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NAFARROAKO KONTU GANBERAREN IKUSKARITZAREN EMAITZAK

“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”.

Dagoeneko badakizkigu Kontu Ganberak egindako
ikuskaritzaren emaitzak, 2012ko Udalaren kontuen inguruan.
Ganberak kudeaketan gabeziak ikusi ditu. Arazo garrantzitsuenen artean hauek azpimarratu ditu: kontabilitatearen
atzerapena, zaharkitutako sistema eguneratu beharra, lan
banaketa hobea egitea eta bulegoetan jendearekiko arreta
hobea izatea.

zeinetan egoera gainditzeko hainbat neurri hartu da. Emandako aholkuak betetzen ari dira. Ikuskaritza egin eta gero,
arazo nagusien aurrean hobekuntza prozesua aurrera jarraitzen du. Udala egoeraren jakitun zen. Are gehiago, ondorioak aurreratzea eskatu zigun, neurriak lehenbailehen har
zitzan. Aldez aurreko joera, borondatea eta Udalaren ekimena argia izan zen. Premia bertute bihurtu dute”.

Aurreko ikuskaritzan emandako aholkuei dagokienez (2006.
urtean izan zen), oraingo azteketak adierazi du ez zitzaiola
garai hartako informeari inolako kasurik egin eta Udalak ez
zituela aipatutako aholkuak bete (AIA 6 urtez, Bildu 6 hilabetez).

Nahiz eta gure Udaleko egoera zaila den oraindik, egia da
ondorio baikorrak gutxinaka-gutxinaka gure kontuetan nabari direla, Kontu Ganberak azpimarratuta. Martxan jartzen
ari gara azterketaren aholkuak eta horien emaitzak laster
azalduko ditugu zehazki, batzar ireki baten bitartez eta kontuen inguruko Xinple zenbaki berezi baten bitartez.

José María Iribarren
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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.

| kirolak eta beste gai batzuk
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Gainera, ekonomia zailtasunak azpimarratu ditu azterketak
diruzaintza dela kontu. “2012 ez-ohiko urtea izan zen, izan
ere, aurreko urteetako ekintzak berrikuskatu eta antolatu
ziren”, dio informeak. Spa eraikitzeko 726.000 euroak ez zituztenez itzuli edo Itoitz Fundazioak aurreikusitako hainbat
lan ez zituenez finantzatu egoera
ekonomikoa zaila zen. 800.000 euroko zorraz gain, diruzaintzan milioi
bat euro ordaintzeke zeuden. “Udalak gastuak murriztea erabaki zuen,
baina neurri horren eragina datozen
azterketetan ikusiko da”, azpimarratu
du Ganbarak.
Azterketaren ondorioak Ganbararen
lehendakariak aurkeztu zituen Parlamentuko batzorde batean. Bertan
UPN eta PPk egungo Udalaren kontra
egiteko baliatu ziren.
Hala ere, nahiz eta AIAren erantzunkizunak sahiestu nahi izan, alferrikakoa
izan zen. AIA 20 urtez egon zen udalean eta gogora dezagun bai UPNk bai
PSNk aipatutako kandidaturaren alde
zeudela. Kontu Ganberak hau erantzunzuen oraingo Udalak hartutako jarrerarengatik galdetu ziotenan:
“Zalantzarik gabe zuzenketa batzuk egiten hasi dira. Fase baikor batean gaude,

LONGIDAK, URRAULBEITIK ETA IRUNBERRIK AGOITZEKIN ZEUKATEN
ZORRA KITATU DUTE

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.

2004. urtean hasi zen Agoitz, Longida, Urraul Behiti eta Ilunberriko ur horniduraren proiektua. Ibilbide zaila izan da, traba asko egon dira. AgoitzEK pisu ekonomikoa jasan izan du,
guztien artean herririk handiena baitzen.
Legealdiaren hasieran, 4. eta 5. faseen lanak geldirik zeuden
Agoitzen, eskaintza egin gabe zegoen, eta horrek Longida eta
Urrauli kalte egin zien, azken fasetik lortuko baitzuten onura.
Nafarroako Gobernuak 300.000 euro zor zituen, 3. fasekoak,

2010. urtean eraiki eta bukatu zena. Horretaz aparte, Gobernuak 154.000 euro zor zituen, lehenengo faseei zegokiena.
Ur-araztegiaren kudeaketaren gastuak Agoitzek ere aurreratu
behar izan zituen, martxan jarri zenetik 2007. urtean, ondoko
herriek ez baitzioten udalari ordaindu.
Aurreko kudeatzaileen zentzugabekeriaren ondorioa izan da,
eta udal berriak ahal izan duen neurrian irtenbideak bilatu
ditu, arazoa ia guztiz konpondu arte.
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4. eta 5. faseko lanei hasiera eman zaie eta Gobernuaren dirulaguntza jaso dugu. Egia da azken kopurua (160.000 euro)
8 hilabeteko atzerapenarekin ailegatu dela. Azken kopurua
ordaindu behar zaio oraindik lanak burutu dituen enpresari,
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laria da, eta beraz, bere esku egon da arazoari irtenbidea
ematea. Erantzuna, berriz, ezezkoa izan da. Legea aldatu zen
eta orain Gobernuak ezin ditu lanen %100 ordaindu, hau da,
ezin digu ordaindu.

ITOITZ-NAFARROAKO UBIDEAREN FUNDAZIOAREKIN BUKATU DUGU
Martxoan Nafarroako Gobernuak Fundazio guztiak desagerraraziko zituela iragarri eta gero, azken asteotan Agoitz, Longida,
Artzibar eta Orotz Beteluko udalek hainbat bilera izan dituzte
gaiaren inguruan negoziatzearren. Bilerak Ogasun kontseilariarekin, Lourdes Goicoechearekin, izan dira. Itoitz- Nafarroako Ubidearen Fundazioarekin amaitu nahi genuen.
Erakundearen desagerpena Agoitzentzat abantailak izan ditu,
hala nola, hemendik aurrera, ez Udalak ezta Erretiratuen elkarteak
ere ez dute ezer ordaindu beharko Erretiratuen Elkartea erabiltzeagatik. Orain arte, hilabetero 1.100 euro ordaintzen ziren.
Gainera, Udalak 66.000 euro jasoko ditu, Fundazioak zituenak,
eta etorkizunean Fundazioaren lursailen salmentatik aterako du

eta Udalek 2015eko apirilean ordainduko dute. Horrela Nafarroako Gobernuak udalei itzuli behar dien BEZarekin egingo
du bat (lan horiengatiko kopurua).
Hirugarren fasearen kopurua, oraindik kobratzeke zegoena,
iada jaso dugu, Udal guztiek egindako eskaeraren ondorioz. Lehenengo faseari dagokion kopurua, berriz, oraindik
ez dugu kobratu. Nahiz eta faseen finantzazioaren %100 zin
egin zuten, Nafarroako Gobernuak atzera egin zuen eta ez
zuen esandakoa bete. Halabeharrez, Javier Esparza, garai
hartako Agoizko alkatea, egun herri administrazioko kontsei-

Azkenik, Udalek antolatu eta erregulatu egin dute ur trataeraren oin-zolaren gastuen banaketa, lau herrien arteko adostasun eta begikotasunari esker. Gai hori lehenengo egunetik
geldiarazita zegoen. Osotara, 180.000 euro zor zizkioten gure
herriari. Azkenik, dagoeneko, gure diru-kutxan ditugu. Hemendik, Longidako, Urrauleko eta Ilunberriko Udalei eskerrak
eman nahi dizkiegu haien parte hartzeagatik eta gai berezi
honen aurrean aldez aurretik agertutako jarrera onarengatik.
Borondatearekin eta lanarekin, gai bihurrienak eta zailenak ere
gaizki ulerturik gabe eta modu egokian konpondu daitezke.

