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Agoizko Udala | Ayuntamiento de Aoiz

Hamargarren zenbakia | Décimo número 

2017ko martxoa

 
ZERBITZUAK | SERVICIOS
Udaletxea | Ayuntamiento

948 33 60 05

Euskara Zerbitzua | Servicio de Euskera

948 33 65 65

Kultur Etxea | Casa de Cultura

948 33 66 90

Cederna Garalur

948 33 63 37

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua | Servicio Social de Base

948 33 40 95

Liburutegia | Biblioteca

948 33 64 53

San Migel Ikastetxea eta Institutua |  

Colegio e Instituto San Miguel 

948 33 63 09

Bisitaldi gidatua Elizara | Visitas guiadas a Iglesia

637 44 81 07

Dya

948 33 60 65

Suhiltzaile Boluntarioak | Bomberos Voluntarios 

948 33 65 00

Udal Pilotalekua | Frontón Municipal

948 33 61 64

Kirol Gunea | Complejo Deportivo 

948 33 67 06 

Oharra: Aldizkariko erredakzio kontseilua Udaleko alor eta batzorde guztietako zinegotziek osatzen dute eta udal teknikarien 
eta garapeneko agentearen laguntza dute. Horiek aukeratu eta idatziko dituzte zenbaki bakoitzean argitaratuko diren testuak.

AURKIBIDEA



2017. urteko aurrekontuak joan zen abenduaren 14ko osoko bilku-
ra berezian onetsi ziren, EH Bilduko 9 zinegotziek aldeko botoak 
eta zinegotzi sozialistek aurkako 2 boto emanik.

Zenbateko osoa 2.231.582 eurokoa da, iazko aurrekontuekin al-
deraturik ia 100.000 gehiago. Onetsiriko kontuek austeritatearen 
eta gastu euspenaren ildotik jarraitzen dute, aurreko urteetan be-
zalaxe, eta zenbatekoaren gehikuntzaren arrazoi nagusiak gastu 
handiagoa eta zenbait udal zerbitzu-
tan izaniko diru-sarrerak dira; 0-3 
urtekoen zentroan edo araztegian  
esaterako, zeinen kudeaketak aurten 
garestituko baitira, haur zentroan 
ikasle gehikuntza gertatzeagatik 
eta uraren goi-hornikuntzaren ku-
deaketa konpartituko aldaketaren 
ondorioz, hurrenez hurren.

Inbertsioak 50.000 eurokoak iza-
nen dira. Aurreikusiriko proiek-
tuetakoak dira hauek: ikastetxe 
publikoko leiho aldaketaren 
hirugarren fasea -energia au-
rrezkia sustatzen jarraitzeko 
ideiarekin-, Tafalla, Añorbe eta 
Kasedako udalekin, Juan Antxieta 
eskultorearen erretaulak ezagutzera 
emateko eta turismorako eta urbaniza-
zioetako seinaleak jartzeko ekintza gehiago.

Inbertsioen kapituluan, halaber, erretiratuena izandako eraikinaren 
aldeko apustuari dagokiona da nabarmentzekoa, non jubiloteka 

bat abiatu eta helburu sozialeko toki entita-
teak hartzea aurreikusten baitute.

Langileen gastuen atalean, Udalak kale garbiketako langilearen 
lanaldia lanaldi osora handitu du eta, Nafarroako Enplegu Zerbi-
tzuak emaniko laguntzak baliatuz, 8 langile langabetu kontrata-
tzea erabaki du.

Zerbitzuetako gastuei dagokienez, hauek nabarmendu beharko 
lirateke: Tracasa enpresa publikoak eginen duen balioespen txos-
tenaren berrikuntza, zeina bost urtean behin eguneratu beharra 

baitago, El Irati SA-ren gaineko erakusketa 
handia, zeina San Migel festa egunarekin 
batera inauguratu nahi baita, eta udal 
komunikazioari eman nahi zaion bultza-
da, tresna berriak erabiliz, APP bat, web 
orrialdeko foro bat, hileroko online bu-
letina eta Xinple aldizkarirako maiztasun 
handiagoa esate baterako.

Berdintasunera bideraturiko gastuak 
handitu dira eta kontziliazioaren al-
deko itunei dagozkienak itzuli dira, 
gazteen jardueretarako partida han-
ditu egin dute eta lehenbizikoz sartu 
dituzte ikastetxeko eta 0-3 eskolako 
gurasoen elkarteentzako laguntzak 
eta ingurumen heziketarako atal bat.

Udalaren aurrekontuez gain, Kanpondoa 
enpresa publikoarenak eta Udal Musika 

Eskolarenak ere onetsi zituzten. Eta, azkenik, 
tasak eta prezio publikoak onetsi zituzten. De-

nak mantendu dituzte urari dagozkionak izan ezik, 
zeinen aldaketak aldizkari honetan berean xehetasun handiagoz 
azalduko baititugu.

Aurrekontuen xehetasunak udal bulegoetan eska daitezke.
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Gastuak: 2.231.582 €

1. kapitulua: Langileria gastuak ---------------------------------------------------------------------- 727.797 € 

2. kapitulua: Ondasun arruntak eta zerbitzuak:  ----------------------------------------------------- 972.975 €

3. kapitulua: Finantza-gastuak:  -----------------------------------------------------------------------16.700 €

4. kapitulua: Transferentzia arruntak:  --------------------------------------------------------------- 368.400 €

6. kapitulua: Inbertsio errealak:  -----------------------------------------------------------------------48.710 €

9. kapitulua: Finantza-pasiboak:  --------------------------------------------------------------------- 97.000 €

Diru-sarrerak: 2.231.582 €

1. kapitulua: Zuzeneko zergak:  --------------------------------------------------------------------- 669.700 €

2. kapitulua: Zeharkako zergak:  --------------------------------------------------------------------- 61.600 € 

3. kapitulua: Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru sarrerak  ------------------------------------ 339.600 €

4. kapitulua: Transferentzia arruntak:  --------------------------------------------------------------1.091.572 €

5. kapitulua: Ondare diru-sarrerak eta herri ondasunen aprobetxamenduak:  ------------------------ 34.000 € 

6. kapitulua: Inbertsio errealen besterentzea: ----------------------------------------------------------- 100 €

7. kapitulua: Kapital transferentziak:  ----------------------------------------------------------------- 35.010 €

AGOIZKO UDALA



interes orokorrak      5|

ZABALIK DA TOKIKO MAPAREN BERRIKUNTZARI BURUZKO EZTABAIDA

UDALAK “ZAINDU AGOITZ, ZURE ETXEA 
DA ETA” KANPAINA ABIATU DU

Azken hilabeteotan, Nafarroako 
toki administrazioaren etorkizune-
ko erreformari buruzko eztabaida 
bizkortu egin da. Urte bukaeran, 
Nafarroako Gobernuko Toki Admi-
nistrazioko Departamentuak ildo 
nagusiko dokumentu bat igorri 
zien udal guztiei eztabaida zeza-
ten. Eguberriak pasa ondoren, lau 
topaketa egin zen, horietako bat 
Irunberrin, zeinetan Isabel Elizalde 
kontseilariak, Xabi Lasa zuzenda-
ri nagusiak eta departamentuko  
teknikariek proposamena aurkeztu 
zuten eta hitzordura agertu ziren ia 
60 hautetsien zalantza eta galderei 
erantzun zieten.

