eta kultura
eragileek bertan parte hartu zuten, jaialdiarekin
bat eginez.

EUSKAL HERRIAN EUSKARAZ
TALDEAREN KANPAINA
Udalak proposamena onartu du
eta kanpainan parte hartu
zuten pertsonekin errolda
bat egin du. Errolda honen
sorrera euskararen ordenantza
berrietan sartu da.

Agoizko Euskal Herrian Euskaraz taldeak martxoan
kanpaina bat egin zuen. Helburua zen agoizko
herritarrek Udalari eskatzea haien arteko harremana euskaraz izatea. 40 pertsonek eskatu zuten udaletxea haiengana zuzentzerako
orduan euskaraz egitea.

| berdintasuna, kirolak eta beste gai batzuk
KANPONDOAREN LANGILEEN LAN HITZARMENA SINATUTA DAGO
Agoizko Udalak ELA sindikatuarekin izenpetu du enpresa
hitzarmen bat Kanpondoa enpresa publikoko hamabi langileentzako. Hitzarmenak lan erreforma deuseztatu du, izan
ere gehiegizko aktibitate amaitezina kontuan hartu du, flexibilitateari eta antzinatasunaren osagarriari uko egin dio, la-

naldia murriztu du eta kirol kudeaketari dagokionez lortutako
eskubideak mantendu ditu. Gainera, langilegoaren subrogazioa bermatu du, Udalak etorkizunean kirolgunearen kudeaketa enpresa pribatu bati ematea erabakitzearen kasuan.

EZ DIRA EGUNERO 100 URTE BETETZEN
Azken hilabeteotan, gure herriko bi bizikide 100 urte betetzera ailegatu dira.
Mende osoko bizitza. Horregatik merezitako ospakizuna izan zuten Tomasa Sánchez Leceak eta Pedro Goñi Ervitik.
Abenduaren 21ean, Agoizko zahar egoitzan Tomasa Sanchez Lecearen aldeko
jaia egin zen. Bertan, kitarra taldekoek
jarri zuten musika, hamaiketako bat eskaini zen eta Tomasak
bere familia eta lagunez inguraturik egoteko aukera izan zuen.

Erretiratuen Elkarteak eta Udalak opari
bat eman zioten.
Pedro Goñi Ervitik, Agoizko irakasleak, berriz, maiatzaren 13an egin zituen urteak.
Bere familiarekin batera, ongi pasatzeko
aukera izan genuen, pozez gainezka eta
kantari. Bere kasuan ere, udalaren eta
erretiratu elkartearen opariak jaso zituen.
Zorionak eta urte askotarako!