UDALAREN ZORRAK BEHERA EGITEN JARRAITZEN DU
Udalaren zorra behera egiten jarraitzen du. Zorra Udalak
bankuekin duen maileguetatik dator. Legealdiaren hasieran,
zorra 870.000 eurokoa zen. 2014 urtearen bukaeran, 645.000
eurokoa izango da. Hau da, 225.000 euro gutxiago daude le-

gealdia hasi zenetik. 2011-2015 epealdia bukatzen denerako,
mailegua 610.000 eurokoa izatea espero dugu. Udalaren
egoera ekonomikoa hobetzea lortu da denon artean egin ditugun ahaleginei esker.

NAFARROAKO GOBERNUAK ZINEGOTZIEI ZUZENDUTAKO LAGUNTZAK
GELDIARAZI DITU: 5,2 MILIOI EURO INGURU

Itoizko Urtegiko presagain
nagusiaren lur-jausiaren konponketa, eta Gamesa eta Nafarroako Ubidearen artean
egindako zuloaren konponketa ipuin amaitezina dirudite.
Ebroko Ur Konfederazioak
hitza eman zuen urtegiaren
lur-jauziak hiru hilabetetan
konpontzeko. Orain arte ez
du esandakoa bete eta, are
gutxiago, ez dakigu noiz egiteko asmoa duen.

Fundazioarekin urte amaiera aldera bukatu nahi dugu. Onuragarria izango da, izan ere, 3 urte zeramatzan aurrekonturik gabe.
Udalarentzat gastua zen, besterik ez (Erretiratuen Elkartearen
lokalaren alokairua ordaindu behar zuen), eta gainera Fundazioak
zuen dirua urtetik urtera gutxiago zen (kudeatzailearen soldata,
kontuak mantentzeagatik sortutako gastuak, ikuskaritzak, …)
Agoizko Udalak jarraituko du Itoizko urtegia jasaten dugun herrioi ordainketa eskatzen. Horretarako beste udalekin batera neurriak hartu ditugu eta datozen asteetan azalduko dizkizuegu.

Gamesa eta Nafarroako Ubidearen arteko zuloari dagokionez,
ez dugu berri askorik ere. Azkenean, Canasa S.Ak ordainduko
ditu lanak (Nafarroako Ubidea
kudeatzen duen enpresak), Herri Administrazioko kontseilariak
esan zuen bezala irailean ospatutako bilera batean. Kasu honetan ere, ez dakigu noiz hasiko
diren lanean. Kalteak jarraian
konpontzea beharrezkoa da eta
horixe eskatzen jarraituko dugu.

LANGABETU GUTXIAGO DAUDE, KOPURUA ORAINDIK NAHIKO
ALTUA BADA ERE

Toki Administrazioko Departamentuak, Javier Esparzak zuzendutakoak, 7 hilabetez geldiarazi ditu udalei zuzendutako
laguntzak. Laguntza zinegotzien eta alkateen dietak ordaintzeko erabiltzen da. Osotara, 5,2 milioi euro murriztu dituzte.
Sinboloen legea ez betetzeagatik blokeatu diete udalei dirulaguntza. Hau da, Nafarroako Gobernuaren hizkuntzaren arabera, udaletxeetako balkoietan ikurriña izateagatik.

Gure egoera zailaren adibide gisa Gamesaren berria har

Agoitzen kasuan, zinegotziek osoko bilkuretan parte hartzeagatik, gehienez, 120 euro kobratzen dituzte (ez badira bilkuretara agertzen ez dute ezer kobratzen). Udalari 30.500 euro
ordaindu zaizkio.

onura, beste Udalekin batera. Bilduko den dirua erakundearen
helburu berdinetan erabili beharko da, eta beraz, gure ingurua
hobetzeko balioko du.

EZ DUGU ITOIZKO URTEGIAN ETA NAFARROAKO UBIDEAN EGINDAKO
KONPONKETEN BERRIRIK

Azken urtean langabetuen kopurua nahiko jaitsi da, 2013 eta
2014ko urriko datuekin alderatuta. Egun 210 pertsona daude
lan bila, iaz baino 41 gutxiago eta, duela bi urte baino 90 gutxiago. Kopurua %19 jaitsi da, bereziki zerbitzu sektorean eta
industria sektorean nabaritu da. Datuak baikorrak izan arren,
langabezi tasa altua eta kezkagarria da oraindik.

Udalekin bat ez etortzeak eragin zuen inork laguntzarik ez
jasotzea, Parlamentuak gaian esku hartu zuen arte. Orduan
UPN, PSN eta PP ados jarri ziren udalei baldintza gogoragoak
jartzeko dirulaguntza kobratzen jarraitu nahi izanez gero. Ezin
izango da inolako ikurriña eta bandera ofizialik jarri, orain arte
inolako banderarik izan ez duten horietan ere. Erabakiaren ondorioz, azaroan, 7 hilabete beranduago, zor zuten dirua ordaindu dute.
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dezakegu: Enpresak EBPa (Enplegua Berregituratzeko Plana) 202 langileetara zabaldu nahi die (204 langileen artean)
2015ko iraila arte. Animo guztioi!!
Udalak, ahal duen neurrian, lanpostuak sortzeko ekimen
guztien alde egiten jarraituko du, baita norbanako lanaren
eta formakuntzaren alde ere, orain arte egin izan dugun moduan.

|6

interes orokorra

interes orokorra

IKASTETXEAK ATEZAIN BERRIA IZANGO DU URTARRILETIK AURRERA
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ANDONI BEROIZ ASKE DAGO

Bukatu da San Migel Ikastetxerako atezain berria kontratatzeko prozesu luzea. Nafarroako Gobernuak eskatu
zuen bezala deialdia aldatu eta gero (ezin baitzen kontratazio finkorik egin), azken hilabeteotan hainbat proba
egin dira aurkeztutako 90 pertsonen artean, hala nola,
proba teoriko-praktikoak, merituen balorazioa eta norbanako elkarrizketa.

AUZOETAKO BILERAK

Prozesuan hainbat sailek parte hartu dute, hala nola,
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentua,
Nafarroako Administrazio Publikoko Institutuko Psikologia Atala, Agoizko Ikastetxea eta Udaleko langileen
ordezkaria.

Hirugarren urtez, Udalak hainbat bilera antolatu ditu auzoka azaroan zehar. Bertan auzokideak elkartu dira guztien
ekarpenak biltzeko. Aurreko urteetako proposamenen berri
eman dugu, egun bete direnak, eta bete ezin izan diren proposamenen zergatia azaldu dugu.

Andoni Beroiz askatasuna lortu zuen 8 urteko zigorra bete
eta gero, aurreko irailaren 9an. Bere atxiloketak eta espetxeratzeak oihartzun handia izan zuten. Bere aita, Luis Beroiz,
etengabe aritu zen borrokan bere semeari leporatutako

gezurrezko salaketei eta torturei aurre egiteko. Espetxeko
egonaldian, istripu larria pairatu izan zuen Andonik, Auzitegi
Nazionalera joaten ziren bitartean, deklaratzera. Ongi etorri!

