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Udalak “Zaindu Agoitz, zure etxea da”
kanpaina abiatu du
- Errespeta itzazu zirkulazio arauak
- Erabili paperontzi eta edukiontziak.
- Ez atera kalera bolumen handiko hondakinak: deitu Mankomunitatera. T. 948 33 62 17
- Jaso txakurren gorotzak
- Animaliei ez eman jateko kalean
Hori da Agoizko Udalak, Irati Mankomunitatearekin batera, herritarrei
egiten dien proposamen multzoa,
berriki abiatutako “ZAINDU AGOITZ,
zure etxea da” kanpainaren bidez.
Lema horrekin herritarrak kontzientziatu nahi dira eta ohartarazi
ere herria zaintzea guztion zeregina
dela.
Esku-orri batzuk argitaratu dira, eta,
horretaz gain, urtean zehar ekintza
zehatzagoak bultzatuko dira. Hala,

bi hilabez konpromiso horietako
batean sakondu nahi da, horien inguruan dauden arazoak agertaraziz
eta irtenbideak proposatuz.
Udalak, gainera, arazo horietako
batzuk konpontzeko zereginetan,
udal txikiaren laguntza izanen du.
Izan ere, txikiak inplikatu nahi dira
gure kaleetan maiz ikusten ditugun
arazoez ohar daitezen eta konponbidean parte har dezaten.

Berrien buletin hau e-mailez jaso nahi baduzu, igorri mezu bat
comunicacionaoiz@gmail.com-ra, eta bertan adierazi gaia, hots, buletina.

otsaileko laburpena

2017ko MARTXOA

Gardentasuna eta kontuak argi eta garbi
Urtero egiten duen moduan,
Agoizko Udalak aurreko urteetako
kontuak eta 2017ko aurrekontuak
aurkeztu zizkien herrikoei.
50 bat lagun hurbildu ziren Kultur
Etxera. Bilera desberdin planteatu
nahi izan zuten, eta aurreko urteak

baino dinamikoagoa izateko prestatu zuten.
Biltzarraren “gidariek”, Unai Lako
alkateak eta Carmen Cosín ogasun
zinegotziak, xehe-xehe azaldu
zituzten 2016ko zenbakiak eta
2017rako dauden aurreikuspe-

nak. Gainerako zinegotziek beren
arloetako gaiei buruzko zehaztasunak eman zituzten.
Horrela jakin ahal izan genuen
udalaren gestioa zertan den. Gardentasuna eta kontuak argi eta
garbi.

Tokiko Azpiegituren Plana 2017-2019

Udalak egindako azken Bilkura
Berezian erabaki zuen Nafarroako
Gobernuak bultzaturiko 20172019 aldirako Tokiko Azpiegituren
Planera aurkeztea.
Proiektuaren helburua da udaletxea irisgarria izateko egokitzea eta erakina hobetzeko beste
jarduketa batzuk egitea.
Teilatua konpondu eta ura ez sartzeko egokitu nahi da, eta lanak
aprobetxatuz, erabilera anitzeko
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beste areto bat prestatu nahi da
sabaian. Halaber, igogailua jarri
nahi da, solairu guztietara ailegatzeko.
Proiektuan ere aurrikusi da herritarrak atenditzeko bulegoak
beheko solairuan jartzea, eta Udaletxeko sarbide zaharra, sarrera
nagusia alegia, berreskuratzea. Azkenik, bigarren solairuko leihoak
berritu nahi dira, energia efizientzia planei jarraikiz. Proiektuaren
kostua 326.000 eurokoa da.

Udalak aipatutako Toki Azpiegitura
Planetarako dirulaguntzekin eta
Nafarroako Gobernuak Agoizko
Udalari inbertsioetarako ematen
dion fondoarekin (erabilera librekoak).
Bi edo hiru hilabeteren buruan
jakinen dugu Nafarroako gobernuak proiektu hau finantzatzeko
laguntzari ematen duen, eta,
emanez gero, zein epetan egin
ahal izanen den.

AGOIZKO BERRIAK

Udalak atxikimendua adierazi die
muturreko taldeen eta estatuaren
biolentziak eragindako biktimei
Unai Lako muturreko eta estatuko
bortizkeriak eragindako biktimen
errekonozimendu ekitaldira joan
zen, Agoizko Udalaren ordezkatuz.
Harekin batera ere Nafarroako 75
bat alkate, jende ospetsu andana
eta gizarte mugimenduak izan
ziren.

Agoitzen adopziozko semea izendapena
kendu dio Francisco Franco-ri
Memoria Historikoaren Legeak
ezarritakoari jarraikiz, dagoeneko,
Francisco Franco jenerala eta Enrique Martínez Arburua apaiza ez
dira Agoizko adopziozko semeak,
Osoko Bilkurak aho batez bertan
behera utzi duelako ohoragarri
hori.

zutenen aldeko eskubideak zabaltzea eta aitorpena ematea.
Unai Lako oraingo alkateak uste du
“udalaren betebehar morala dela
entitate publikoetatik ezabatzea
diktadura frankistaren arrasto guztiak. Aurreko batean kendu ziren
kaleetan zeuden sinboloak, eta
orain bertan behera utzi ditugu
izendapen horiek. Herri honek ez
du merezi diktadore bat edukitzea
adopziozko semetzat”.

Legearen helburua da, arrazoi
politikoak, ideologikoak, erlijiosoak eta abar direla kausa, Guda
Zibilaren eta Diktaduraren garaian
jazarpena edo bortizkeria pairatu

Iratiko Bide Berdea, prest
Aurten ekin ahalko zaio Irati Trenaren Bide Naturala Berreskuratzeko
proiektuari, Ministerioak finantzatzeko aurrekontua izanez gero.

