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2016KO AURREKONTUAK ONETSITA
2016ko aurrekontuak joan zen abenduaren 2an onetsi ziren. Ahalik eta parte-hartzerik handienaz egin dira, udal arlo eta batzorde
bakoitzean eginiko hamaika bileraren, Udaleko teknikariekiko topaketen eta auzo batzarretan bilduriko ekarpenen bitartez.

Aurrekontuak

Aurrekontua 2.131.842 eurokoa da (+158.000 euro 2015ekoaren
aldean). 2011tik lehen aldiz handitu da pixka bat.

2013
2,443.095

2014
2,050.620

2015

2016

1.973.110 2.131.842

Diru-sarrerak: 2.131.842 €
1. kapitulua: Zuzeneko zergak: ------------------------------------------------ 656.700 € (+ 15.000 €)
2. kapitulua: Zeharkako zergak: ----------------------------------------------- 50.000 € (+ 4.264 €)
3. kapitulua: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru sarrerak --------------- 307.442 € (+ 14.742 €)
4. kapitulua: Transferentzia arruntak: ------------------------------------------ 1.028.650 € (+ 62.876 €)
5. kapitulua: Ondare diru-sarrerak eta herri ondasunen aprobetxamenduak:--- 32.100 € (+ 5.000 €)
Agoizko Udala | Ayuntamiento de Aoiz

AURKIBIDEA

6. kapitulua: Inbertsio errealen besterentzea: --------------------------------- 100 (=)

Bederatzigarren zenbakia | Noveno número

| ogasuna

03-05

2016ko apirila

| hirigintza

06-08

ZERBITZUAK | SERVICIOS

| ondare eta ingurumena

09-10

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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7. kapitulua: Kapital transferentziak: ------------------------------------------- 58.850 € (ez zegoen 2015eko aurrekontuetan)

Gastuak: 2.131.842 €
1. kapitulua: Langileria gastuak ------------------------------------------------- 702.230 € (+ 69.130 €)

| gizarte ongizatea eta osasuna

11-12

| kultura eta festak

13-14

| euskara eta kirola

15

4. kapitulua: Transferentzia arruntak: ------------------------------------------- 394.200 € (-36.000 €)

| turismo eta enplegua

16

6. kapitulua: Inbertsio errealak:------------------------------------------------- 103.137 € (+ 93.037 €)

| hezkuntza

17

9. kapitulua: Finantza-pasiboak: -----------------------------------------------100.905 € (+ 29.495 €)

| parte-hartzea

18

2. kapitulua: Ondasun arruntak eta zerbitzuak: --------------------------------- 810.400 € (+63.100 €)

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.

3. kapitulua: Finantza-gastuak: ---------------------------------------------------- 20.820 € (-5.830 €)

Diru-sarrerei dagokienez, Gobernuak hiruhilean behin udalei ordaintzen dien Toki Ogasunen Funtsaren gehikuntza gertatu da,
%9,1ekoa. Uraren erroldean diru bilketa handiagoa espero da,
horri buruzko ordenantzak aldatuta. Eta Nafarroako Gobernuak,
gazte langabetuak kontratatzeko edo euskara jarduerak laguntzeko, sortu berri dituen diru-laguntzak kontuan hartu dira. Bestalde,
Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak bere egoitza daukan eraikina mantentzeagatik Udalari eginiko ordainketa sartu da lehen
aldiz.
Gastuei dagokienez, udal enplegatu guztien soldataren %1eko
igoera aurreikusten da, baita kale garbiketarako pertsona baten
kontratazioa ere.
21 Toki Agenda abian jartzea, Udalbiltzarekiko elkarlana eta garapen bidean diren herrialdeetako larrialdietarako laguntzetarako
kontu-saila berritasuna dira.
Inbertsioen kapituluan, San Migel ikastetxeko komunen konponketarako, DYAren eraikinaren teilatua konpontzeko, garabikamioi bat erosteko, Agoizko turismo eta zerbitzu alorretako sei-

naleak hobetzeko, 0-3 urteko eskolako beirateria aldatzeko, Irati
ibaiaren inguruko ingurumen bidexkaren proiekturako edo ondare historikora bideraturiko kontu-sailak aurkitzen ditugu.
Udal osoko bilkurak, bestalde, Musika Eskolaren (116.200 euro) eta
Kanpondoaren (455.000 euro) aurrekontuak ere onetsi zituen, aldez aurretik Musika Eskolako Patronatuan eta Kanpondoako Administrazio Kontseiluan onetsita.
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2014KO KONTUAK IXTEAN, SALDO POSITIBOA LEHEN ALDIZ 2011Z GEROZTIK
2011z geroztik lehen aldiz, Udalaren kontuen sarrera-gastu balantzeak positibo du itxiera.
Gastuak (Onarturiko obligazio garbiak): 2.067.127,76 euro
Sarrerak (Onarturiko eskubide garbiak): 2.081.688,56 euro
Sarrera-gastu balantzea: +13.960,80 euro
Diruzaintzako gerakina ere positiboa izan da, 69.044,18 eurokoa.
2013an 24.266,16 eurokoa izan zen. Gerakin positiboa izateak aurrekontuetan aldaketak egitea ahalbidetzen du urgentziazko inbertsioak egin behar izanez gero.
Oraingo emaitza aurreko legealdian eginiko ahaleginaren ondorioa
da. Alde batetik, gastuaren murrizketagatik, esku pribatuetan zeuden zerbitzu batzuk publiko eginez eta beste zenbait neurriz, edo

Emaitza doitua
2012

2013

2014

-53.877,55

-14.167,16

+13.960,80

gastuari udal arlo guztietan eusteagatik.
Diru-sarrerak konstanteak izan dira azken hiru urtean eta horrek
kontuak egonkortzen lagundu du. Baina horrek ez du Agoizek bere
ekonomia egoera konplexua erabat irauli duenik esan nahi. Hobeki
gaude, baina, kontuak erabat egonkortzen saiatzeko, legealdi hau
beharko dugu. Aurrezteko neurriak, aurrekontu estu egokituak eta
gastuaren euspena aplikatzen jarraitu beharra dugu.