Topaketak zintzotasun, parte hartze eta errespetu osoz burutu dira. Udaletik eskerrak eman nahi dizkizuegu berturatutako
guztioi eta gonbidapena luzatu nahi diogu oraindik bileretan
parte hartu ez duen edonori, datozen datei begira.

Behin proba guztiak bukatuta eta kontratua gauzatuta,
atezain berria 2015eko hasieran lanean hasiko da.
Hemendik, Miguel Ripodasi eskerrak eman nahi dizkiogu atezain gisa egindako lanarengatik, nahiz eta Udaleko zerbitzu anitzen langile gisa jarraituko duen. Zorte
on lanpostu berrian!

0-3 ZENTROAK BORROKAN JARRAITZEN DU
0-3 zentroen finantzazioa eztabaida
da oraindik, Nafarroako Gobernuak aplikatutako murrizketak
direla eta. 2013-2014 ikasturtearen diru laguntzei
dagokienez, Hezkuntza
Departamentuak aurreko urteak bezala jarraitu
zuen: murriztu eta osotasunaren %70 besterik
ez du ordaindu.
Udal, zentro eta Guraso
Elkarteen kemenak Parlamentuan lege berria onartzea eragin

zuen. Orain Nafarroako Gobernuak %100 oraindu beharko
du, urteko abenduaren 31 baino lehen. Erreforma UPN eta
PP-ren kontrako botoekin onartu zen. Egun, azken zatiaren
ordainketaren zain gaude, espero dugu abenduaren 31 baino
lehen izatea.
2014-2015 ikasturtearen finantzazioari dagokionez, duela ia 4
hilabete hasi zena, Nafarroako Gobernuak lege berria onartu
nahi du. Legearen ziriborroa eztabaidan dago, izan ere, udalei diru laguntzak jasotzeko zailtasunak jarri nahi dizkiete. Ziriborroaren arabera, klaseko ratioak igo nahi dira eta horrek
zentroak kinka larrian jarriko ditu. Udaletik, ikastetxeen laguntzarekin batera, Nafarroako Gobernua zentzatzeko borrokan
jarraituko dugu, ezin baitugu onartu hain oinarrizkoa den
gure seme-alaben hezkutnza murrizten jarraitzea.

NAFARROAKO UDALAK BASO LAGUNTZAK ESKATZEKO
ELKARTU DIRA
Nafarroako Gobernuak oraindik ez ditu argitaratu baso
ekintzetarako erabiltzen dituzten dirulaguntzen deialdiak. Horrek hainbat udalei mendiko lanak egitea eragotzi die, ezin izan dituzte hainbat hobekuntza egin eta
egunerokoa zailagoa izatea eragin du.
Gauzak horrela, Nafarroako herri desberdinetako 70
alkatek (horien artean Agoizkoa) eskaera bat sinatu
dute eta Nafarroako Gobernuan aurkeztu dute (Herri
Garapen, Ingurugiro eta Herri Administrazioaren erregistroan). Nafarroako Herri eta Udalbatzen Federazioan
ere Nafarroako Gobernuan aurkeztutako eskaeraren
kopia bat aurkeztu dute, parte hartzen duten erakun-

deen sinadurekin. Modu horretan NHUF-ari komunikatu nahi diote egoeraren larritasuna eta eskatu diote ekimen honen hedadura aintzat hartzea.

GERRA ZIBILAREN FUSILATUAK GURE OROIMENEAN
“Norbaitek pentsatu izan zuen Eloko, Urrozko, Noaingo eta
abarreko lurrak, zuen gorputzak estaltzen dituen lurrak, zuen
ideiekin eta sentimenekin bukatuko zuela. Baina Agoitzen,
beste herri askotan bezala, argi ahulen artean, batzuetan lagunak izateagatik berpiztutako beldurrarekin, zuen ideiak berreskuratzera ausartu gara”.

Horiek izan ziren 1986. urtean fusilatuen omenaldian aipatutako hitzak, Udalak egin zuen lehenengo omenaldian hain zuzen. Aurtengo jardunaldian hitz horiek berreskuratu egin ziren.
Gerra zibilean Agoizko eta Longidako fusilatuen oroimenean.
Agoizko txistulari eta dantzariak egon ziren jardunaldian eta
bukatzean, pilotalekuko tabernak janaurrekoa eskaini zuen.
Eskerrik asko bertaratutako eta parte hartu zuten guztioi!

AZKENEKO OSOKO BILKURETAN ONETSI IZAN DIREN MOZIOAK
Uztailaren 3a: Nafarroako Justiziako Pertsonak Batzordeak aho batez mozio bat onetsi zuen. Batzordea
hainbat sindikatuz osatuta dago: CCOO, CSI-F, STAJ,
ELA, LAB eta UGT. Mozioaren helburua zen erregistro zibilen pribatizazioaren aurka egitea, epaitegiak
mantentzearen alde eta Agoizko erregistro zibila
herrian jarraitzearen alde.

Bi ijiok izan ziren erasotu zutenak. Mozioak orain arte
Agoizko bizilagunen artean izandako harreman
ona jarraitzearen alde egin zuen, arraza, etnia edo
jatorria gorabehera.

Uztailaren 3a: Bilduren botoekin mozio bat onetsi zen Juan
Carlos Borboiko erregearen abdikazioa eskatzeko eta herriari sistema politikoa aukeratzeko
eskubidea emateko.

Abuztuaren 7a: Gazak jasandako
erasoen aurrean, Udalak aho batez eskatu zuen Israelen erasoarekin bukatzea. Su-etena ezartzeko esku
hartzea eskatu genuen, hain zuzen ere, Gazaren blokeoa deusestatzea eta Palestinako estatua
aitortzea.

Abuztuaren 7a: Aho batez mozio bat
onetsi zen zeinetan Agoizko biztanle batek jasandako erasoa salatu zen.

Urriaren 2a: Nafarroan eta Agoitzen bizi diren saharaui
eragileak eskatuta, aho batez onetsi zen mozioa. Saharako herriak nazioarteko komunitateari eskatu zion haien etorkizuna
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erabakitzeko eskubidea izatea eta libre bizitzeko
eskubidea izatea, kendu zizkieten lurretan.
Azaroaren 6a: Emakumeen aurkarko indarkeriaren eguna zela eta, aho batez mozio bat onetsi
zen. Azaroaren 25ean Udaleko plazan kontzentrazio bat egin zen eta bizilagun asko bertaratu ziren.

hirigintza
Azaroaren 4a: Sare eta Ihesaren-Aurkako
Nafarroako Batzordeak eskatutako mozioa
onetsi zen. Bertan Nafarroako Gobernuari eskatu zitzaion gaixotasunari aurre hartzen
jarraitzea, urtero borroka honen dirulaguntzak
murritzen jarraitu ordez.
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LAN HANDIA EGIN DA UDAN