Proiektua hiru fasetan exekutatuko da: Agoitz bitartekoa izanen
da, ziurrenik, eginen den lehenen-

goa; Irunberri artekoa, bigarrena;
eta Zangoza artekoa, hirugarrena.

Foru Gobernuko ordezkariak,
Irati Trenarena izandako bidea
gurutzatzen duen bederatzi udaletakoak eta Cederna Garalur elkatekoak Madrilen bildu ziren Landa
Garapen zuzendari nagusiarekin,
eta proiektua eman zioten, azter
zezan. Estatuko Aurrekontu Orokorrak onestearen zain gelditu da.
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Agoizko udalak D eredua (euskarazko
irakaskuntza) gomendatzen du
Datorren ikasturtean eskolan hasi
behar duten 3 urteko haurren aurrematrikula egiteko epea bukatuta
honako eskaria egin da Agoizko
ikastetxean:
- 28 haur, D ereduan
- 5 haur, A ereduan
- 7 haur, G ereduan

Eta hilabete honetan zehar zabalik
egonen da 0-3 urtekoentzako Ikastetxean aurre-matrikula egiteko
epea.
Agoizko Udalak D eredua (euskarazko irakaskuntza) bultzatzeko
kanpaina bat martxan jarri zuen, eta
hori izan da gehiengo handi batek
aukeratu duena.

Osoko Bilkuretako
aktak, web-orrian
eta euskaraz
Web-orrian, Udaletxea izeneko atalean, BILKURAK izenarekin, esteka bat prestatu da Osoko
Bilkuretako aktak ikusgai egon daitezen. Eskura
daude gaztelaniaz zein euskaraz. Hauxe da esteka:
http://www.aoiz.es/eu/ayuntamiento/sesiones
Hartutako neurri horren bidez herritarrei helarazi
nahi zaie udalak sortzen duen informazio guztia, eta
oraingo udal korporazioak erabakitako gardentasuna
politikan aurrera egin nahi du.
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Kanpainaren barruan, mahai inguru
bat antolatu zen, zeinetan parte
hartu baitzuten D ereduan esperientzia izan duten gurasoek eta
handik pasatako ikasleek. Haien
esperientziak konpartitu zituzten
aurten eredua aukeratu behar zuten
gurasoekin.

Agoitz, berriz ere,
Solidario

Udal korporazioak egindako osoko bilkura arruntean erabaki zuen Eki Aldea Sahara GKE-ari (ONG)
200 euroko dirulaguntza ematea , bere proiektua
martxan jar zezan.
Galipentzun egiteko asmoa dago, eta arazoak dituzten eta udan familiekin dauden babes eta harrera
programetan parte hartu ezin duten haur sahararrentzako udaleku bat antolatzean datza. Udalekuan arreta berezia jasoko dute.
Ideia aurrera ateratzeko, GKEk (ONG) dirulaguntza
eskatu die eskualdeko udalei. Agoitzek berriz ere
frogatu du solidario izaten jarraitzen duela.

AGOIZKO BERRIAK

Arrakastatsua Ainara Blascoren erakusketa
«Fridica, nahia ahala da», otsailean zehar Kultur Etxean ikusgai
egondako erakusketak, arrakasta
itzela izan du,; izan ere, 744 bisitari izan ditu eta azken urteotan
gehien bisitatu eta ikusitako erakusketako bat izan da.
Zorionak Ainara eta haren lan-taldeari, egindako lanarengatik.

Hitzaldia:
Agoizko Historia
Herriko historiari buruz antolatu
zen “Agoitz XIX. Mendean zehar,
udal artxibategiko agirien arabera.
Egunerokotasunaren zertzeladak”
izeneko hitzaldi interesgarriak
oihartzun handia izan zuen eta
Aurelio León aretoa jendez gainezka egon zen.
Francisca Oroz, Inmaculada Oroz,
Josetxo Paternain eta Juanjo
Corera izan ziren hizlariak. Ze-

haztasun handiz azaldu zituzten
udal artxibotik eta Nafarroako
Artxibategi Orokorretik bildutako
zenbait dokumenturen edukia eta
esanahia.
Horretaz gain, zigilu bat (aurkikuntza hori hitzaldiaren hastapena bilakatu zen) oparitu zioten
udalari eta unerako prestaturiko
dosierra ere.

Santa Agata
Ohiturak agintzen duen moduan,
eta euria barra-barra ari bazuen
ere, Santa Agataren bezperan
herriko haurrak eta nagusiak kantari atera ziren herriko kaleetan
barna.
Estrofaren musika laguntzeko,
erritmoa markatu zuten eskuan
zeramaten makilak lurraren
kontra joz.

Partaidetza handia Inauterian
Aurten ere inauteriak ospatzeko
antolatutako ekitaldiek partaidetza handia izan dute.
Larunbat goizean kalejira eta
arrautzak eta txistorra biltzeko

«puskabiltza» jendetsua egin zen.
Arratsaldean, txokolate-jana egin
zen merkatuko Plazan eta Maskarita eta Kaskaboboen kalea ireki
zen, eta horrek bertan bildutakoen ikusmina eragin zuen.

Astearte arratsaldean Inauterietako pertsonaiak berriro atera
ziren herriko kaleetara; kalejira
egin zuten eta, ondoren, txistortortilla pintxoak banatu ziren.

5