BESTE MAILEGU BATEN HITZARMENA
Joan zen urrian Agoizko Udalak 400.000 euroko mailegu bat hitzartu zuen, 10 urteko amortizazio epekoa. Udalak Nafarroako Gobernuak diru-laguntzak ordaintzeko izaten zuen atzerapena, gauzatuz joan diren inbertsioen finantziazio falta eta, batik bat, aurreko
udal kudeatzaileengandik jasoriko egoera ezin txarragoa zirela-eta
hitzartzen zituen diruzaintza kontuak (zubi maileguak) ordezten
ditu mailegu horrek.
2011ko abenduan aldizkari berezi baten bitartez jakinarazi genuen
bezala, Udal honek ordaindu gabeko fakturengatik aurkitu zuen zuloa 388.960,55 eurokoa izan zen. Kopuru horri 871.753,09 euroko
zor bizia gehitu behar zitzaion.

guztiok dakigu, eguneroko gastua egiteaz gain, Agoitz hobetzen
lagunduko duten beharrezko inbertsioei eta proiektu batzuei ekin
behar zaiela, nahiz eta xumeak izan.
Zenbateko horietako anitz Udalak ordaindu behar izan ditu erakundeen laguntzarik gabe edo fundazioaren murrizketen ondorioz.
400.000 euroko kopurua osatzen dute zenbateko horiek eta ondoko taula horretan xehatu ditugu:

Gastu zerrenda:
Goi hornidurako ur obrak 4. eta 5. faseetan 72.650,81
L.H. ikastetxeko komuneko obrak
19.644,02
Ikastetxean leihoak aldatzeko obrak
15.529,98
Sareen eta zoladuraren obrak
103.423,03
Ikastetxeko berogailuak
27.792,96
Ibilgailua erostea
5.500
Lorategietarako makineria
18.481,61
DYAren lehengo lokala egokitzeko obrak
35.955,71
Udal erabilerako lokalen egokitzapena
13.698,40
Aurelio León aretoko obrak
7.701,82
Azpiegitura kaltetuetako konponketa
28.100,88
DBH ikastetxeko komunetako obrak
53.820
Guztira: 402.299,22

Horri, Nafarroako gobernuak azken 4 urtean egin dituen murrizketak gehitu behar zaizkio. Zerbitzu eta kontu-sail guztietan eginiko
murrizketak, zeinek pisuzko diru-sarreren lerma ekarri baitute eta
kenduz joan zaizkigun gastua geure gain hartzeko ardura udalei
utzi baitiete.
Hori gutxi balitz bezala, Itoitz – Nafarroako Ubidea Fundazioak
gure herrian inbertitzeari utzi zion, jada konprometiturik zeuden
eta Udalak abian zituen obra batzuk ez finantzatzeko punturaino.
4 urteotan, Udalak ahalik eta gehien estutu du gerrikoa, eguneroko
gastua erdira murriztuz, ezein zerbitzu itxi edo kendu gabe. Baina

Aurreko gastua egunerokoarekin bateragarri egin eta inbertsio horiek
gauzatzea zama handia izan zaio Udalari. Zama hori azken urteotan
harturiko neurriek (esku pribatuetan zeuden zerbitzu batzuk publiko
egitea, energia kontratuak berrikustea, ordezkaritza edo festa gastu
neurrigabea murriztea…) arindu dute eta zuloa, neurri drastikoak hartu
behar izan gabe, txikituz joatea lortu dute.

izana behar dute, baita hori hitzartu behar diren maileguen finantza
zamari aurre egiteko aski izatea, erakundearen zor biziaren baturak
-hitzartu beharreko mailegu berriak barne- kitaturiko edo sorturiko
diru-sarrera arrunten %110 ez gainditzea eta kontsolidaturiko sarrera
ez-finantzarioekiko defizit ehunekoa zero baino txikiagoa izatea ere”.
Eta elementu horiek Udalak nasaiki betetzen ditu.

Egoera horiek sorrarazten dituzten diruzaintza tentsioei aurre egiteko,
Udala zubi maileguak eskatuz joan da, urtebeteko epe laburrean itzuli
behar zirenak, eta horrek zailtasunak ekartzen zituen.

Mailegu hori sinatzeak arnasa hobeki hartu eta kontuetan tentsio txikiagoak izatea ahalbidetu digu. Udala hori egitera beharturik egon ez
arren, zor hori legealdi hau amaitu aurretik ordaintzen bukatzea da
gure konpromisoa, hiru hilean behingo 30.000 euro, alegia. Modu horretan, 2019an hasiko den Udalak ez dio ezein mailegu berriri aurre
egin beharko eta, are gehiago, 2011ko zor bizia erdira murrizturik topatuko du.

2014ko kontu egonkortzeak eta sarrera-gastu balantze positiboak
kreditu bat epe luzera hitzartzea ahalbidetu dute, zeinek Udalari konplikazio ekonomikorik gabe amortizatu ahal izatea bermatu eta kontagailua zeroan jartzera hurbiltzeko bidea emanen baitigu.
Kreditu eragiketa horiek martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legean, Nafarroako Toki Ogasunei buruzkoan, eta apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan, Aurrekontu Egonkortasunari eta Finantza Jasangarritasunari
buruzkoan, erregulaturik daude. Kreditu berriak hitzartu ahal izateko,
toki erakundeek “azken ekitaldia aurrezki garbi positiboa izanik kitatu

Hemendik aurrera, oraingo gastuari egin beharko diogu aurre, ez
jasoriko herentziari. Horretarako, gerrikoa estutzen jarraitu behar dugu
eta zorrotzak izaten jarraitu behar dugu. Eta, gainera, Nafarroako Gobernuak udalei emaniko finantzamendua nabarmenki hobe dezan lan
egin, Agoizko egoera ekonomikoa datozen lau urtean guztion artean
irauli ahal izateko.

TOKI MAPAREN ERREFORMARI BURUZKO PARTE-HARTZE PROZESUA
Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioak parte-hartze prozesu
bati ekin dio Nafarroako toki erakundeen artean, etorkizuneko legeak
bere barnean izan beharko dituen oinarrizko printzipioak bilduko dituen dokumentua egin ahal izateko.
Prozesu osoa koordinatzeko, alkate talde bat eratu da eta taldekide bat
Agoizko alkatea da. Martxo eta apirilean, Nafarroako eskualde guztietan bilerak eginen dira ideiak eta ekarpenak biltzea helburu. Gainera,
eztabaida foro espezifikoak eratu behar dira hainbat kontzeju, mankomunitate eta bestelako toki erakunderekin haien arazo zehatz eta komunak jasotzeko.
Foroetan bilduz joanen diren ekarpen guztiak Hausnarketa Taldean,
Nafarroan diren erakunde mota guztien ordezkariez osaturik, antolatu
eta gainbegiratuko dira. Talde hori izanen da aipaturiko printzipioak
bilduko dituen dokumentua egiteko arduraduna. Testua ekainean eramanen da Federazioko batzar nagusira botatua izan dadin. Batzarrean

onetsiko den testua Nafarroako Gobernuari igorriko zaio orain idazten
ari den toki maparen zirriborroan kontuan hartua izan dadin. Gobernuak jada iragarri du lege berria 2017ko abenduan onetsi nahi duela.
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EUK-EK KONPONDU DU NAFARROAKO UBIDEAREN ETA GAMESAREN
ARTEKO ZULOA

IRATI HHS MANKOMUNITATEAREN LEHEN HEGAZTI-KONPOSTA EGITEKO
INSTALAZIOA INAUGURATUA

Ebroko Ur Konfederazioa (CHE) joan zen otsailean hasi zen Nafarroako Ubidearen eta Gamesa enpresaren atzeko patioaren arteko ezpondaren konponketa. Eremu hori, Ubidearen zero deituriko
zatian, 2013 hasieran gertatu zen andeatua euri jasen ondoren.
Ia 3 urte igarota, Ebroko Ur Konfederazioak bere gain hartu ditu
konponketaren kosteak, 1,12 milioi euroan balioetsirik. Obra ekain
bukaeran amaituko da eta, horrela, luizia gertatu zenetik mozturik
dagoen pasealekua berreskuratuko dugu.