AGOIZKO BIZILAGUNEI, TRAFIKOAREN ANTOLAKETAREN INGURUAN
Legegintzaldia hasi zenetik, Udalak ahalegin handia egiten ari da
trafikoaren berrantolaketan eta
herri osoko aparkalekuetan. Pixkanaka eta zonaldeka egin dugu, eta
ahalegin ekonomikoaz gain, pertsonalki ere ahalegin handia izan
da bai neurriak ezagutarazteko,
bai zabaltzeko bai bizilagunekin
adostasuna lortzeko.
Hartutako neurriak ez direla zorrotzak izan uste dugu. Alde batetik, posiblea da debekatuta
dagoen lekuetan tartetxo batez
ibilgailua erabiltzea. Bestalde,
herriko itxura eta irudia hobetu
dugu, eta gainera autorik gabeko
espazio publiko gehiago lortu ditugu, lasai paseatu eta disfrutatu
ahal izateko.
Jakin badakigu zuek ere ahalegina egin behar duzuela aipatutako

SAN MIGEL IKASTETXEKO HOBEKUNTZAK
Azken hilabeteotan, hainbat lan eta eskuhartze burutu dira
ikastetxean. Beste batzuen artean, sukaldearen eraberritzea
garrantzitsuena izan da. Kudeaketa aurreko ikasturtean egin
zen eta Ikastetxeak eta Nafarroako Gobernuko Hezkuntza
Departamentuak batera finantzatu dute. Etxetresna elektriko
berriak erosi dira, argindarra aldatu da eta sukaldea margotu
da, baita despentsa eta komuna ere. Sukaldea 1977. urtetik ia
ez du aldaketarik jasan orain arte.
Modu berean, teilatua berrikusi da, teila berriak ezarri dira eta
itoginak konpondu dira. Hezkuntzako Departamentuak %95
finantzatu du.
Haur hezkuntzako gela batean parket flotantea eta edarrapia
jarri da baita termo elektrikoa eta harraska txorrotekin ere.
Polikiroldegiko kanpoko pista konpondu da eta futbol zelaiaren inguruan dauden hesi batzuk margotu dira. Zuzendaritza bulegoa konpondu eta margotu egin da.
Polikiroldegiko larrialdirako aparatuak aldatu dira, eserlekuak
konpondu eta margotu dira, haur jolas parkea bernizatu da
eta zebra-bide berria margotu da ikastetxearen sarreran.
Goizero dagoen trafikoa antolatzen hasi da.

neurriak betetzeko. Aldaketak
nahiko azkar lortu dira. Zuen
parte hartzea ere eskertzekoa
da, %80k arauak betetzen baitituzue.
Hala ere, oraindik bizilagunen
ehuneko txiki batek ez ditu
arauak guztiz betetzen eta ezarritako denbora tartea gainditzen
du. Beraz, derrigortuta gaude,
lerro hauetatik arau eta seinaleei errespetua eskatzera. Espero
dugu neurri desatseginak hartu
behar ez izatea, ez baitoaz bat
gure izaerarekin eta bizilagunenganako harremanak ulertzeko moduarekin. Ahalegina egin
behar dugu ezarritako neurriak
errespetatzeko, denon artean,
Agoitz antolatuago eta egokiagoa izan dezan.

Nafarroako Gobernuaren bitartez finantzatuta, udaberrian
eta udan 9 langile kontratatu dira, eta horrek gure herrian
hainbat lan egitea ahalbidetu digu. Ohiko udal langileekin
batera, lan ezberdinak burutu dira.
Igerilekuan, tabernako terrazan hesi bat jarri eta bernizatu da, eta pergolan txilarra kokatu da. Aldageletako sabaia
margotu da eta estalkidun igerilekuaren perimetroa zigilatu
egin da isuri gehiago ez egotearren. Hainbat lauza aldatu
dira igerilekuko sarreran eta bai igerilekuan bai spa-n lauzen
junturak bete egin dira.
Pilotalekuko kantxa, harmailak eta eserlekuak sakonki garbitu egin dira. Apurtutako eserlekuak konpondu dira eta sarbideko ateak estutu egin dira.
Egindako beste lanak hauek dira: Barraute Kondearen kaleko hesiak ordezkatu dira eta piboteak jarri dira; Erreparatzea-Konportetako pasabideko zurezko hesiak konpondu
dira; Kultur Etxeko, Musika Eskolako, Igerilekuetako, polikiroldegiko eta futbol zelaiko larrialdietarako aparatuak aldatu
dira (osotara 80); hainbat puntuetako eserlekuak margotu

eta konpondu dira, hala nola, Nafarroa Behera plazan, Elizako aparkalekuan, Nafarroako parkean, Frontoiko parkean,
Iturramako kalean, Irindegiko parkean eta Irati Auzoan;
haur jolas parkeak bernizatu dira; betoi zola jarri da dantzariak entsaiatzen duten lokalean, hauxe auzolanean egin
da (Eskerrik asko dantzariei!); Diaz Etxeko urez husteko hodia jarri da; Elizaren aparkalekuko instalazio elektrikoaren
berrikusketa egin da eta bertako zebra-bideak eta elbarrituen aparkalekua berriz margotu dira; 7 zebra-bide berri
margotu dira (pilotalekuan, Irigaiko errotondan 3, hiltegian,
ikastetxeko sarreran eta igerilekuetako sarreran); Elizako
aparkalekuan elbarrituendako aparkalekua margotu egin
da; hainbat lekutako aparkalekuak margotu egin dira (San
Migelen 21, pilotalekuko inguruetan 26); Merkatuko Plazan
8 kutxatila berria egin dira jaietan bigantxen hesi berria jartzeko; futbol zelaiko berogailuaren bonba konpondu egin
da; argindar berria jarri da Nafarroa Behera plazako orkestrendako; sare berria jarri da herriko biltegiko patioaren
itxieran; Kanpondoa auzoko galtzada-harri batzuk kendu
dira gaizki zeudelako eta berriak jarri dira; Irati Mankomunitateko egoitzan, industriagunean, espaloia konpondu egin
da; eta Nafarroa Behera Plazako zorua konpondu egin da.

|10

hirigintza

garapena eta ingurunea

AURELIO LEON FORMAKUNTZA GELA ESTREINATU DA

IRATIKO ARROA BABES BEREZIKO EREMUA IZENDATU DUTE

Herrian formakuntza gela bat edukitzea
faltan botatzen genuen. Gelak hitzaldi edo
mintegiak emateko aukera eskaintzen du
baita eragile edo talde txikiei harrera egiteko aukera ere. Gainera, apunteak hartzeko
aulki egokiak, kanoia, pantaila eta arbelak ditu. Cederna Garalurrek kudeatutako
Leaderri esker, proiektua aurrera eraman
ahal izan da, 17.000 euroko kostua izan du,
10.000 euroko diru-laguntza.

Azkeneko abuztuan, Nafarroako Gobernuak Irati, Urrobi eta
Erro ibaien arroak Babes Bereziko Eremuak izendatu zituen.
Ibai sistema hori, Orbaitzetatik Zangotzaraino ailegatzen da,
1.101,04 hm2 hartzen ditu.
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rren barruan Jauregiaroztegiko hezegunea sartu da. Faunari
dagokionez, azpimarratzekoak dira, igaraba, europako bisoia, iberiar desmana. Gainera, saguzar koloniak daude, baita
martin arrantzale koloniak eta ur-zozoak ere.