Informazio aldia igarota, eztabaidarako unea iritsi da. Nafarroako Udal 
eta Kontzejuen Federazioak beste erronda bat antolatu du, non hau-
tetsiek proposamenaren edukiaz eztabaidatu ahal izan baitute, alderdi 

positiboak eta negatiboak eta za-
lantzak sortu dituzten eta zehazta-
sun handiagoa behar duten horiek 
baloratuz.

Gobernuaren hasierako lan doku-
mentu hark egungo mankomu-
nitateak hamahiru eskualderekin 
ordezkatzea proposatzen du, oina-
rrizko hiru zerbitzu emateko: ura, 
hondakinak eta gizarte zerbitzuak, 
udalek edo Gobernuak berak haien 
esku utz ditzaketen beste batzuez 
gain.

Eztabaidak otsail bukaera arte iza-
nen dira eta martxoan entitateek 
beren ondorioak aurkeztuko diz-

kiote foru gobernuari. Gero Gobernuak eginen ditu lege proposame-
nak eta igorriko dizkio Parlamentuari.

Bost konpromiso horiek proposatzen dizkie Agoizko Udalak, Irati 
Mankomunitatearekin elkarlanean, bertako bizilagunei “ZAINDU 
AGOITZ, zure etxea da eta” estreinatu berri den kanpainan. Goi-
buru horren pean, herritarrak kontzientziatu eta hiriaren zaintza 
guztioi dagokigula ohartarazi nahi ditu.

Triptikoak editatu dituzte eta, horietan, urtean zehar gauzatu be-
harreko ekintza espezifikoagoak agertuko dira. Horrela, konpromi-
soetako bakoitza bi hilabetean zehar azpimarratu nahi da, arazoak 
ikusgai eginez eta irtenbideak planteatuz.

Udalak, gainera, arazo horietako zenbait bukarazteko, udalbatza txi-
kia ere baliatzea pentsatu du. Txikienak inplikatu eta maiz karrike-
tan zehar ikusten ditugun arazoetako batzuez kontzientzia hartzen 
saiatzea lortu nahi da.

- Errespeta itzazu zirkulazio arauak
- Erabil itzazu paperontziak eta edukiontziak
- Ez atera tamaina handikoak karrikara,  
   Mankomunitatera deitu. Tel.: 948 33 62 17
- Jaso itzazu zakur gorozkiak
- Ez eman animaliei jaten karrikan
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HIRU LAGUNEN KONTRATAZIOA  
ONETSITA

MANKOMUNITATEAK - DEIALDIA

Agoizko Udalak, 2017ko urtarrilaren 11n eginiko osoko bilkura 
berezian, bere zerbitzura aritzeko hiru langileren kontrataziorako 
oinarriak onetsi zituen, D mailan lanaldi osoan hamabi hilabe-
tez zerbitzu anitzetako eginkizunetan jarduteko, gizarteratzeko 
errenta bermatua jasotzeko erregimenaren esparruan (RIS). Pro-
bak otsailaren 13an egin zituzten.

IRATI Hiri Hondakin Solidoen Mankomunitateak zerbitzu ani-
tzetako peoi lanposturako izangaien zerrenda onetsi du berriki. 
Mankomunitateak zerrenda horretara joko du sortzen diren be-
harrei erantzuteko.

Halaber, Izaga Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak deialdia 
egin du izangaien zerrenda bat gauzatzeko Mankomunitateko 
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan gizarte langile aritzeko aldi bate-
rako kontratazioa egiteko xedez.

2.564 BIZTANLE GARA

2.564
Ezagutzera eman dituzte jada biztanleen erroldak 2016ko urta-
rrilaren 1ean zituen datuak. Agoitzen populazioa %1,42 gutxitu 
da, 2.601 biztanletik 2.584ra pasatu baita. Hortaz, 37 lagun galdu 
dugu guztira. Nafarroan, baina, hiru urtean lehenbizikoz egin du 
gora datuak. 171 nafarren gehikuntza gertatu da eta 640.647 iza-
tera iritsi gara.

URAREN GAINEKO ORDENANTZAREN ALDAKETA

Joan zen azaroaren 2ko osoko bilkura arruntean onetsi ziren aldaketak ura-
ren gaineko ordenantza berrietan. Hona hemen 2017ko urtarrilaren batetik 
indarrean diren tarifak zehazturik:

GUTXIENEKO TARIFAK

      - Tarifa finkoa hiruhileko/kontagailuko: 3,18 euro 
      - Tarifa finkoa hiruhileko / kontagailu mantentze-laneko: 2,00 euro 
      - Lotura edo hargune eskubideak: 80,00 euro

ERABILERA ETA KONTSUMOAREN ARABERAKO TARIFAK 

          1. Etxeko erabilera:
 - 30 m³-tik beherako kontsumoa = 0,35 euro/m³
 - 30 m³-ko edo gehiagoko kontsumoa = 0,45 euro/m³
          2. Etxeko erabilera konbinatua:
 - 30 m³-tik beherako kontsumoa = 0,35 euro/m³
 - 30 m³-ko edo gehiagoko kontsumoa = 1,10 euro/m³
          3. Abeltzaintzako erabilera: 0,45 euro/m³
          4. Industriako erabilera: 0,55 euro/m³
          5. Ureztaketa erabilera (baratzeak, soropila, lorategiak eta  
          igerilekuak): 1.10 euro/m³

ISURTZE-SARIA

Kontsumituriko ur guztiari, erabilera zein den ere, isurtze-
saria aplikatuko zaio etxeko isurkinengatik eta bestelakoen-
gatik, urtero Nafarroako aurrekontu orokorrei buruzko foru 
legeek finkatzen dutena. 2017rako finkaturiko saria etxeko 
erabilerarako 0,597 euro/m³ eta bestelakoetarako 0,715 
euro/m³ da. 

* Kopuru guztiei %10eko BEZ gehitu behar zaie.