Oilategi konpost-instalazioaren (hegazti-konposta egiteko instalazioa) proiektua Irati Hiri Hondakin Solidoen Mankomunitateak abiaturiko konpostaje komunitarioko azken esperientzia
da. Artiedan kokaturik (Urraulbeiti), 160 metro koadroko azalera
da, eta bertan konpostaje komunitarioa eta oiloen bidezko animalia kudeaketa elkartzen dira. Prozesu horretatik bi azken produktuok lortzen dira: ongarria, konpost gisa, eta arrautza freskoak.
Proiektuan lan egiten duten familiek oilo horiek ekoitziriko arrautza freskoak jasotzen dituzte mantentze lanaren eta ematen dituzten hondarren truke.

Beste alde batetik, urtegiko presa nagusirako sarbidea berriro ireki
da. Oinezkoek soilik erabiltzeko izanen da, hori bai, eta hesi batez
mugatu da presaren erdira.

ITURZARREA PARKEA ETA MENDIBURUA PLAZAREN LEHENGORATZEA
La Harinera urbanizazioaren eta Agoizko alde zaharraren artean
lorategiz horniturik dagoen eremuak, non azoka txikia egiten baita, badu izena: Iturzarrea parkea. Horrela, lorategi horietan antzina
zegoen iturriaren aipamena egin nahi izan du Udalak.

Halaber, Mendiburua plazaren izena, bere garaian ezabatuta, berreskuratu da. Francisco Yndurainek merezi duen karrika izaten
jarraituko du, nahiz eta, karrika horren lehengo izendapena kontuan hartuz, kartelean “Francisco Yndurain kalea, lehengo Mediodía kalea” jarriko den. Horrela, gure herriko zenbait kale historikoren izenak berreskuratuz eta gogoratuz joaten gara.

tean. Dena bero eta mugimenduarekin harmonian egiten da. Sei
hilabeteko ziklo batean, konposta ongarri gisa erabiltzeko prest
egonen da”.

Mankomunitateko presidente Mabel Cañadaren hitzetan, “beren
hondar organikoak etxetik hartu eta oilategiko sarreran uzten
dituzte. Gero hor lehen konpost-ontzi batera pasatzen dituzte
eta horretatik hurrengora, laugarrenera iritsi arte, non bahealdia
egin eta deskonposaturikoa atera eta paketatzen baita. Bitartean,
izena eman duten familiek arrautzak banatzen dituzte beren ar-

UDALAK KALE GARBIKETA EGITEKO LANGILEAK IZANEN DITU LASTER
Egoera ekonomiko zailak eta Udalak dituen baliabide mugatuek
kale garbiketa gure herriko ahulguneetakoa bihurtzea eragin dute.
Behar horri erantzuteko, Udala orain askotariko eginkizunetarako
langile bat lanaldi erdirako kontratatzeko probak egiten ari da, ha-

ren eginkizuna gure karriken garbiketa izanen delarik. Era horretan, auzoetako bileretan jaso genituen eskaera anitzak betetzen
hasiko gara, gure karrika, plaza eta urbanizazioen zainketa eta
mantentze lanak hobetzea helburu.

KONPOSTAJE KOMUNITARIOA ZABALDUA
Orain dela zenbait aste, beste bi eremu ditugu konpostaje komunitariora bideraturik: bata Osasun Etxearen atzealdean eta bigarrena azoka txikia kokatzen den orubearen ondoan. Konpostaje
komunitarioa abian jarri zenetik, 2015eko martxotik beraz, 72 dira
beren etxean sorturiko hondar organikoak egunero utziz parte hartzen duten familia agoiztarrak. Bi eremu berriekin, familia

erabiltzaileen kopurua handitu eta konpostaje komunitarioko guneak Agoizko auzo guztietatik hurbil eskaini nahi dira.
Interesatuek mancomunidadirati@hotmail.com posta elektronikoan edo 609.667.233 zenbakira deituz eman dezakete izena.

URARI BURUZKO ORDENANTZA BERRIAK ETA HIRIGINTZA IZAPIDEAK
Azken hilabeteetan Udalak bi ordenantza berri onetsi ditu. Nabarmenena urari dagokiona eta auzotar orori eragiten diona da.
Ordenantzak kontagailu/hiruhileko 3,40 euroko tasa finkoari eusten dio. Eta kopuru horri kontagailu/hiruhileko 2 euroko mantentze
tasa berria gehitu zaio. Gainera, lotura edo hargune eskubidearen
tasa sortu da, 80 eurokoa, instalatuz joanen diren kontagailu berrietarako.
Urtean kontagailuaren irakurketa bat gutxienez eman beharra
finkatu da. Eman ezean, Udalak eginen du zenbatespena.
Prezio berri horiek jartzearekin batera, Udalak inbertsio garrantzitsu batzuk egin ditu sistema hobetzeko, matxuraturiko 80 bat kon-

tagailu berritzekoa, ur ihesak bilatzeko aparatu bat erostekoa eta
irakurketa elektronikoa egiteko sistema berri bat jartzekoa esaterako. Gainera, web orrialdeak auzotarrei kontagailuaren irakurketa
online igortzeko aukera emanen die.
Hirigintza izapideak direla-eta ordaindu beharreko tasen ordenantza berri bat ere onetsi da. Bertan auzotarrek Udalari eskatuko
dizkioten txosten teknikoen prezioak finkatu dira. Teknikariekiko
kontsulta eta hitzorduek orain arte bezala doakoak izaten jarraituko
dute.
Bi ordenantzak daude udaletxean irakurri edo kontsultatu nahi dituenarentzat eskuragarri.
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21 TOKI AGENDA ABIATZEKO PARTE-HARTZE PROZESUAREN BUKAERA

HOBEKUNTZAK HERRIKO HAINBAT TOKITAN

Herritarren parte-hartzea udal batzorde irekietan eta auzotarrentzako bi gune espezifikotan: auzo batzarretan eta Agoitz Jasangarria Foroan, giltzatzen da. Hori guztia udaleko lan talde batek
koordinaturik: horrek Udalbatzari gauzaturiko ekintzen balorazioak eta urteko proposamenak jakinarazten dizkio.

Azken hilabeteotan, Hirigintza Arloak gure herriko hainbat toki
hobetzeko jardun batzuk burutu ditu. Ikastetxe publikoan Kanpondoko aparkalekutik sartzeko eskaileretan argi foku bat jarri da
toki horretan zegoen ikuspen txarra zela eta. Beste argi foku bat
DYAren eraikineko sarreran jarri da.
Landakoabide karrika noranzko bakarrekoa da jada. Bide estua
denez, trafiko arazo anitz gertatzen ziren. Aurrerantzean, igotzeko
karrika da Domingo Elizondo etxe eremura iristen diren ibilgailuetarako. Eskuinetara biratzen ahalko da Landakora joateko.

Azaroaren 15ean Agoitz Jasangarria VII. Foroa egin zen, 21 Toki
Agendaren hirugarren fasearen bukaera. Foro horretan, segimenduko adierazle eta egituren agiriak baliozkotu ziren. Udalaren web
orrialdean eskuragarri daude.