Bertan biltzen dira 7 habitat mota, eta azpimarratzekoak dira,
lizardiak, Pirinioetako sahastiak eta haltzadiak. Espazio ho-

Gela Aurelio Leon Aretoan dago. Atzealdea
gela berrirako itxi egin da, eta ez du inolako eraginik izango aretoan egiten diren
ohiko jardueretan. Martxan jarri zenetik,
20 topaketa baino gehiago ospatu dira:
auzoko bilerak, Udaleko biltzar irekiak, edo
formakuntza saioak. Lanerako, eztabaidarako eta hausnarketarako espazio berria
daukagu.

IRATI TRENBIDEAREN BIDE BERDEAREN PSIS ONARTU EGIN DA
HASIERA batez
Irati Trenbidearen Bide Berdearen Proiektua (PSIS) hasiera batez onetsi da. Aurreko irailean Nafarroako Gobernuko
Lurraldearen Antolaketaren Batzordeak onartu zuen. Momentu horretan, bi hilabeteko epea ireki zen aldaketak aurkeztu ahal izateko, baina ez zen bat ere aurkeztu.
Proiektuaren hasierako onarpenako Nafarroako Gobernuko
departamentu ezberdinen aholkuak kontuan hartu eta jaso
ziren. PSIS-aren erredakzio taldeak aipatutako aholkuak
barneratu zituen behin betiko onarpenerako prestatutako
txostenean. 2015eko hasieran izango da behin betiko one-

tsiko da. Ebroko Ur Konfederazioaren txostena ere kontuan
hartu da, nahitaezkoa baita proiektuarekin aurrera egiteko.

2013KO GENDULAIN BIDEKO LUR-JAUZIAK KONPONDU DIRA

Aldi berean, proiektua bultzatutako 9 udalak (Zangoza,
Ledea, Irunberri, Urraulbeiti, Longida, Agoitz, Lizoain, Urrotz
eta Eguesibar) hasi dira eremu pribatuak desjabetuko dituen
kudeaketa bilatzen. Agoitzen kasuan eremu osoa publikoa da.
Espero dugu 2015eko lehenengo hiruhilabeterako prozesua
bukatua izatea.

2013. urtean bizitako euriteen eraginez, Gendulain bidea segurtasunik gabe geratu zen.
Bideak zubia eta abeltzaingunea lotzen ditu
eta bertatik oinezkoak eta autoak ibili ohi dira.
Madrilgo Gobernuak atera zuen larrialdietarako
dirulaguntzen deialdia, %50ean eguraldiak eragindako kalteak konpontzeko.
2014ko udan, esku-hartze horretarako dirulaguntza onartu zuten eta ahalik eta lasterren
lanean jarri ginen. Bidea azaroan konpondu
da, 60.000 euroko aurrekontua izan du osotara
baina Udalak 28.000 euro jarriko ditu.

IRATI MANKOMUNITATEAREN EGOITZA BERRIA ESTREINATU DUTE
Irati Mankomunitateak egoitza berria estreinatu du Agoizko
industriagunean.
Instalazioak
erakundeak eskaintzen dituen
zerbitzuak biltzen ditu: zabor
bilketa, banakako eta taldeko
konpostajea, puntu garbia, bulegoak eta batzarrak edo bilerak
egiteko aretoak.
Jardunaldian Javier Esparza Ingurugiroko kontseilariak parte
hartu zuen baita Irati Mankomunitateko kide diren udalek ere.

Hiru urte hauetan egindako
ekintzak balioztatu ziren
eta datozen hilabeteetarako
proiektuak aurkeztu ziren.
Udaberrian ate irekien jardunaldia ospatuko da nahi duen
bizilagun oro lokalak eta
Mankomunitatearen eginkizuna ezagutu dezan.
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2014AN ZEHAR CEDERNA GARALURREK AGOITZEN ANTOLATUTAKO
IKASTAROAK ETA TAILERRAK
Cederna Garalurren eskutik, Agoizko Udalaren laguntzarekin
batera, urte honetan zehar 4 ikastaro eta tailer bat burutu dira.

“Nola bukatu salmenta” ikastaroa: komertziotan edo zerbitzu
sektorean lan egiten duten pertsonei zuzenduta. Urrian burutu da eta 11 pertsonek hartu dute parte.

4 ikastaroak finantziatu dituzte FEADERek (Fondo Europeo de
Desarrollo Rural), eta Nafarroako Gobernuak (2007-2013 Nafarroako Foru Komunitatearen Herri Garapenaren Programa).
Ikastaroak hauek izan dira:

Bestalde, duela gutxi, “Zure zerga eta kontabilitate betebeharrak ezagutu” tailerra ospatu zen, azaroaren 10ean hain zuzen
ere. Cederna Garalurren Lanari Ekiten dutenei Laguntza Zerbitzuaren markoaren barruan egin da, Nafarroako Lan Zerbitzuak finantziatuta.

-“Marketing Online: Blog-ak, Web 2.0 eta Sare Sozialak” bi
ikastaro: autonomoei edo komertziotan, turismoan eta zerbitzu sektorean bere kabuz lan egiten duten langileei zuzenduta. Otsailean egin ziren eta 21 pertsonek hartu zuten parte.

Lanari ekin dioten pertsonei eta pertsona autonomoei zuzenduta zegoen, eta haren helburua zen zerga eta kontabilitate betebeharrak ezagutaraztea eta kasu bakoitzean haiek
nola bete azaltzea, 6 pertsonek hartu zuten parte.

“Nire mikroenpresa kudeatzen” ikastaroa: langabezian dauden pertsonei zuzendutako ikastaroa, baita negozio baten
ideia duten horiei eta ekintzaren batekin hasi diren horiei ere.
Maiatzan eman zen eta 17 pertsonek hartu zuten parte.

HERRIKO AGENDA 21:
BIGARREN FASEA MARTXAN DAGO
Agoizko egoeraren diagnostikoaren ondorioa jakinda eta
horren aurkezpen publikoa egin eta gero (lehenengo fasea),
dagoeneko martxan da ekintza plan baten sormena. Datozen
urteetan gure herrirako nahi ditugun hobekuntzak eta ekin
tzak ezarriko dira plan berrian.
Herriko Agenda 21-ren bigarren faseko helburua urrian hasi
zen eta honakoa da: dokumentu bat garatu Agoitzen datozen hilabete eta urteetan garatzeko proietuak biltzea. Are
gehiago, proiektua bizilagunen eta udal teknikari ezberdinen
ekarpenekin egingo da, elkarlanean.