2016KO ENPLEGUAREN BALANTZEA
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Langabezia Agoitzen %9,77 gutxitu zen (Nafarroan, %7,18) eta lan-
gabetuak 203 izatera iritsi ziren. Jaitsierak adin talde guztiei eragin 
zien, industria eta zerbitzuen sektoreetan, eta emakumeen artean 
bereziki positiboa izan zen, non langabezia %14,28 jaitsi baitzen.

Agoizko Udaleko Garapen Agentzian 23 enpresa eta ekintzaile-
ren proiektuei eman zieten arreta eta horietarik 13rena gauzaturik 
dago edo gauzatzen ari da. Zazpi proiektu berriak izan dira eta 
beste seiak modernizatu edo sendotzekoak eta hamabost lan-
posturi eragin diote.

Halaber, ekintzailetza tailerrak eta enpresetako tutoretzak egin di-
tuzte eta, NEZekin lankidetzan,  langabetuentzako laguntza zer-
bitzuei buruzko lau informazio hitzaldi eman dituzte.

Azkenik, 2016 horretan, Udala Larrainetako kaleko bulego profe-
sionalak kudeatzera pasatu da, eta horiek zerbitzu profesionale-
tako enpresen eta ekintzaileen proiektu berrien eskura daude.

UDALA AUZUNEEKIN

OROITZAPEN BEREZIA 1936AN FUSILATURIKOEI

Berrogeita hamar bat bizilagunek parte hartu zuen Udalak joan 
zen urrian egin zituen auzune bileretan. Parte hartzeko topaketen 
azken edizio hori zenbait berritasunekin iritsi zen. Alde batetik, data 
urrira aurreratu zen, aurrekontuetan auzotarren proposamenak sar-
tu ahal izateko, eta bestetik, 4 topaketa egin ordez, bi gauzatu zen, 
bilera jendetsuagoak eta parte-hartze handiagokoak ahalbidetzeko 
asmoz. Beste urte batez, garbiketa, trafikoa edo eremu komunen 
hobekuntzak izan ziren mintzagai nagusiak.

Gerra Zibileko erailketen 80. urteurrenean, Udalak jarduera egita-
rau zabala prestatu zuen gogoan hartzeko bai fusilatuak bai ge-
ratu ziren eta garai franquistan errepresioa eta beldurra pairatu 
zituzten emakumeak.

Hortaz, Kultur Etxean “Mujeres del 36. El porqué de la represión 
de género” (36ko emakumeak. Genero errepresioaren zergatia) 
hitzaldia eman zuen Gemma Piérola historialariak.

Gainera, hau ere Kultur Etxeko auditoriumean, Puerta Roja Teatro 
taldeak “Por la espalda” (Bizkarraldetik) obra antzeztu zuen. Iru-
ñeko kapela denda batean 1936ko uztailaren 19 hartan giroturiko 
istorio lazgarria da. Txartel-leihatilan bilduriko diru guztia AFFNAri 
(Nafarroako fusilatuen ahaideen elkartea) eman zitzaion.

Herriko eta Longidako 24 fusilatuak gogoratzeko ekitaldi nagu-
sia frontoiko lorategiko monolitoaren ondoan izan zen. San Migel 
Abesbatza, Agoizko Dantza Taldea eta txistulari taldea aritu ziren. 
Eta El Drogasen emanaldiak, Banda de la (des) Memoria eta Som-
bras que la luz grita errepertorioa lagun, itxi egin zuen oroipen 
hunkigarri hori.
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Hirigintza Alorrean gure herriko hainbat hobekuntzatan lan egin 
dute azken hileotan zehar. Hona hemen gauzaturiko jardunetako 
batzuk laburdurik. Udal enplegatuen inplikazioa eta ahalegina es-

kertu nahi ditugu: haiei esker ekimen guztiak behar bezala gau-
zatu ahal izan dira.

INFORMAZIO PANELAK HERRIAN

Intereseko zerbitzu eta tokien kokapenari buruzko informazioa jaso 
ahal izatea helburu, Agoizko maparen erako panel pare bat jarri 
dute. Panel bat herriko sarreran dago, Osasun Etxearen ondoan, 
eta bestea, Udaletxe plazan. Gainera, herrira sartzeko biribilgunean, 
turismorako panela berritu dute, “Agoitz, besterik gabe” goiburu be-
rria jarriz.

ALDE ZAHARREKO PLAKAK BERRITURIK

BEHERAGUNEAK ESPALOIETAN ETA ZEBRA BIDEAK PINTATZEA

Joan zen udaz geroztik, pixkanaka ordezkatu dituzte Agoizko 
Alde Zaharreko karrika izenak dituzten plakak. Berriek, eskulana 
izanik, estetika zaharragoa daukate eta xedea da hobekiago ego-
kitzea beren kokalekuan. Guztira 49 dira berritu diren errotuluak 
eta haietan kale-izendegiko azken aldaketak sartu dituzte, Men-
diburua plazaren itzulera eta, Francisco Yndurain kaleko plazaren 
ondoan, lehengo Mediodía kalearen oroigarria barne.

Gurpil aulkiei, silletei eta mugikortasun arazoak dituzten per-
tsonei gure espaloi eta karriketatik ibiltzea errazteko, beheragu-
neak egin dituzte herrian barnako hainbat espaloitan. Beste alde 
batetik, haurrek eta adinekoek Euntzebidetik eskola eremuraino 

igarotzeko toki segurua izatea errazteko, bi zebra bide margotu 
dute. Beste igarobide batzuk ere margotu dituzte, denboraren 
joanak higaturik baitzeuden.

HOBEKUNTZAK HERRIKO HAINBAT ALDETAN
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ABIADURA MOTELTZEKOAK

NORANZKO BAKARRA HILERRI ALDETIK ATERATZEKO

PIBOTE BABESLEAK

HOBEKUNTZAK FUSILATUEN OMENEZKO MONOLITOAN

BESTELAKO JARDUKETAK

Ikastetxe Publikoaren eta Kiroldegiaren inguruan abiadura mo-
teltzekoak jarri dituzte. Bi zuzen luzetan kokatu dituzte, haur eta 
gazteen ohiko topagunea eta autoek abiadura handia hartzen 
zuten tokia izateagatik. Eta Euntzebidean eta Barraute Kondea-
ren kalean kokaturiko moteltzekoak indartu egin dituzte.

Bidearen mehartasunaren eta hilerritik Irati eta Olaberrizokoa ur-
banizazioetaranz autoak sartzea sortzen ari zen arazoen ondo-
rioz, hilerriko bidea noranzko bakar batera murriztu dute. Orain 
urbanizazio horietatik ateratzeko bidea da eta, beraz, Gamesako 

biribilgunetik hilerritik sartzea debekaturik dago. Hori auzotarrek 
bileretan behin eta berriz egindako eskaera zen.