San Miguel Berria futbol zelaian araztegi berri bat instalatu da,
gastuak ordaintzeko Construcciones Leachek emaniko laguntzaz.

Foroa eginda eta Jasangarritasun Deklarazioa onetsita, Toki Agendaren segimendu eta ebaluazio egiturak jarriko dira abian.
Hirugarren fasean, Agoizko 21 Toki Agenda gauzatzeko antolakuntza identifikatu eta onetsi da. Aldi berean lan egitura onetsi
da. Udal barneko lana udal arloen bitartez egitea proposatzen da.

JASANGARRITASUN DEKLARAZIOAREN ONESPENA
Joan zen abenduaren 2an, Udalak osoko bilkuran 21 Toki Agendako Jasangarritasun Deklarazioa onetsi zuen aho batez, horren
hirugarren fasea itxi zuena. Deklarazioak laburturik biltzen du orain
arteko prozesu osoa, baita Udalak 21 Toki Agendarekin dituen konpromisoak ere.
- Jasangarritasuna eremuan lortzeko beharrezko giza, material eta
finantza baliabideak bideratzea: Identitatea eta ondarea, Eskualde-

DYAREN ERAIKINEKO TEILATUA KONPONTZEKO OBRAK ESLEITUAK
Agoitz, Longida eta Artzibarreko udalek Construcciones Leache
enpresari esleitu diote DYAren eraikinaren estalkia konpontzeko
obrak egitea. Lehiaketa baten bidez egin da eta bertan beste 3 enpresa agoiztar gehiago gonbidatuak izan ziren beren proposamenak aurkeztera. Zerbitzu garrantzitsu hori egoteaz gain, eraikinean
Izaga Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen egoitza, Agoizko
Dantzari Taldearen, Dánzalo eskolaren eta Kabalgata elkartearen
lokalak ere badaude, baita udal ikastaro batzuk egiteko tokia ere.
Obren kostua 20.900 eurokoa izanen da eta %50 Agoizko Udalak
ordainduko du eta beste %50a Longida eta Artzibarreko udalek
hartuko dute beren gain.

JADA IKUS DAITEKE ETB TDT-AREN BITARTEZ
EITB telebista eta irrati kateak (Euskal Irrati
Telebista) jada ikus-entzun daitezke TDTren bitartez Agoitzen. Joan zen abenduaz
geroztik Etb-ko irrati eta telebista kanal
guztiak har daitezke, nahiz eta, behin be-

tiko irtenbidea ez denez, baliteke zenbait aldetan behar bezala hartu ezin izatea. Espero dugu
laster behin betiko irtenbidea iristea, kanal horiek
herri osoan inolako arazorik gabe ikus-entzun
ahal izateko.

ko burua, Bizi kalitatea, Ingurumen jasangarritasuna.
- 21 Toki Agenda garatzeko Tokiko Ekintza Plana eta Tokiko Jasangarritasunaren Segimendu Plana onestea.
- Aalborg-en (Danimarka) eginiko Europako Hiri eta Herri Jasangarrien IV. Konferentzian toki agintariek harturiko konpromiso oro
onestea.
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URRATS GEHIAGO ETORKIZUNEKO IRATIREN BIDE BERDEAREN GAINEAN

AGOITZEN EZ DUGU ERASO SEXISTARIK ONARTZEN

Iratiren Bide Berdeak bere administrazio bide konplexuari jarraitzen dio laster errealitate izan ahal izateko. Nafarroako Gobernuak
jada ebatzi du UPrS -Udalez Gaindiko Proiektu Sektoriala- (PSIS)
deiturikoaren behin betiko onespena, jendaurrean egoteko denbora bukatu ondoren.

2015eko azaroaren 4an, osoko bilkura
arruntean, Agoizko Udalak, “Azaroaren 25a,
Emakumearen aurkako bortizkeria ezabatzeko Nazioarteko Eguna” gai hartuta, mozio bat onetsi zuen aho batez.

Euskal Herrian emakume bat indarkeria
matxistaren ondorioz erailtzen duten kasuetan, berria ezagutzera eman eta 24 ordura elkarretaratzea eginen da. Agoitzen
udaletxean elkartuko gara.

Orain Nafarroako Gobernua lurren desjabetze fasean da, non ondasun eta eskubideen titular ukituak aurreko eta okupazio aktak
egiteko saiora deiturik baitaude.

Erakundearen deklarazio horretan, Emakumeen Mundu Martxak indarkeria matxistari
aurre egiteko bultzaturiko protokoloa gure
egiteko konpromisoa hartu genuen besteak beste.

Estatuko erailketetan, hilketako probintzian eginen dira elkarretaratzeak. Hala
ere, Agoitzen familiarekin bat eginen dugu
eta udaletxeko balkoian jarririko panel baten bitartez adieraziko dugu gure arbuioa.

Fase hori bukatzen denean, behin betiko itxiko da proiektua Madrilera finantziazio bila joan ahal izateko.

INDURIAGAKO NEKROPOLIAN SASTRAKAK KENTZEA
Joan zen urrian Agoizko Udalak auzolana antolatu zuen Induriagako nekropolian (Zarikietako mendi gaina). Multzo megalitiko
hori osatzen duten harriak estaltzen zituzten ezpelak kentzeko
lana egin zen.
Monumentu horiek 2012ko udan eman ziren ezagutzera, baina
landaredia hazita zegoen eta urte gutxiren buruan ezkuta litezke

berriro eta, hortaz, Longidako auzotarrekin batera, garbitzera joatea erabaki genuen.
Lerro hauetatik, egunen batean nekropolia bisitatu eta gozatzera
gonbidatzen zaituztegu, egun garbietan Nafarroako eta Aragoiko
Pirinioak polit-polit ikusten baitira.

Aipatu protokolo horren barnean, indarkeria matxista bukarazteko hainbat ekintza egiten ari dira. Horietako bat zuekin guztiokin
konpartitu nahi duguna da eta parte hartzera eta salatzera animatu nahi zaituztegu.

Horrez gain, herrirako sarreran “Agoitzen ez dugu eraso sexistarik
onartzen” goiburua zeukan kartela jarri zen.

MARTXOAREN 8A: EMAKUME LANGILEAREN NAZIOARTEKO EGUNA
Udalak, aho batez onetsiriko mozio baten bidez, konpromiso hauek hartu zituen: 2017-2019 aldian berdintasunari urte
bakoi-tzean emaniko kontu-saila handitzea, sortuz joaten den
agiri guztietan hizkuntza ez-sexista eta inklusiboa erabiltzea,
herriko emakumeekin eta gizarte taldeekin elkarlanean
indarkeria matxistaren kontrako protokolo bat garatu eta
abiatzea eta gure herriko festa eta ospakizunetan parte-hartze
paritarioa garatu eta sustatzea.
Gainera, martxoaren 8ko arratsaldean giza mosaiko bat egin zen
Kultur Etxeko plazan emakume langileenganako babesa sinbolizatzeko.
Ekintza horiekin batera eta martxoan zehar, hainbat motatako
jarduerak egin ziren: risoterapia tailerra, pelvis-zoru tailerra, afaria
Pantxika Lamurren umorearekin eta “Sormen Gai, sormen Iturri”
kultur programaren beste edizio bat, zeinek beste urte batez arte,
ikus-entzun, antzerki, kantu, dantza, poesia eta beste zenbait alorretan herrian diren artisten parte-hartzea izan baitzuen.