Horretarako hainbat bilera eta elkargune ospatu dira eta gure
herriko gai askori buruz eztabaidatu dugu (hezkuntza, parte hartzea, lanaren egoera, ingurugiroa, jakinarazpenak…)
etorizunerako ideiak lortzearren. Ekarpen guztiekin ekintza
plana sortuko da eta urtarrilaren erdialdera publikoki aurkeztuko da.
Ezinegonak edota ideia berriak badituzu, baduzu aukera
oraindik zure ekarpena egiteko. Informazio gehiagorako bisita ezazu gure webgunea.

garapena eta ingurunea
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EMAN BIZIA AGOITZI, KONTSUMITU AGOITZEN

Kanpaina berri baten lema izango da. Martxan jarriko da
herriko komertzio eta denden esku. Bere helburua izango da
bizilagunak gure herrian kontsumitu eta erostearen aurrean
sentikor bihurtzea, Agoitzek bizia eta etorkizuna izan dezan.
Kanpaina “Hurbileko Landa Merkatzaritza” proiektuan kokatu da, Cederna Garalurrek bultzatua. Parte hartzeko prozesu
bat izan da. Lehenik deialdi bat egin zen biztanleriaren ego-

nezinak ezagutzeko. Gero hainbat galdetegi egin zitzaien
denden jabeei eta erabiltzaileei. Azkenik, denden jabeekin
eta ostalariekin topaketa bat antolatu zen. Prozesuaren
emaitzak azaldu zitzaien eta kanpainaren nondik norakoak
adostu ziren. Udalak kanpainaren kideekin batera ekimena
ordainduko du.
Badakizu: Eman bizia Agoitzi, kontsumitu Agoitzen.
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KULTURGUNEAREN ETORKIZUNA EZTABAIDAN

Urrian eta azaroan zehar, Kulturguneko bi bilera berezi
ospatu dira. Elkargunearen ibilbidea aztertu da eta bere
etorkizuneko betekizunak eta eginkizunak zehaztu dira.
Hainbat ondorio atera dira: Kulturguneak aurrera jarraitu
behar du; bilerak tarte luzeagotan egin behar dira; kultura
eragileetan ez dauden pertsonek parte hartu behar dute
haien iritziak eta ekarpenak eztabaida aberastu baitezake-

te; denok parte hartu behar dugu eragileen arteko koordinazioa hobea izan daitezen eta Kulturgunean landutako gaiak
eragileen kideen artean zabaldu daitezen eta bere burua
hartutako erabakietan parte hartzen ikus dezaten.

ondarea, kultura eta jaiak
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URTARRILETIK AURRERA KULTUR ETXEKO SARRERAK
ONLINE ESKURATU AHAL IZANGO DIRA
2015eko urtarrilatik aurrera, Kultur Etxeko ikuskizunen sarrerak online erosteko aukera izango dugu. Nafarroako Antzerki
Sareak bultzatutako proiektua izan da, eta gure herriak, beste 27 herrirekin batera bertan parte hartu du. Sareak Nafarroako Gobernuaren Kultur Sailarekin parte hartzeko hitzarmena dauka eta, sistema berria martxan jartzea ahalbidetu
du. Modu horretan kultur etxeko ikuskizunetarako itxaronaldi
luzeak ekidituko dira.

Laster sistemaren nondik norakoak azalduko ditugu. Gure
web orrialdean eskurragarri egongo da baita Antzerki Sarearen loturan ere. Online bidezko salmenta egiteak ez du esan
nahi leihatilan bertan sarrerak saltzeari utziko diogunik, izan
ere, ohiko salmenta egiten jarraituko dugu kontuan hartuz
Internet ez duten pertsonak edo leihatilan erostea nahiago
dutenak.

Hemendik aurrera, Kulturgunearen funtzionamendua aldatuko da eta aipatutako bilera berezietan adostutakoari egokituko zaio.

PARLAMENTUKO KULTURA BATZORDEAK BILAKETA BISITATU DU

www.redteatrosnavarra.com

Bildu-Nafarroa parlamentariak eskatuta, Nafarroako Parlamentuko Kultura, Turismo eta Instituzio Harremanen Batzordeak Bilaketaren egoitzak bisitatu zituen. Bilaketaren eginkizuna eta bere egoera ekonomiko larria ezagutu zuten. Lehen
21 ziren bere ohiko egitasmoak, orain, berriz, 5 dira.
Batzordea 15 pertsonek osatzen dute eta horietatik hiru
besterik ez ziren etorri: Miren Aranoa (Bildu), Juan Carlos
Longás (Aralar) eta Coro Gainza eta Ramón Casado (UPN).
Bisita Kultur Etxeko José Hierro aretoan bukatu zen, eta bertan, Salvador Gutiérrezek taldearen egoera zaila azaldu zuen,
Nafarroako Gobernutik zetozen dirulaguntzak murriztu baitituzte. Bai Bilaketak bai Agoizko Udalak eskatu dugu kultura
sustatzen duten taldeen hitzarmenen politika berrezartzea,
dirulaguntzak murriztu eta dena dirulaguntzen deialdi bakarrean jarri beharrean; izan ere, horren bidez talde gehienek
dirulaguntza barregarriak jasotzen dituzte.

AGOIZKO KOSTRADAREN
KOFRADIA ERATU DA
Kulturgunearen ibilbide motzean sortutako eztabaida bat izan da denok batuko gaituen elementua bilatzea, mapan kokatuko gaituena eta kanpotik etortzen den jendearentzat erakargarria.
Azkenik, ondorioztatu da elementu horietako bat
Kostrada dela, gure herriko ohiko azkenburukoa.

Eztabaidaren ondorioz, Agoitzen, Kostradaren Kofradia jaio da. Bere helburua gure
herriaren elementu berezia sustatzea da
eta horretarako ekintza desberdinak egingo
dira. Dagoeneko logoa eta webgunea dute,
eta datorren abenduaren 27an aurkezpena
egingo dute. Zorte on!

GIRO ONA 2014KO JAIETAN
“EL IRATI SA, EL SUEÑO DE DOMINGO
ELIZONDO” LIBURUA AURKEZTU DA
Udalak babesten jarritu ditu gure historia eta ondarea baloratzeko helburua duten proiektuak. Azkeneko adibidea
“El Irati SA, el sueño de Domingo Elizondo” liburua da,
Victor Manuel Egiak idatzita. Lana dagoeneko salgai dago,
eta egileak Kultur Etxean aurkeztu zuen, Irati enpresan lan
egin zuten hainbat langilez lagunduta, izan ere, horiek
oso oinarrizkoak izan dira bai informazioa, bai agiriak eta
baita argazkiak ere lortzeko.
Liburua irakurtzeko erraza da, irudi asko
dauzka, eta Domingo Elizondok martxan jarritako industriagunearen historioa bildu da.
Irati oihanean zura lortzetik, hori bera saldu
arteko ibilbidea kontatzen du, zerrategia eta
trena ahaztu gabe. Zorionak Victor Manuel
zure lanaren bitartez gure historia eta iragana hobe ezagutzen laguntzeagatik.

Behin ere, jaietan parte hartze handia eta giro ona bizi izan
dugu. Kulturgunearen bitartez programa irekia sortu zen, eta
berriz ere Agoizko eragileak protagonistak izan dira antolatutako ekintzetan.
Aurten, DYAren bolondresak eta Suhiltzaileak jaien irekieraren arduradunak izan dira, udaleko langileekin batera. Aipatutako eragileak gure egunerokotasunaren garapenean behar
beharrezkoak dira.
Programan hainbat berrikuntza egon ziren. Suak Irindegian
birkokatu ziren, haur mozorroen lehiaketan parte hartutako