Gure herriko alde batzuetan ez dago espaloirik eta zenbait unetan 
oinezkoek arazoak izaten dituzte igarotzeko. Toki horietatik oinez 
igarotzea errazteko, piboteak jarri dituzte bide gisa, Kultur Etxetik 
Toki Eder kalerantz doan igoeran eta gasolindegitik Barraute Kon-

dearen kalera sartzeko bihurgunean. Gainera, Larrainetako auzoa 
itxi dute pibotez oinezkoentzat izan dadin, baita Azoka txikirako 
sarbidea ere, baimenduriko ibilgailuetara mugatzeko.

Frontoiko parkean kokaturik, Agoitzen gerra zibilean eta diktadura 
frankistan fusilatuak izan zirenen oroitzapenerako monolitoak duen 
oinarria hartxintxarrez eta harriz ordezkatu dute. Monumentua in-
guratzen duen zura ere margotu egin da. Rodacal Beyen enpresak 
lagundu du hobekuntza horretan.

Udalak sastraka kentzeko makina bat erosi du, traktoreari lo-
tzen direnetakoa, sastraka eremu handiak eta erabiltzen ez diren 
lursailak denbora laburragoan garbitu ahal izateko. Beste alde 
batetik, Larrainetako kalean, Acuarium tabernaren ondoan koka-

turik zeuden edukiontziak kalerako sarbidean den orube hutsera 
lekualdatu dituzte, gure herriko bazter polit hori ahalik eta gu-
txien eragotzi eta hondatzeko eta bilketako kamioiari pasatzea 
errazteko.
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Portugaleten eta Burlatan gertaturiko azken erailketa matxisten 
ondoren, Agoizko Udalak, Euskal Herriko emakumeen Mundu 
Martxak iragarririko elkarretaratzeekin bat eginez, bere arbuioa 
agertu zuen bi ekitaldietan.

Gainera, Burlatako Udalak, herri horretan izaniko erailketa basatia-
ren ondoko osoko bilkura berezian, aho batez onetsi zuen adie-
razpen instituzionalari eusten dio Agoizko Udalak.

Emakumeenganako indarkeria ezabatzeko na-
zioarteko egunaren kariaz, Agoizko Udalak, 
zenbait kultur eta gazteria talderekin eta zenbait 
talde sozial eta feministarekin elkarlanean, eta au-
rreko urteetan egin duen bezala, azaroaren 25eko 
astean zehar gauzatu ziren jarduera batzuen egi-
taraua prestatu zuen.

Eginiko ekitaldiek harrera ona eta parte-hartze han-
dia izan zituzten, bai era anitzetako indarkeria sexis-
ten gaineko hitzaldiak bai zabalik dagoen eskuaren 
ikurra duten paparreko orratzak egiteko tailerrak na-
hiz “NAGORE” dokumentalaren proiekzioak. 25ean, 
Nafarroa Beherea plazan, 2016. urtean indarkeria 
matxistak eraildako emakumeen oroitzapenerako 
omenaldia egin zen.

«Badira neskato zakildunak eta mu-
tiko aludunak, besterik gabe». Esal-
di horrekin, Chrysallis Euskal Herria 
elkarteak gizarteari haur transexualita-
teaz kontzientzia harrarazteko kanpai-
na bat egin du.

Agoizko Udalak, hala nola Sarean eta 
Haur Eskolak, ekimen horrekin bat 
egin du kanpaina horren alde agertuz. 
Emakume eta gizon guztion onarpen 
eta errespetuaren alde.

AGOITZEK INDARKERIA SEXISTAREKIKO GAITZESPENA ADIERAZI DU

EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKA INPLIKATURIKO AGOITZEN ALDE

UDALA ETA HERRIKO HAINBAT KOLEKTIBO, CHRYSALLISEN 
KANPAINAREN ALDE

NO
EZ
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Joan zen azaroaren 26an SAREAn 
elkarteak “Bigarren eskuko gauzak, 
birziklatze, truke eta tokiko esku-
langintza” azokaren beste edizio 
bat gauzatu zuen. Egun horretan 23 
izan ziren parte hartu zuten postuak; 
haietarik hamar, agoizkoarrak.

Aurtengo berritasun nagusia DBHko 
laugarren mailako ikasleak bertan iza-
tea izan zen, beren txartelak eta ma-
teriala saltzeko prestatu zuten pos-
tuan hain zuzen ere. Lortu zituzten 
etekinak ikasturte bukaeran eginen 
duten ikas bidaiara bideratuko dituzte.

Amaiera gisa, SAREAnek Jorge Va-
queroren eskutik, Kanpondoaren 
izenean hori, 250 euroko txeke bat 
jaso zuen, Kanpondoak antolaturiko 
Agoizko Mendi Lasterketaren lehen 
edizioan bilduriko kopurua alegia.

SAREAn osatzen duten lagunak oso 
esker oneko azaldu ziren ekarpen 
horrengatik eta gure herrian gizarte 
alorrean egiten duten lanaz oroitze-
agatik.

Nafarroako Ospitale Guneko Erreumatologia Zerbitzuak estatu 
mailako azterlan batean parte hartu du, gaixotasun erreumatikoek 
gure komunitatean duten prebalentzia ikusteko. Ikerketa Espai-
niako Erreumatologia Elkarteak (EEE -SER, gaztelaniaz-) sustatu 
zuen eta oinarri izan zituen Agoitz, Irurtzun, Mendigorria, Erriberri 
eta Zangoza herrietan telefono bidez egin ziren 1.200 elkarrizketa. 

Herri horiek Nafarroako Gobernuak ausaz aukeratu zituen. Azter-
lanaren xedea da oinarri konparatibo bat sortzea, jakiteko gaitz 
horien garapenean nola eragin duten azken 16 urteotako aldaketa 
demografiko eta sozioekonomikoetako batzuek.

Joan zen abenduaren 23an eman zuten, Mankomunitatearen 
lokaletan, IRATI HHS Mankomunitatea Lehen argazki lehiaketako 
saria. Argazki garailea, “Reutiliza” (Berrerabili), Leire Ekisoain Gó-
rrizek egina, Mankomunitateak 2017rako editatu zuen egutegiko 
azala da. Sariketara aurkezturiko gainerako argazkiek hilez hil itxu-
ratzen dute, gainera, garbiguneaz, tamaina handikoen bilketaz, 
etxeko konpostajeaz, e.a. informatzen gaituen egutegia.