2016KO ZUHAITZAREN EGUNA
Martxoaren 19 eta 20ko asteburuan Zuhaitzaren Eguna izan zen,
Ondare eta Ingurumenaren Arloak antolatuta. Ez zen lan samurra
izan, eguraldi txarragatik, baina, hala eta guztiz ere, anitz izan ziren
gogotsu eta ilusioz parte hartu zuten lagunak.
Horrela, hainbat espezietako hogei bat zuhaitz landatu ziren:
almezak, astigarrak, urkiak, haritzak, zedroak… lehengo trenbidearen ondoan, hemendik gutxira bide berde gisa -“Iratiko Bide
Berdea”- moldatuko den horren ondoan, kokaturiko parke batean

itzal eremu bat sortzeko asmoz.
Jarduera horretan, 21 Toki Agendako ekintzen barnean, Eskualdeko Ikastetxe Publikoak ere hartu du parte, ikasleak parte hartzera
animatuz, LH-ko laugarren mailakoak bereziki. Gainera, ikastetxeko patioan zuhaitz bat landatu zuten eta haren ondoan plaka
batean zuhaitzaren izena eta ikasturte honetan eskolaturiko 31
neska-mutikoen izenak jarri zituzten.

BBB ETA DESFIBRILADORE TAILERRAK
Joan zen azaro/abenduan desfibriladore automatikoak eta erdiautomatikoak erabiltzeko gaitasuna hartzeko Prestakuntza Ikastaroa egin zen Agoitzen, “El abc que salva vidas” elkarteko Ana eta
Clint-ek emana eta Agoizko Udaleko Osasun Arloak antolatua.
Gaur egun Agoitzen 5 desfibriladore ditugu: Osasun Etxea, Kanpondoa, Agoitz K.E. (goiko zelaia), DYA anbulantzia eta DYAren
egoitza.
Horregatik iruditu zitzaigun garrantzitsua zenbait lagun prestatzea, behar izanez gero baliabidea erabili ahal izateko. Kanpondoko, Kirol Elkarteko, Haur Eskolako, San Migel Ikastetxeko, Udaleko Brigadako eta Izaga Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko
lagun batzuek hartu zuten prestakuntza.
Desfibriladorea aparatu elektroniko eramangarria da, bihotz geldialdian den gaixo batengan arritmia gaiztoa hautemateko gai,

eta, egokia bada, bihotzari shock elektrikoa egin diezaioke bihotz erritmo elektriko eta mekaniko eraginkorra leheneratzeko.
Frogaturik dago bihotz geldialdiaren detekzio goiztiarra egin, larrialdeetako osasun zerbitzuak (112) ohartarazi, bihotz-biriketako
bizkortze goiztiarrari ekin eta lekuko batek desfibriladore goiztiarra aplikatuz gero, biktimak bizirik eta arrastorik gabe edo ia gabe
jarraitzeko posibilitateak handitzen direla.
Era berean, bihotz-biriketako bizkortze (BBB/RCP) tailer pare bat
egin da, non prestakuntza 26 laguni eman baitzaie.
Helburu nagusia bihotz-biriketako geldialdia hautematen eta jarraitzeko urratsak egiten ikastea da.

www.elabcquesalvavidas.org
www.facebook.com/elabcquesalvavidas
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IZAGA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA
Oinarrizko Gizarte Zerbitzua lehen mailako arretako zerbitzu publiko eta komunitarioa da eta IZAGA Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateko ibar eta herrietako (Longida, Izagaondoa, Untziti,
Lizoain-Arriasgoiti, Artzibar, Agoitz, Urrotz-Hiria eta Oroz Betelu)
biztanleen bizi kalitatea hobetzea du helburu.
Zerbitzuan administrari bat, bi gizarte-langile, hezitzaile bat eta
bost familia-langile ari dira.
Hemen duzue gauzatzen ari diren programei buruzko informazioa:

Enplegu Sozial Babestuaren Proiektua Gizartetik bazterturik
direnei lan munduan eta gizartean sartzeko posibilitateak hobetuko dizkieten aztura eta trebetasunak eskuratzen laguntzea du
helburu, pertsona horiek peoi lanetarako lan kontratazioa eginez.
Kontratu sozial babestu baten bidez eta eginiko lanari dagokion
ordainsari ekonomikoaren bidez, prestakuntza osagarriaz gain.
2015. urtean sei izan dira kontrataturiko lagunak, 16 hilabeterako
guztira, eguneko sei ordurako.
Sexua

Gizarte Harrera eta Orientazio Programa Oinarrizko Gizarte Zerbitzurako sarbidea da. Bai gizarte zerbitzuen sistemaren
baliabideei bai babes sozialerako beste sistemei buruzko informazioa eta orientazioa eman eta izapideak egitean eta, komeni
bada, azken horietara bideratzean datza.
Haur eta Familia Programa Adingabekoei eta beren familiei beren garapen integrala ahalbidetuko dien ingurunea bermatzea du
xede, prebentzio, sustapen eta babes mekanismoen eta laguntza
pertsonal, familiar eta sozialaren bitartez, beti ere gizabanako, familia eta komunitatearen ikuspuntutik.
Autonomia Pertsonalaren Sustapenerako eta Mendekotasun
Egoeran Direnei Arreta Emateko Programa Programa honek
mendetasun eta desgaitasun egoeran direnei beren ohiko ingurunean ahalik eta denbora gehien egotea ahalbidetu nahi die.
Horretarako, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua (SAD/ELZ) eta prestazio eta esku-hartze batzuk ditugu.
2015. urtean 235 izan dira artaturiko lagunak.
Gizarteratzeko Programa Gizartetik bazterturik edo gizartetik
baztertzeko arriskuan direnei gizarteratzeko laguntza eman nahi
die, gizarteratzeko banakako ibilbideen parte-hartzezko diseinuaren eta gizarte-heziketako laguntzaren bitartez.

KULTURAREN GAINBEGIRADA: 2015 UZTAILA-2016 MARTXOA

Emakumea
Hombre
Hombre
Emakumea
Hombre
Hombre

Iraupena

Lantokia

Lanaldia

6 hilabete
4 hilabete
2 hilabete
2 hilabete
hilabete 1
hilabete 1

Agoitz
Urrotz
Urrotz
Agoitz
Agoitz
Agoitz

6 ordu
6 ordu
6 ordu
6 ordu
6 ordu
6 ordu

Programa Komunitarioa Nahitako eran eta parte-hartzearen bidez lantzen dugu pertsonen eta taldeen ahalmenen dinamizazio
eta bizkortzea, haiek beren kultura sortzea eta beren errealitatea
kritikoki eraikitzea lor dezaten. Komunitateak eta pertsonek dituzten baliabideak erabiliz. Gizarte laguntzako ekimenak, herritar
guztien gizarteratzea lagunduko duten gizarte ehunaren sorrera
eta indartzea, gizarte aldaketa eta gizarte jarrera positiboak babestuz, bakoitzarenganako onarpen eta errespetuan beste pertsonekin harremanetan bizitzen laguntzeko. Horretarako, prebentzio unibertsal eta selektiboko kanpainak diseinatzen ditugu
eta zerbitzu, profesional eta kolektiboekin sarean lan egiten dugu,
topaketa eta kultura kolektibo, komunitario, zehatz, eskuzabal,
pluralista eta unibertsala sortzea sustatu nahian.