umeak Kale Berrian zehar desfilatu zuten, eta Irindegian festa berezia egin zen, haurraren eguna zela eta, zeinetan erraldoiak, txaranga, makillaje tailerra eta espuma festa egon ziren.
Urtero bezala, Kulturgunearen eskutik galdeketa bat egin zen
eragile eta biztanleen artean. Bertan alde onak eta txarrak
bildu ziren, datorren urteko programa egiterako orduan kontuan hartzeko, hain zuzen.
Udalaren web orrialdean argazki galeria dago, eta bertan
jaietako momenturik hoberenak agertzen dira. Argazkiak dohainik eskuratu daitezke.
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KULTURA, UZTAILA-ABENDUA
Kultura, Kultur Etxetik herriko kaleetara atera da. Bizilagunek
aisialdia eta kultura ekintzak udaldira egokitu zituzten. Hori
udako hilabeteen ezaugarrietako bat da, eta gero, berriz,
udazkenean, Kultur Etxera itzuli gara, eszenatokira eta erakusketa gelara. Urteko bigarren parteko programazioa anitza, kalitatezkoa eta adin guztietara zuzendua izan da. Herria munduko beste atalen proposamenekin aberastu egin da.
ARTE ESZENIKOAK: ANTZERKIA,
DANTZA ETA MUSIKA
- Milaur Taldea eta Agoizko Txistulari taldea. Txistulariekin eta gaitariekin dantzaldia (uztailaren 5ean)
Nafarroa Behereko Plazan.
- Mariano García Banda. Udako
kon-tzertua (uztailaren 20an), Nafarroa Behereko Plazan
- Zirika Zirkus Txarlestrup-ekin
(uztailaren 26an) Behe Nafarroako
Plazan.
- Opera Rock Elfenthal (Maite Itoiz
eta John Michael). Kultur Programa 2014 (abuztuaren 23an) Kultur
Etxean.
- Demode Quartet Epa!-rekin (irailaren 21a) Kultur Etxean.
- Iruñeko Orfeoia eta Erramun Martikorena (irailaren 27a), Elizan. San
Migel Abesbatzak antolatuta bere
70. Urteurrenaren ekintzen barruan.
- Agoizko Gaitariak Kalejira (urriaren 4a).
- TDiferencia Antzerkia, Eskola ondoko jolasak (urriaren 11). Napae
Activa Programa 2014.
- Euskararen Eguna (urriaren 24a).
- XX Nazioarteko Ziklo Korala Paramabira-rekin (Indonesia) (azaroaren 2a).
- Nafarroako Musica Banden Topaketa (Mariano Garcia Bandaren
15. Urteurrena). Bilaketak antolatuta,
azaroaren 8a, Kultur
- Mugarik Gabeko txuntxuneroak,
Agoizko Txistulariek antolatuta, azaroaren 15ean.
- Agoizko Musika Eskola. Santa
Ceciliako (Azaroaren 19an, Aurelio
Leon aretoan).
- Iluna Antzerkia Camioneta y Manta-rekin. Azaroaren 15ean Napae
Activa 2014 Programaren barruan.
- Trokolo Antzerkia Burutik jota!rekin. Azaroaren 22an, De Gira 2014
Programarekin.
- Zirika Zirkus Konpost Eroa-rekin.
Azaroaren 28an, Irati Mankomunitateak antolatuta eta Agoizko
Udalak lagunduta.
- Nafarroako Eguna Mariano Garcia Bandarekin.
- Ados Antzerkia Figurantes-ekin (abenduaren 13an).

- Musika Eskola, Eguberriko Kontzertua. Abenduaren 17an Kultur Etxean.
- San Miguel Abesbatza, Eguberriko Kontzertua. Abenduaren
20an, elizan.
- Mariano Garcia Musika Banda eta San Migel Abesbatza Txikia, Eguberrietako kontzertua. Abenduaren 21ean, elizan.
- El Cau de L´unicorn El fantasma mentiroso-rekin (abenduaren 28an).
- Kafé-Kontzertua: urriaren 26an, azaroaren 23an eta abenduaren 7 eta
21ean. Bilaketak antolatuta.
ERAKUSKETAK
- Sagrario Itoiz: Pinturas de una vida
(uztailaren 4tik 19a arte).
- XVII Agoizko Jaien Kartelen Lehiaketan aurkeztutako lanak eta Arte
Plastikoko Tailerrean egindako lanak
“Erraldoi buruak” Abuztuaren 2tik 8ra.
- Lan eta ohiturak. Gaderna taldearen
erakusketa 2014. Urriaren 3tik 18ra.
- Miguel Unciti Apesteguia, Paletan
Koloreak. Azaroaren 7tik 22ra.
- IX. Agoizko Argazki Lehiaketan aurkeztutako argazkiak. Abenduaren
5etik 20ra.
ZINEMA
- Udako zinema Merkatuko Plazan:
Ocho apellidos vascos (uztailaren
24a).
- XV Iruñeako Zinema Lehiaketa. Educactif Atala 2014. San Migel
DBHIko ikasleekin, 6a astelehena.
- Genero indarkeriaren aurkako zikloa (azaroaren 21a eta 25a).
LEHIAKETAK
IX Agoizko Argazki Lehiaketa
IKASTAROAK ETA TAILERRAK
Ikastaro berrietarako izen ematea hasi
zen (2014ko urritik 2015eko urrira):
- Antzinako Altzarien Lehenengoratzea
- Ehoziri ikastaroa
- Helduentzako pintura
- Arte plastikoak (haurrentzako, euskaraz).
- Udako arte plastikoen tailerra, gazteleraz, “Cabezas de Gigantes”, darForma Zerbitzu artistikoaren eskutik,
uztailaren 28tik abuztuaren 1era. Kultur Etxean.
- Eguberrietako arte plastikoen tailerra, euskaraz, Plastikatzen Eguberrietan, Patxi Huarteren eskutik. Abenduaren 29, 30 eta 31n izango da, Kultur Etxean.

GURE ONDAREA EZAGUTZEN
Ondarearen aspektuaren barruan ondare materiala eta ezmateriala sartzen da. Baina horretaz gain, ekintza desberdinak
sartzen dira eta gure bizilagunen gaitasunak balioztatzen dituzte, hala nola, hitzaldiak, liburuak eta beste batzuk.
- Víctor Manuel Egiak bere liburua aurkeztu zuen: El Irati S.A.
Domingo Elizondoren ametsa (irailaren 26a) Kultur Etxean.
- Abuztuko jaeien bideo eta argazkien proiekzioa (urriaren 5a)
- Socorro Latasak bere liburua aurkeztu zuen: Laino adina eta
beste olerki batzuk (urriaren 18an)

- Arkaitz León Muelak bere liburua aurkeztuko du Lurrak
jokoan (abenduaren 19a)
- Agoizko Kostradaren Kofradiaren aurkezpena (abenduaren
27an, Beti Jai-n)
2014KO EGUBERRIAK
Eguberrietako Ekintzak: Olentzero (abenduaren 24an), Pajea
(abenduaren 27an), Belenista eta Bilaketako Kitarren erronda
(abenduaren 27an), urtarrilaren 5ean Kabalgata….