AZOKA SOLIDARIOA

EMAKUMEENGANAKO INDARKERIAREN AURKA INPLIKATURIKO AGOITZEN ALDE

BELAUNALDI ARTEKO PROGRAMA

ERREUMATISMOEI BURUZKO AZTERLANA

IRATI HHS MANKOMUNITATEA ARGAZKI LEHIAKETA

Tokiak, ohiturak, jakintza, maitasuna… eta abar konpartitzearen 
garrantzia bermaturiko arrakasta da umeak adineko pertsonekin 
elkartzen baditugu. Hori da Haur Eskolak UMAFYko gitarra eta 
kantuko taldearekin gauzatzen duen programa. Berriro topatu zu-
ten elkar abenduan Gabon kantak, dantzak, musika-tresnak, ha-
maiketakoa eta irribarre, besarkada eta musu anitz konpartitzeko.
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AGOIZKO LIBURUTEGIAN, ZERBITZU BERRI BAT 

URRATS IRMOAK HEZIKETA EMOZIONALEN

ERABERRITZE LANAK HAUR ESKOLAKO JANTOKIAN

ATXIKIMENDUZ HAZTEA PROGRAMAREN 2. EDIZIOA

Udal Musika Eskolan 2016-2017 ikasturte honetako berritasun 
nagusia fanfarre bat eratzea izan da. Perkusio, zeharkako txirula, 
klarinete, tronpeta, eskusoinu eta txistu instrumentu espeziali-
tateetako lehen zikloetako hainbat ikaslez osaturik, jada Santa 
Zezilia egunean kontzertu txiki bat eman zuen Kultur Etxeko au-
ditorioan.

Erabiltzaileei liburuak eta DVDak edozein unetan itzultzea 
errazteko, liburutegi publikoak postontzi bat jarri du kan-
poaldean horiek utzi ahal izateko. Sistema horrek hobekun-
tza handia ekarriko du itzultzeko epeetan, postontzira beti 
jotzen ahalko baita.

Materiala postontzian uzten denean, garrantzitsua da plas-
tikozko poltsa batean sartzea behar bezala kontserba dadin.

Udalak, Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitatearekin eta Haur Eskolare-
kin batera, doluari buruzko lantegi 
bat eman zuen Agoizko familien-
tzat. Mankomunitatearen diru sail 
baten bitartez, Agoizko familiek 
azaroan zehar dohainik hartu ahal 
izan zuten parte Lourdes Díazek 
eman zuen prestakuntzan. Hiru 
saioetan doluaren zenbait alderdi 
landu eta dinamika pertsonal batzuk 
egin zituzten.

Agoizko Udalak, bestalde, ur-
tarril eta otsail bitartean profe-
sional publikoentzat eman den 
lantegiaren antolakuntzan eta 
kudeaketan lagundu du Haur 
Eskolarekin batera. Agoizko ha-
maika profesional dira adimen 
emozionalaren eta estresaren 
kudeaketaren esparruan pres-
takuntza hartzen ari diren lagu-
nak, beren lanbideetan aurre-
ratu eta egunerokoan hobetu 
ahal izateko.

Haur eskola kudeatzen duen enpresak, Pinpilinpauxak, joan ziren 
Eguberriak aprobetxatu zituen ikastetxeko jantokia eraberritzeko, 
2.000 euroko inbertsioa eginez.

Mahai eraisgarriak jartzea ikusizko edo tokiko hobekuntza izateaz 
gainera, hezkuntza proiektua egunerokoan erraztasun, errespetu 
eta ikusmen handiagoz aplikatzeari erantzuten dio.

Izaga Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak ATXIKIMENDUZ 
HAZTEA programa eskaini du iaz egin zuen bezala. Talde saioak 
egiten dituzte, Aser Sesma familia-terapeutak zuzenduak, eta 
horietan 0-7 urte bitarteko haurrak dituzten familiekin hazkun-
tzako gaiak jorratuz joaten dira. Programa 22 familiarekin hasi 

zen iaz, zeinetarik 11k bigarren mailan jarraituko baitute. Gaine-
ra, aurten 16 familia hasiko da hastapen mailan.

Karekin Kulturak antolatu eta kudeatzen du programa.

MUSIKA ESKOLAN,  
FANFARRE BERRIA
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UDALBATZA TXIKI BERRIAK PRESENTZIA HANDIAGOA  
IZANEN DU HERRIKO BIZITZAN

GAZTEOK MUGIMENDUAN

Lehen Hezkuntzako 6. mailako 
ikasleak deituak izan ziren joan 
zen abenduan udalbatza txikia 
hautatzeko. Azken aldi honetan, 
Agoizko Udalak eduki eta pisu 
handi eta espezifikoagoa eman 
nahi izan dio gure udalbatza gaz-
teari, herriko gizarte, kultur eta 
festa gertakaririk garrantzitsuene-
tan inplikatzeko, hala nola Agoitz 
hobetzen lan egiteko.

Estreinaldia Olentzeroren ongie-
torrian eta Errege Magoen harre-
ran izan zen, non alkateak, Arxel 
Gonzálezek, frontoian diosaldu 
baitzituen, eta udalbatza osoak lagundu zien Erregeei opariak ba-
natzen egoitzako adinekoei.

Gainera, udalbatzak lan espezifiko bat 
eginen du herrian hobekuntzak plan-
teatzeko, osoko bilkura espezifiko ba-
tean islaturik ikusiko dena, non ezta-
baidatu eta udal “handiari” zenbait gai 
proposatzen ahalko baitio.

Urte oso bateko lanaren amaiera 
abuztuko festetan izanen da, zeine-
tan txupinazo txikia bota eta gaixoa ni 
protagonizatuko baitute.

Alkate txikia Arxel González da. Eta 
zinegotziak: Ibai Arcelus, Asier Goñi, 
Orreaga Iglesias, Bidane Iriarte, Nahia 
Iturria, Haizea Mancebo, Mohamed 

Koul, Sheila Orradre, Iosu Pérez eta Esther Sarriés; eta ordezko 
zinegotziak, berriz, Nahia Zunzarren, Nabar Lozano eta Egoitz 
Abadiano dira.

Gazteok Mugimenduan Gazte Asanbladaren kezka batetik sortu 
da: gazteak elkartu eta jarduera berriak eta Agoitzen egin ditza-
kegunez bestelakoak eskaintzea eta, aldi berean, hainbat adin 
eta kuadrillatako gazteen artean lotura handiago egitea eta, hola, 
gazteak antolatzen laguntzea.