C/ Domingo Elizondo, 1 // 31430 Aoiz // 948 33 40 95

Arte eszenikoak (antzerkia, dantza eta musika):
- Menorkako zaldiak (Tutatis, Bartzelona), uztailaren 25a.
- Mariano García banda, uztailaren 26a.
- Dantzaren Bidezidorrak (Amaiur Dantza Taldea, Naf. Gobernuaren Kultur 2015 programa), abuztuaren 28a.
- El Drogas. Rhythm & Blues Band, irailaren 20a.
- Agoizko gaitariak, urriaren 3a.
- Agoizko San Miguel Abesbatza: Broadway series, urriaren 23 eta 24a.
- Txarangen III. topaketa, urriaren 31.
- Pepe Viyuela: Encerrona, urriaren 18a.
- Nazioarteko Abesbatzen XXI. Zikloa: Mixed choirs “Laiks” (Letonia), azaroaren 1a.
- Mugarik gabeko txuntxuneroak: Dianak, azaroaren 7a.
- Euskararen Eguna, azaroaren 14a.
- Andanzas de Don Quijote y Sancho (Colectivo Humo, Nafarroa), azaroaren 19a.
- Historias de Mujeres en crisis (Irati Antzerki Taldea), azaroaren 28a.
- Nafarroaren Eguna: Mariano García musika banda.
- Magic Spectacular (Mago Sun, Gasteiz), abenduaren 13a.
- Circonnect (Quiero Teatro, Nafarroa. Nafarroako Gobernuko Gira 2015 programa), abenduaren 27a.
- Agoizko Musika Eskola: Eguberrietako kontzertua, abenduaren 18a.
- San Miguel abesbatza: Eguberrietako kontzertua, abenduaren 19a.
- Mariano García musika banda eta San Miguel Abesbatza Txikia: Eguberrietako kontzertua, abenduaren 20a.
- Jaiotzazaleen erronda, abenduaren 26a.
- Agoizko Burrunba, Urtezaharra.
- Maricastaña (Titiriteros de Binéfar, Huesca), urtarrilaren 31.
- Il Gondoliero di Triana (Marcelo Casas, Sevilla), otsailaren 28a.
Erakusketak:
- 2015eko lehiaketara aurkezturiko kartelak eta Plasticando en verano tailerra (abuztuaren 3tik 7ra).
- Nafarroa ezagutu, irailaren 17tik 26ra.
- Hiri paisaia (Gardena taldea), urriaren 2tik 16ra.
- Xabier Morrás: Pinturak eta Marrazkiak, azaroaren 6tik 21era.
- Agoitz Hiria X. argazki lehiaketara aurkezturiko argazkiak, abenduaren 9tik 23ra.
- Abangoardiako arte mugimenduak. Inpresionismotik abstrakziora. Erreprodukzioak eta
interpretazioak (Agoiztarren erakusketa kolektiboa), urtarrilaren 15etik 30era.
- Hileko liburua: urtarrilaren 10a, otsailaren 28a, martxoaren 27a, Bilaketak antolatua.
- Alfredo León Mañúren pintografia marraztua, urtarrilaren 5etik 20ra.
- Bilaketa 40 urte iruditan, martxoaren 12tik 20ra.
Inauterietako ipuin-kontalaria:

ERRETIRATUEN LOKALA AGOIZKO UDALARI LAGATA
Erretiratuen Elkarteak egun dituen lokalak Itoitz - Nafarroako Ubidea fundazioarenak ziren. Erabiltzeagatik Udalak 1.100 bat euro
ordaintzen zuen hilean, 400 Erretiratuen Elkarteak berak emanik.

betetzen dutela iritzita. Hortaz, doan lagatzeko akordioa egin zen
martxoan: datorren 20 urterako eta, 50 urteko zikloa bete arte, 5
urtetik behin berritzeko aukera.

Fundazioa desegin zenez, lokalak Nafarroako Gobernuko Ondare Atalaren jabetzakoak izatera pasatu ziren. Udalak lokalak berari
doako lagapena eskatu zuen, garrantzi handiko zeregin soziala

Lagapen akordioan, lokalak Erretiratuen Elkartearen lokal gisa soilik erabiliko direla dago jasota, bestelako erabilerak murriztuta.

- Lur Usabiagarekin, otsailaren 11.

Genero indarkeriaren kontrako zikloa:
- No sólo duelen los golpes: Bakarrizketa (Pamela Palenciano), azaroaren 16a.
- Tailerra: Indarkeria matxistaren hamaika aurpegi. Zer da abusua? Nola jokatu? (gazteentzat), azaroaren 21a.
- Film emanaldia eta eztabaida IPESekin, azaroaren 24a.
Musas Inspiradas y Musas insiradoras-Sormen Gai, sormen Iturri 2016 proiektua:

VICTORIAREN ENERGIA
Joan zen abenduaren 8an, Victoria Ardanaz Lizarragak 100 urte
bete zuen eta ospakizun handia izan zuen beren 8 seme-alaba, 25 biloba eta 28 birbilobekin. Eguna San Miguel Abesbatzak
kantaturiko Las Mañanitas entzuteko emozioaz hasi zen. Gero,
Udalaren eta Erretiratuen Elkartearen bisita izan zuen eta haien

opariak jaso zituen. Oinez joan zen mezatara eta, azkenik, familia
osoarekin ospatu zuen egun seinalatu hori, mahaiaren inguruan,
lurralde honetan gertakari handiak ospatzen ditugun bezala. Besarkada handi bat, Victoria!

-Irati Antzerki Taldea, Entre risas (Bakarrizketak), martxoaren 5a.
-Erakusketa: Zuzenean bizitzeko sormenezko esperientzia. Martxoaren 5etik 19ra.
-Erakusketa aretoko emanaldiak:
Agoitz Taldea eta Agoizkoak. Astearte 8a eta larunbat 19a.
Bilaketa gitarrak. Ostegun 10 eta 17a.
Poesia Socorro Latasarekin. Ostiral 11 eta asteazken 16a.
Dantza eta poesía Marta Piñeiro eta Idoia Zabalzarekin. Larunbat 12a eta ostiral 18a.
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ABIAN DIRA EUSKARA IKASTEKO LAGUNTZETARAKO DEIALDIAK

Liburu aurkezpenak:
- 20 voces, Txaro Beguérena, urriaren 16a (Gure ondarea ezagutuz programa).
- El vuelo del Cormorán Juan Carlos Berrio Zaratieguirena, urtarrilaren 14a.
- Desde entonces, Belén Huarte Nagorerena, martxoaren 11 (Gure ondarea ezagutuz programa).
Hitzaldiak (Programa: Gure ondarea ezagutuz):

Euskara ikasi, sustatu eta babesteko laguntzetarako deialdiak jada
onetsi ditu Agoizko Udalak. Euskara ikasten ari diren helduentzat
2.000 euro bideratuko du Udalak. Eskabideak aurkezteko epea
irailaren 30a arte egonen da zabalik, eta oinarriak, Udalaren web
orrialdean.