ELOY VILLANUEVAK (PP) EUSKARAZKO
ORDENANTZAREN AURKAKO HELEGITEA AURKEZTU DU
Eloy Villanueva PPren parlamentari nafarrak, gure herriarekin
harreman estua duenak, Nafarroako Auzitegi Administratibora
jo du eta euskarako ordenantzaren behin betiko onarpenaren
aurrean helegitea aurkeztu du.
Ordenantza maiatzan aho batez
onartu zen eta hilabete batez eskuragarri egon zen konponketak
edo argudioren bat aurketezkotan, baina Udalak ez zuen inolako berririk izan.
Irailean, Nafarroako Aldizkari
Ofizialak behin betiko onarpena
argitaratu zuen. Eloy Villanuevak
behin betiko onarpenaren ondoren aurkeztu du helegitea epe egokian aurkeztu beharrean.
Antza denez, Alderdi Popularrean nahiko ohikoa da horrelako jarrera izatea, hain zuzen ere, Larragako ordenantzaren
aurkako helegitea baldintza berdinetan aurkeztu zuten.
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PPko parlamentariak momentuoro
argudiatu du ordenantzak gaztelaniadunak baztertzen dituela eta
Udalak ez duela euskararen erabilera erregulatzen dituen ordenantzak
egiteko gaitasunik.
Erabilitako argudioak, biak, okerrak
dira. Udalak bermatzen du (orain
arte egin dugun bezala), biztanleriaren hizkuntza eskubidea, administrazio publikoarengana zuzentzerako orduan gazteleraz nahiz
euskaraz egitea. Ordenantza egiteko
gaitasunari dagokionez, argi dago
Agoizko euskararen erregulazioa
Udalaren esku dagoela, gure ordenantza goiko legeak errespetatzen
dituen bitartean, hizkuntza arloan, eta gure kasuan horrela da.
Espero dugu Nafarroako Auzitegi Administratiboak Udalak
aurkeztutako helegiteei kasu egitea eta Partido Popularraren
helegitea bertan behera uztea.

UDALEN KEXEN ERAGINEZ, EUSKARAREN DIRULAGUNTZEN BLOKEOA
KENDU DUTE
Yolanda Barcinaren Gobernuak amore eman du eta azkenean euskara sustatzeko dirulaguntzak iragarri eta onartu
ditu. Laguntzak Nafarroako udalei zuzenduta daude. Lehenik,
Gobernuak bertan behera utzi zituen Euskara Zerbitzu ezberdinekin momentura arte sinatutako hitzarmenak. Gero, iragarri zuten dirulaguntzen deialdi bat hitzarmenak ordezkatuko
zituela, baina egia esan, 2013. urtean ez zen deialdirik atera.

Azkenik, Udal eta teknikarien kexen ondorioz, Euskarabideak
(Euskararen Institutua), dirulaguntza eskaini zuen euskarazko
ekintzak garatu ahal izateko. Agoizko Udalak horrekin bat
egin zuen eta horrela urtero ospatutako kanpaina ezberdinak
antolatu ahal izan ditu: helduen euskarazko ikasketen sustapena, D ereduan matrikulatzeko kanpaina, Garraldi Ludoteka,
udako kanpaldia, udako txokoak, Euskararen Eguna…

2014KO ETXEPARE SARIA ERABAKI DA
Etxepare saria euskaraz ilustratutako haur albumei zuzenduta dago, eta dagoeneko sariduna dauka. Leire Salaberriarentzat izan da sariduna, gipuzkoako neska, Nafarroako hainbat
herrik bultzatutako saria (Agoitz besteen artean) jaso duena.
Bere lana, Hiltzaileak, euskararekin jolasten du, izan ere, haren
protagonistak ez dira ohiko hiltzaileak, su-hiltzaileak baizik.
Leire Salaberriak bigarren aldiz irabazi du saria: 5.000 euro
egile-eskubideetan, lanaren argitalplena eta banaketa (1.500
ale hain zuzen). Albuma dagoeneko argitaratu da eta laster
liburutegian izango dugu, baita ikastetxean ere.
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UDALEKO EUSKARA ZERBITZUAK 25 URTE BETE DITU
bultzatzea; euskararekin lotutako
herritarren mugimendu eta ekimenei laguntza eta sustengua ematea;
udal langileen euskalduntzeko planak
gestionatzea; euskara erabiltzeko eta
bultzatzeko arautegiak (ordenantzak)
garatu eta horien jarraipena egitea;
itzulpen zerbitzua; herritarrei informazioa eta aholkua ematea hizkuntzarekin lotutako gaiei buruz.

Pasa den abenduaren 15ean
izan zen Udal Euskara Zerbitzua
sortu zeneko 25. urteurrena. Nafarroako beste zerbitzu batzuk
bezala, Agoizko ere martxan
jarri zen Nafarroako Gobernuak garai horretan sortu berri
zuen Hizkuntza Politikarako Zuzendaritza Nagusiak emaniko
dirulaguntzen ondorioz, toki
administrazioan euskararen normalizazioa bultzatzeko. Hasierahasieratik, zerbitzua konpartituta
egon da Aezkoako Batzarre Nagusiarekin, eta gaur egun entitate hori da zerbitzuburua.

Zerbitzuak izan duen ibilbide luze horretan, nabarmentzekoak dira Garraldi Ludotekaren sorrera, Karrika Euskara Taldearena, Irati Irratiarena edo Ze
Berri? Aldizkariearena. Horretaz gain,
aski ezagunak dira zerbitzuak Agoitzen eta Aezkoan antolatzen dituen
beste egitasmo batzuk: udalekuak,
tailerrak, Euskararen Egunak, hainbat
kanpaina eta abar.

Horren funtzioak, besteak beste,
honakoak dira: euskara bultzatzeko eta erabiltzeko arlokako planak, aktibitateak eta proiektuak

| kirolak eta beste gai batzuk
IKASTURTE BERRIRAKO
KIROL EKINTZAK
Urrian hasi ziren 2014-2015 ikasturterako Kanpondoak eskainitako
ikastaroak. Aurten parte hartzea
handitu da, aurreko urtean 214
pertsonek izena eman zuten, baina
ikasturte honetan, berriz, 237 pertsonek izena eman dute eskaintza
desberdinetan, hain zuzen ere.
Egoera ekonomikoak ere hobera
egin du. Iaz 1.600 euroko defizita
zegoen, aurten berriz 47,85 euro
besterik ez dira izan. Modu horretan, kirol ekintzen kontuak orekatuz
jarraitu dugu, izan ere 2010. Urtean
ekintzek 12.000 euroko defizitak
sortu zituzten.

ETB-REN ESTALDURA EZA DELA ETA
Duela zenbait astetik hona ez dira analogikoan
ikusten ETB-ren kateak, eta, hori dela eta, asko
dira egoera horren zergatia galdetzeko izan
ditugun deiak. Azken hilabeteotan, bi aldiz gutxienez aldatu
dira ETB 1 eta ETB 2.ko frekuentziak, eta gaur egun frekuentzia
altuago batean hartzen da. Horren ondorioz, kate horien seinaleak ez dira ailegatzen Arangoitira, eta, guk seinalea hortik
hartzen dugunez, ezin dugu herrira errebotatu. Orotz-Betelun
eta Irunberrin ere seinalerik gabe gelditu dira.
Gure antena berrikusi eta zenbait gauza aldatu badizkiogu ere,
seinalea ezin harrapatuz dabilela ikusita, ETB berriro ikusteko
bide bakarra 5.000 bat euroko inbertsioa egitea da. Baina, hala

ere, ez litzateke estaldura bermatuta egonen, frekuentzia berriz alda baidetzakete.
Egoera honetan gaudela, Nafarroako Gobernua presionatzen
jarraitu beharko dugu, gauza dezan Eusko Jaurlaritzarekin
bere garaian sinatu zuen hitzarmena, ETB LTD-ren (TDT) bidez ikusteko. Kostu txikiko neurria da, baina borondate politikoa behar da.
Movistar TV dutenek 153 kanalean har dezakete ETB Sat-en
seinalea. ETB Sat-ek ETB1 eta ETB2-ko programak emititzen
ditu, besteak beste, pilota eta berriak.