Udalarekin eta Kanpondoarekin batera abiatu zen proiektua eta 
iazko maiatzaren 27an aurkeztu zuten Kultur Etxean. Jende anitz 
agertu zen ekitaldira eta, harrera ona ikusita, lanari ekin genion. 
Jarduerak gazteei zuzendurik zeudela jakinki, Nafarroako Kirol 
eta Gazteriaren Institutuaren diru-laguntza bat jasotzeko proiek-
tu bat egin genuen, jarduerak ekonomikoago suerta daitezen. 
Nabarmendu behar da proiektuko jarduera guztiak aseguraturik 
daudela.

Uztailean, asteburu batean, Murillo de Gállegora joan ginen. 20 
bat gazte elkartu ginen. Larunbatean Mallos de Riglosen eskalatu 

genuen eta igandean raftingean aritu ginen.

Abuztuan beste 20 gazte Zarautzera joan ginen, han goizean surf 
eskolak hartu genituen eta gero hondartza egunaz gozatu ge-
nuen ikasitakoa praktikan jarriz.

Hurrengo jarduera martxoaren 4 eta 5eko asteburuan eginen 
dugu. Somportera joanen gara, Candanchúra. Autobusez joanen 
gara eta larunbatean iraupen eskia eginen dugu. Gaua aterpe ba-
tean pasako dugu mantenu erdian eta igande goizean txango bat 
eginen dugu elurretan erraketekin, monitore adituekin eta une 
orotan aseguraturik.

Udaletik, Kanpondoatik eta Txinparta Gazte Asanbladatik animatu 
nahi zaituztegu planteatuz joanen garen jardueretan parte har-
tzera, hola gure harremanak indartuz eta gazte gisa antolatzeko 
gure gaitasuna hobetuz joanen baikara.
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AGOITZ FITURREN

ONDAREARI BURUZKO EUROPAKO JARDUNALDIAK

IRATI SA-REN GAINEKO ERAKUSKETA

Nafarroak bere natur, kultur eta historia aberastasuna aurkeztu 
zuen FITURren bere bide eta bidexken bitartez. Horretarako, 
mapa-gida bat editatu du, “Caminos-Bideak”, 30 bidexka bildurik, 
“Irati ibaia - San Román Ermita” esate baterako.

Gida hori, Gobernuaren atarian behera ekartzeko eskura da-
goena, Udaleko bulegoetan eska dezakezue bestalde.

Urrian izan ziren Ondareari buruzko Europako jardunaldiak Nafa-
rroako Gobernuak antolatuta.

Agoitzen, txango bat egiteko aprobetxatu genuen, Induriagako 
nekropolira, zein Zarikieta mendi gainean baitago, itsas mailatik 
1.000 metrora. Agoitz eta Longida udalerrietako lurretan 6.000 
m2-ko azalera betetzen duen multzo megalitiko bat da. Hainbat 
harrespil eta zenbait iruinarriz osaturik dago eta azpimarratzekoa 
da aztarnategi horiek horren hegoaldean kokaturik egotea, baita 
erdialdean monolitoak egotea ere.

Kilometro bat aurrerago Los Jeronales mendiko kastroa dago, 
Burdin Aroko herrixka, beharbada nekropoliaren garaikidea.

Igotzean, ikaztobien bidea zeharkatu genuen eta lekuan berean 
haien aztarnak ikusi ahal genituen, orain dela 60 edo 70 urte oso 
erroturik zegoen jardun horren, egur-ikatza ekoizteko arte zura 
erretzeko jardunaren, lekuko.

Eguna ederra izan zen eta bista ederrez gozatu genuen.

Agoizko Udala datorren udazkenerako “El Irati SA” enpresari bu-

ruzko erakusketa itzel bat antolatzen ari da; enpresa hori garran-

tzitsuenetako bat izan zen, garrantzitsuena 

izan ez bazen, Nafarroako industria garape-

nean XX. mendearen lehen erdian eta munta 

handia izan zuen Nafarroako Pirinioetako eta 

gure eskualdeko eta, bereziki, herriko bizi-

tzarako.

Erakusketa hamar azalpen panelez osaturik 

egonen da: enpresaren hainbat alderdi, men-

diko eta ibaiko laneko materialak eta Ekai au-

zoko materialak. Halaber, argazki eta pintura 

erakusketa bat, ikus-entzunezko bat eta Zer-

rategi auzoaren maketa handi bat, Agoizko 

Jaiotzazaleen Elkartearekin elkarlanean egina, 

egonen dira. “Photocall” bat ere egonen da: 

Iratiko bagoi birsortu batean jendea dibertitu eta fotografiatu 

ahal izateko. Azkenik, Irati Trenaren Bide Berdearen Natur Bidea 

leheneratzeko proiektuari buruzko erakusketa 

bat eginen da; proiektu horretan gaur egun, 

Eguestik Zangozara, inplikaturiko 10 udalerriak 

ari dira.

Gauza horiek guztiak eta zuek parte hartzeko 

beste zenbait. Horregatik eskatzen dizuegu la-

guntza, ea etxean urte haietako eta Irati SArekin 

loturiko ogibideetako tresna edo oroigarririk 

daukazuen. Hola bada, gurekin harremanetan 

jar zaitezkete 948 33 60 05 telefono zenba-

kiaren edo posta elektronikoko ayuntamiento@

aoiz.es helbidearen bitartez.
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Joan zen udazkenean Agoizko Udaleko Ondarea eta Inguruneko 
Alorretik gure herriaren inguruetako bide bat seinaleztatu dugu. 
Interpretazio bidexka bat da, Barajitoa ibar-basotik abiatzen da, 
Irati ibaiaren bi ertzeak lotzen ditu eta Auzola zubian bukatzen da.

Zortzi kilometrotan 
basoak, muinoak eta 
soroak zeharkatzen 
ditu eta, hortaz, eko-
sistema horien bio-
dibertsitateak oso 
flora eta fauna anizta-
sun handia ikuste-
ko aukera ematen 
digu: haltzak, zuma-
rrak, igarabak, martin 
arrantzaleak, arrano 
sugezaleak, ugatzak…

Bidexkaren parte bat 
“Irati, Urrobi eta Erro 
ibaien sistema” ZBE-
ren barnean dago eta 
hori eremu babes-
tua da. Proiektua “La 
Caixa” Obra Sozialak finantzatu du Ganasaren bitartez eta lana 
auzolanean gauzatu zen Longida eta Agoizko udalen laguntzaz.

Ritaren baratzean, zeina etxalde pribatua baita, bidea ibai ertzetik 
markatu genuen bide-zorra aprobetxatuz, baina makalak moztu 
dituzte eta, ustiapen lanen ondorioz, xendaren zati bat hondatu 

egin da eta, inolako arazorik gabe jarraitzen ahal bazaio ere, ahalik 
eta lasterren leheneratuko da.