Helburua euskararen sustapena duten elkarteentzat 1.600 euro
bideratuko du Udalak aurten. Proiektuak eta eskabideak aurkezteko epea apirilaren 29an bukatuko da. Datozen asteetan sinatuko
dira euskararen sustapenean aritzen diren eta Udalak urtero laguntzen dituen beste erakunde batzuekiko hitzarmenak.

-Kardariak Agoizko dantzetan; hizlaria, Josetxo Paternain (Antolatzaileak, Angiluerreka eta Naf. Dantzarien Biltzarra). Abenduaren 10a.
Kultur egutegi horretan San Migel, Eguberri eta Inaute egunetako festak sartu behar ditugu. Herriko Ttipi-Ttapa, Guraso Elkartea, SS.BB, Bilaketa (UMAFYko Eguna, kafe-kont-

zertuak eta erakusketak, aipaturikoez gain) kolektiboek eta
San Miguel ikastetxe eta DBHIk antolaturiko aisia jarduerez
bestalde.

Kulturguneak bere jardun frenetikoarekin jarraitzen du. Urte hasierarekin batera, kultur jarduerak diruz laguntzeko oinarriak eta
erakundeekiko hitzarmenak onetsi ziren, 2016. urterako, ezaugarriak iazko berberak izanik.

Kirol instalazioak etengabe ari dira berritzen eta konpontzen. Joan
zen urtean, instalazioko tenperatura erregulatzen duen automatizazio sistema ordeztu zen. Lehengoa hondaturik zegoen, nahiz
eta 8 urtez bakarrik aritu. Gainera, galdarako erregailua ordeztu
da eta izotz iturrian, spako ontzietan eta hoditeria zirkuituan konponketak egin dira. Guztira, 37.300 euro inbertitu dira konponketetan 2015. urtean zehar. Inbertsio horien ondorioz instalazioetan
2016an energia gutxiago kontsumitzea espero da.

Gainera, Kultur Etxearen erabilera arautuko duten ordenantza berriak onetsi ziren. Aurrekoak zaharkiturik zeuden eta eguneratu
egin dira, udal gune horretan egiten den erabilera eta burutzen
diren jardueren tipologia areagotu dira eta.

Urte honen hasieran bazkide eta sarreren kudeaketa sistemaren
modernizazioa egin da, bideozaintzaren berrikuntzaz gain. Eta
eguzki plakak abian jarri ahal izatea espero da, aurrezkia are handiagoa izan dadin.

Orain San Isidro festei eta abuztuko festei begira gaude eta, horiek antolatzeko, auzotar guztiei eginen zaie bilera espezifikoetara
joateko deia, ideiak eman ditzaten, gure festak berritu eta hobetzen jarraitze aldera.

PARTE HARTZEKO PROZESUA KANPONDOAN

KULTURGUNEA: HITZARMEN, DIRU-LAGUNTZA ETA ORDENANTZAK

GALDUTAKO OBJEKTUAK DOKUMENTALERAKO LAGUNTZA
Agoizko Udalak “Galdutako Objektuak” dokumentala, Mikel Zabalzaren atxiloketa, tortura eta heriotzaren gainean gertaturikoa
kontatu eta argitzeko eginen den lana, finantzatzen lagunduko
du. Udalak 500 euro emanen du argia datorren urtean ikusiko
duen proiekturako.
Beste alde batetik, joan zen
otsailaren 13an, jardunaldi bat
egin zen Agoitzen lan ildo
nagusiak ezagutarazteko eta
horiek egiteko funtsak biltzeko. Ekitaldi bat frontoiko
parkean, herri bazkaria eta
pilota partidak, Jon Arretxeren hitzaldi batez gain, izan ziren
horren egun berezi horretako menua.

1936AN FUSILATURIKOEN OMENALDIA
Beste urte batez Agoitzek omenaldia egin zien gerra zibilean
gure herrian eta Longida ibarrean fusilaturiko 21 auzotarrei. Haien
oroitzapenezko monolitoan, berriro egin zen eskaintza bat eta
dantzatu zen aurreskua dantzari eta txistulariekin. Musika aurten San Migel Abesbatza Txikiak jarri zuen. Eta ekitaldian zehar
“Agoitz, iragana gogoan” liburuaren zatiak irakurri ziren: protagonisten bizipen batzuek jarraitzen dute lazten ia 80 urteren buruan.

PISUZKO INBERTSIOAK KANPONDOAN 2015. URTEAN ZEHAR

Martxoaren 31 arte egonen da zabalik Kanpondoko instalazioen
eta kirol programaren gaineko hainbat inkesta eta proposameni erantzun ahal izateko epea. Enpresa publikoari helarazi nahi
dizkiozuen hutsuneak, hobetzeko proposamenak eta ideia berriak ezagutzeko, anonimoki, aukera ona.

kirola

Inkestei erantzuteko aldiaren ondoren, auzotar orok parte hartzeko bilera bat eginen da, emaitzen berri emateko eta bilduko diren
proposamenak eta ideiak guztiekin partekatzeko.

ABIAN AGOIZKO LEHEN MENDI LASTERKETA
Neguan zehar, bilera ireki batzuk egin dira gure herrian kirol elkarretaratze handi bat martxan jartzeko. Kanpondoak eta auzotar
batzuek bultzaturik, Agoizko Lehen mendi lasterketaren diseinua
ia bukaturik dago.
Proba, Auzola, Zarikieta edo Itxabalea, lotuko baititu, bi ibilbidez
osatua izanen da, bata 13 kilometrokoa eta bestea 24koa, eta bilduriko dirua Agoizko Elikagai Bankura joanen da. Parte hartzeko
interesik baduzue, informazio gehiago eska dezakezue Kanpondiko harrera-lekuan edo gertakaria sustatzeko Facebooken sorturiko orrialdera jo.

AGUR DIEGO LÓPEZ
SALVADORRI
Joan zen urrian Diego Lópezek utzi gintuen,
Agoizko Kirol Elkarteko zuzendaritza batzordearen laguntzaile eta bertako kideak. Elkarteak
eginiko omenaldira bilduriko jendetza, beheko
kategorietako talde guztiak barne, Diegori herri

osoak zioen maitasunaren froga da. Oinarrizko kirolari emandako guztia eta pairatu zuen
gaixotasun larriaren aurkako borroka aitortzekoak dira eta eredu gisa balio behar digute.
Goian bego.

|16

turismo eta enplegua

hezkuntza

AYERDI KONTSEILARIA ENPRESABURU BATZUEKIN BILDU ZEN ZANGOZAN

2016-2017 IKASTURTERAKO AURRE-MATRIKULA

Nafarroako eskualde guztietan barna egin duen biraren barnean,
Gobernuko Garapen Ekonomikorako lehendakariorde Manu Ayerdik Zangoza bisitatu zuen gure eskualdeko hainbat enpresaburu,
merkatari eta kargu publikodunekin biltzeko.