Hortik aurrera eta jada gure herrira itzultzean, Udalak “Agoizko zu-
haitz bereziak” izen-
datu dituen zuhaitzak 
topatzen hasi ginen. 
Beren ezaugarriak, 
tamaina edo adina 
direla-eta ezagutuak 
izatea merezi duten 
hamar zuhaitz dira. 
Proiektu hori Caja 
Navarra Fundazioak 
lagundu du diruz. 
Zuhaitz bakoitzaren 
oinean seinale batzuk 
jartzean, haien izena 
latinez, euskaraz, gaz-
telaniaz, arabieraz eta 
errumanieraz idatzita, 
eta haiek identifika-
tzen laguntzen duen 
triptiko baten edi-
zioan datza. Gainera, 

zuhaitz horiei, Agoizko natur ondarearen parte gisa, babes berezia 
ematen dien dokumentu bat onetsi zen osoko bilkura batean.

Proiektu horiek, elkarren osagarri, Agoizko Udalaren 21 Tokiko 
Agendako ekintzen eremukoak dira.
Gonbidatzen zaituztegu ezagutzera, goza dezazuela.

Iñaki García Koch, 1996ko udaberrian urtegiko obretako kable 
mozketan parte hartu zuen Itoizekiko Elkartasuna taldeko 8 
kideetako bat zena, urte hasieran zendu zen. Azken urteotan 
Agoitzen bizi izan da Iñaki. Ingurumenaren aldeko borrokak, 
Itoizko urtegiaren, AHTren eta holako azpiegituren aurka jarriz, 
eta desobedientzia izan dira haren bizitzaren motorra. Joan den 
otsailaren 4an, bere lagun eta hurbilekoek bihotzez egin zioten 
omenaldia. Goizean, Artzen, eta arratsaldean, Agoizko Merka-
tuko plazan.

Goian bego Iñaki!

AGOIZKO NATUR ONDAREA EZAGUTZEKO BI PROPOSAMEN

IÑAKI GARCÍA KOCHEN OROITZAPEN OMENALDIA
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KULTURAREN BALANTZEA (2016ko aza. - 2017ko ots.)

Arte eszenikoak (antzerkia, dantza eta musika)

- Nazioarteko XXI. Abesbatza Zikloa. Taipei Youth Choir. Nafarroako 
Abesbatzen Federazioak eta Agoizko Udalak antolatua.

- Agoizko gaitariak. Kalejira herrian barna.

- Bilaketa ahots eta instrumentu taldea. Lanbidez eta kantuz. Bilake-
taren 40. urteurrena.

- Kafe-kontzertuak José Hierro aretoan. Bilaketak antolatua, 40. ur-
teurrena.

- Mugarik Gabeko Txuntxuneroak. Dianak. 20. urteurrena. Antola-
tzailea: Agoizko Txistulariak.

- Bilaketa Txaranga. Bilaketaren 40. urteurrena.

- Agoizko Musika Eskola. Santa Zezilia eguneko kontzertua.

- El chico de las zapatillas rojas, Ados Teatroa. Nafarroako Dantza 
Garaikidearen Jaialdia. Zikloa: Dantza sarean. Antolatzailea: Nafa-
rroako Gobernua. Obra horrek jende guztiarentzako Maskara eta 
dantza lantegi bat izan zuen osagarri, Kultur Etxeko eskaratzean 
ikuskizuna baino bi ordu lehenago egin zena.

- Mariano García Musika Banda. Nafarroako Eguna, abenduak 3. An-
tolatzailea: Nafarroako Gobernua.

- San Migel Abesbatza: Eguberrietako kontzertua.

- Mariano García Musika Banda eta San Migel Abesbatza Txikia: 
Eguberrietako kontzertua.

- Agoizko Musika Eskola: Eguberrietako kontzertua.

- Familia antzerkia: Robando Magias, Txalo Produccionesena.

- Senegalgo talibé haurren aldeko Eguberrietako I. Musika Jaialdi 
Solidarioa. Jërëjëf elkarteak antolatua, Agoizko Udalaren laguntzaz.

- Familia antzerkia: Cletaren Ametsa, Gus Marionetasena.

- Gazte eta helduentzako antzerkia: Las señoritas de Aviñón, Irati 
Antzerki Taldearena. Gainera, omenaldi txiki bat egin zioten taldea-
ren alma mater izaniko eta berriki zenduriko Asun Cabellori.

- Helduentzako antzerkia, komedia beltza: Mitad y Mitad Txalo Pro-
duccionesena.

- Atarrabiako San Andrés Abesbatza. Nafarroako abesbatzen zikloa. 
Antolatzailea: Nafarroako Abesbatzen Federazioa.

Zinema aretoan

Haurrentzat bereziki izanik, saioak igande arratsaldeetan izaten dira 
eta oso harrera ona izaten dute.

Genero indarkeriaren aurkako zineforuma, IPESen eskutik: Berdinta-
sun Alorrak antolaturiko beste jarduera batzuen osagarria.
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Joan zen urtarrilaren 26an, Agoizko Kultur 
Etxean, Kulturgunea foroak 2017 honetan 
izaniko lehen topaketa egin zuen.

Entitate parte-hartzaileek aurtengo bilera 
egutegia onetsi zuten: oso gai ezberdinez 
-San Isidro festak, abuztuko festak, San Mi-
gel…- ariko dira programaturiko sei topake-
tetan.

Halaber, aurten Agoizko elkarte soziokulturalen jardunaren susta-
penera bideraturiko laguntza, diru-laguntza eta hitzarmenetarako 
oinarriak onetsi zituzten. Kultur jardueretara bideraturiko diru-la-

guntzen zenbatekoa 2.000 euro da.

Eta kultur talde eta elkarteekiko hitzar-
menen sinadurarako proposamen eko-
nomikoa berretsi zen. Aurten guztizkoa 
46.883 eurokoa da eta bederatzi entita-
terentzat izanen da onuragarria. Otsai-
laren 1eko osoko bilkuran, Udalak pro-
posamen horiek onetsi zituen.

Azkenik, topaketan parte hartu zuten entitateek, Udaleko Kultur 
Alorraz gain, ikasturte honetan gauzatu behar dituzten proiektuak 
azaldu zituzten.

Agoizko, Burlatako eta Uharteko kultura eta gizarte alorretako ko-
lektibo batzuek, abenduaren 30erako, lehen lehiaketa solidarioa 
antolatu zuten eta lorturiko funtsak haur senegaldar talibéekin lan 
egiten duen Jërëjëf elkarteari eman zizkioten. Ekitaldian, hainbat 
musika saio entzun -San Migel Abesbatza, San Migel Abesbatza 
Txikia eta Las Milas Agoizkoak aritu ziren besteak beste- eta go-
zatzeaz gainera, elkartearen egitekoa nahiz Senegalen haurrekin 
zuzenean lan egiten duten boluntarioen testigantzak erakusten 
zituzten bideo batzuk ikusi ahal izan ziren.

KULTURGUNEAREN 2017KO LEHEN TOPAKETA

ELKARTASUNEZKO JAIALDIA

Erakusketak

- Jesús Mari Lazkano: Natura. Nazioarteko ospea duen egile ho-
nen formatu handiko obren erakusketa ederra. 514 ikusle berta-
ratu ziren.

- Agoitz Hiria XI. Argazki Lehiaketara aurkezturiko argazkiak: 33 
izan ziren obrak eta 264 izan ziren ikusleak. Halaber, 2017rako 
egutegi bat editatu zen lehiaketara aurkezturiko obretariko batzuk 
aukeratuta.

Lehiaketako irabazleen sariak erakusketa inauguratu zuten egu-
nean eman zituzten. Ángel Benito Zapatak lehen saria lortu zuen 
Modalitate Orokorraren kategorian (500 €) bere “La chimenea” 
obrarekin, eta Herri Sariaren kategorian (300 €), Juan Leache Aristu 
auzokideak bere “Pasarela Baraxitoa” obrarekin.

- Talde-erakusketa: so egiteko loreak eta natura hila. Herriko 13 ar-
tistaren lanak zeuden eta 209 lagunen bisita izan du.

- Ainara Blascoren erakusketa: Fridica, querer es poder. Ia 700 izan 
dira ikusleak: erabat arrakastatsua eta azken urteotako erakusketarik 
bisitatuenetakoa, beraz. Zorionak Ainarari eta haren taldeari egin 
duten horren lan biribilagatik.

Erakusketa horietan guztietan, ikastetxeak bisita gidatuak antolatu 
ditu ikasleak eskola orduetan joan zitezen.

Ikastaroak eta lantegiak

- Eguberrietan plastikatzen. 5-12 urte bitarteko haurrentzat. Euskaraz.

Ipuin-kontalariak

- Virginia Moriones: Cuenta cuentos, cuento cuentos.

- Birjiñe Albira: Iñauterietako ipuinak. Liburutegia.

Lehiaketak

- Agoitz Hiria XI. Argazki Lehiaketa.

Hitzaldia

- Agoizko historia. Hiria XIX. mendean zehar udal artxiboko do-
kumentuen bitartez. Egunerokoaren gaineko apunteak. Francisca 
Oroz, Inmaculada Oroz, Josetxo Paternain eta Juanjo Corerak 30 
bat dokumentu eta bitxikeria azaldu zuten 100 bat lagunen au-
rrean. Gainera, hitzaldiaren jatorria zen zigilua eta lan horretarako 
egin duten txostena oparitu zizkioten Udalari. Zorionak laurei.

Kultur jarduerez berez gain, Eguberriak (Olentzero, Kabalgata eta 
tailerrak…) Santa Ageda eta inauteriak zirela-eta antolaturikoak 
ere hartu behar dira kontuan. Hilabeteotan zehar, bestalde, Kul-
turgunearen bi bilera izan dugu: azaroaren 17an, urte bukaera 
gisa, eta urtarrilaren 26an, 2017ko urteko egutegia, hitzarmenak, 
diru-laguntzak eta inauteriak finkatzeko.

Gainera, herriko elkarteek beren jarduerak egiten dituzte, eta ho-
riek Kultur Etxeko udal programazioa osatzen dituzte.
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Adierazpen horrek euskara gatazka politiko sozialak areagotzeko ez 
erabiltzera, Nafarroako berezko hizkuntza gisa duen balioa ematera 
eta aberastasuna eta aniztasuna sustatzera gonbidatzen du.

Udal web orrialdean esteka bat prestaturik dago behera jaitsi eta 
kontsultatu ahal izateko.

KANPONDOA SL enpresa publikoa 2012ko urrian eratu zenez 
geroztik, instalazioan jarduketa batzuk gauzatuz joan dira hori 
konpondu, egokitu edo hobetzeko, haren egoera tamalgarria 
zela eta. Egoera horretara iristea eragin zuten eraikitzeko unean 
izandako gabeziek, obrak kontrolatuko zituen zuzendaritzarik 
ezak eta, gerora, 2008tik 2012ra bitartean instalazioaren ku-
deaketaren enpresa esleipendunaren utzikeriak.

KANPONDOA sartu zenetik, instalazioaren kudeaketara esleitu-
riko aurrekontuaren parte handi bat arestian aipaturiko akatsak 
konpondu eta moldatzen erabili beharra izan dugu, instalazioko 
gainerako aurrekontu sailak neurri handiagoan eragotzi duena.

Hauek dira urte hauetan zehar egin diren erreformarik nabar-
menenak:

2016. urtean eraberritze obra batzuk egin dira instalazioan ener-
gia eraginkortasuna hobea izan dadin. Argiteria LED argiz eta 
presentzia-sentsorez aldatu da eta instalazioa eraiki zenetik, 
bertan ziren gabeziengatik, geldirik zeuden 16 eguzki plaka ter-
miko martxan jarri dira.

Eta, azkenik, 2017 honetan udako eremua eta askaldegiak berre-
gokitzen ari gara. Udaleko langileak soropil alde batzuk berdin-
tzen ari dira, horietan denboraren joana zela-eta zuloak edo 
maila arriskugarriak zeudelako. Aldi berean, konketa bat jar-

tzen ari dira erretegien ondoan eta horiek konpondu behar dira 
adreilu zaharrak edo apurtuak aldatuz.

KANPONDOAk duen egoera ekonomiko ahula izanik ere, urteen 
poderioz agertuz joan den arazo pila konpontzen saiatu gara. 
Hala ere, badakigu hobetzeko gauza anitz geratzen dela eta, 
egoerak uzten duen heinean, konponduz joanen dira.

Milesker guztioi zuen pazientzia eta konfiantzagatik.

UDALAK BAT EGIN DU EUSKARAREN NAFAR KONTSEILUAREN 
ADIERAZPENAREKIN

KANPONDOAN EGINIKO JARDUKETEI BURUZKO TXOSTENA

URTEA JARDUKETA  ZENBATEKOA

2013 Galdara gorputza aldatzea, igerileku hidrotermaleko iragazkiak 28.000 €

2014 Galdarako erregailua aldatzea, igerileku estaliko klimatizagailua konpontzea 33.000 €

2015 Instalazioko doigailu automataren aldaketa, udako igerilekuko ponpa sistema aldatzea 30.000 €

2016 Eguzki plakak konpondu eta martxan jartzea, igerileku hidrotermaleko iragazte sistema konpontzea 19.000 €