Pasa den otsailaren 19an bukatu zen San Migel Ikastetxean heldu
den ikasturtean sartuko diren ikasle berrientzako aurre-matrikula
egiteko epea. Guztira, 22 eskari egin ziren D ereduan (euskaraz)
ikasteko eta 1 A ereduan (gaztelaniaz, euskara asignatura duela)
ikasteko.

17|

Lehendakariordeak nabarmenduriko helburuetakoak, tokiko ekonomiari eta enpresaburuei babes handiagoa ematea, turismoa,
azpiegituren hobekuntza eta garraioa. Ia 30 bertaraturikoen ideiak
jaso zituen, ezen 2016an zehar legealdi honen norabidea markatuko duten plan estrategiko gehienak garatuko baitira.
Lehendakariordea Agoizko %16,8ko langabeziaz kezkaturik agertu
zen eta, hortaz, erakunde, enpresaburu eta langileekin konpartituriko irtenbideak adosteko konpromisoa hartu zuen.

0-3 urte bitarteko haurrentzako ikastetxean, berriz, aurre-matrikula
egiteko epea martxoaren 16an bukatu zen. 47 eskari egin dira euskarazko eredurako eta 7 gaztelaniazkorako. Datorren maiatzaren
6an argitaratuko dira behin behineko zerrendak.

CONOCER NAVARRAREN ZENBAKI BAT, AGOITZI BURUZKOA

septiembre de 2015 /

Nº 40

Aldizkariaren 40. zenbakiaren
aurkezpena Kultur Etxean egin
zen eta bertan Garapen Ekonomikorako lehendakariorde
Manu Ayerdi, Nafarroako Gobernuko Turismo eta Merkataritzako zuzendari nagusi
Maitena Ezkutari, Grupo La
Información enpresako lehendakari Virgilio Sagüés eta aldizkariaren arduradunak izan
ziren, auzotar eta kolektibo eta
erakunde agoiztarren ordezkari
anitzez gain.

BISITA BEREZIA HAUR ESKOLAN
Joan zen abenduan, UMAFYko ikasleak 0-3 urtekoen eskolara joan
ziren gitarra jotzen eta kantatzen nola ikasten ari diren erakustera.
Agoizko txikienek oso saio berezi batez gozatu zuten eta gure herriko nagusiekin batera kantatu zuten, dantzatu ziren eta baten bat
gitarra, pandereta… jotzen ere ausartu zen.

A / LÍNEA PIRINEO / LA

RUTA DE BÉCQUER /

TURBERAS DE NAVARRA

ZUHAITZAREN EGUNA HAUR ESKOLAN

CASCO ANTIGUO DE PAMPLON

AOIZ

S CENTENARIOS EN EL
GRAN PUEBLO / COMERCIO

La simple historia
de un gran pueblo

VAOIZ, HISTORIA DE UN

Diario de Navarra duen Grupo La
Información enpresak argitaratzen duen Conocer Navarra aldizkariak iraileko zenbakiaren azalak
eta erreportaje nagusiak gure herria izan zuten idazgai. 16tik gora
orrialdetan zehar, erreportajeak
historia, kultura, industria eta turismoan zeharreko bidaia bat egiten du %100 agoizko zigiluarekin.
Izan ere, erreportajeak gure auzotar Carol Eslavak sinaturik dago
eta argazkiak Agoizko auzotar eta
kolektibo batzuek emanak dira.

enarios
Comercios cent
de Pamplona
Casco Antiguo

Rutas por la Líneeoa P
Defensas en el Pirin

Navarra
Turberas derales
Espacios natu

RUTA BÉCQUER
VIAJE ENTRE
NAVARRA Y
ARAGÓN

Zuhaitzaren eguna ospatzeko asmoz, haur
eskolak
Udalarekin
erraboilak landatu zituen bertan. Eguna
aprobetxatuz, txikiok ingurumenaren zainketa
eta naturarekiko errespetua eta horiek duten
garrantziaz kontziente

ABIAN DA IRAKURKETA KLUBA
Bigarrenean, lorturik. Emaitzarik izan ez zuen lehen saioa egin ondoren, liburutegiak badu irakurketa klub bat. Socorro Latasa idazle
eta poeta agoiztarra 13 lagunekin hasi eta hilean behin guztion artean irakurtzea erabakiko duten liburuaz mintzatzera elkartuko den
talde baten buru hasi da. Mota guztietako generoetako eta idazleen
eleberriez gogoeta egiteko eta ideiak eta ikuspuntuak konpartitzeko eremu. Interesaturik bazaude, jar zaitezte liburutegiarekin harremanetan.

izateko beharra lantzen
hasi dira. Laster gozatzen ahalko dugu patio
koloretsuaz eta ikusten
erraboilen haziera.
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parte-hartzea

UDALAREN ETA AUZOTARREN AURTEKO
KOMUNIKAZIORAKO TRESNA BERRIAK
Azkenik, Udalak sakelakorako aplikazio bat
(APP) atera behar du, zein behera doan
kargatzen ahalko baita, auzotarrei zuzeneko informazioa eta abisuak helarazteko (ur
eteteak, pasatzea eragozten ari diren autoak, ikastaroetarako izen emateak, Udalak
antolaturiko bilerez oroitzeko oharrak…).
Gainera, kultur agendara, festetako egitaraura eta herriko turismo eta historia informaziora jotzen ahalko da. Auzotarrok,
bestalde, karrikan aurkitzen dituzten akats
edo arazoen argazkiak igortzen ahalko
dizkiguzue.

Udalak auzotarrekiko interakzioa eta komunikazioa hobetzeko lanean jarraitzen
du, hiru tresna berri abiatuz. Web orrialdean bi berritasun aurkituko ditugu. Alde
batetik, foro bat jarriko da abian, udal arloetatik hainbat gairi buruzko iritzien trukea
sustatzeko eta auzotarrok eztabaidatzeko
gaiak proposatu ahal izateko.
Bestetik, berriz, ur kontagailuaren irakurketa egiten denean etxean egon ez eta udaletxera irakurketaren datuarekin joateko
zailtasunak dituzuenontzat, web orrialdeak
erlaitz bat emanen du zuek hor kontagailuko neurketaren argazkia egin eta udaletxera online igorri ahal izateko.

Urrats berri horiek Udalak informazioa eta
iritzia agoiztar guztiekin konpartitzeko harturiko erabaki sendoa berresten dute.

BESTE BILERA TXANDA BAT AUZOZ AUZO
Azaro osan zehar Udalak Agoizko auzoetako biztanleak deitu
zituen auzotarrekiko topaketa errondaren laugarren edizioan.
Eginiko lau bileretan, eta bertan ehun bat lagun zeudela, Udalak
azken urtean egindakoak gainbegiratu eta bertaraturikoen ekar-

pen eta ideiak bildu ziren. Aurten, lehenbizikoz, bileren aktak web
orrialdean eta Facebooken jarri dira irakurri edo kontsultatu nahi
dituenarentzat.

