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agoizko udalak pasa den apirilean 
egindako osoko Bilkuran erabaki 
zuen agoizko udalaren eta Sarean 
kolektiboaren arteko hitzarmena 
sinatzea. lankidetzaren helburua 
da Bidezainen Etxeak izandako 
etxebizitzetako bat doan uztea 
kolektiboari, interes publiko edo 
sozialetarako erabiltzeko.

Halaber, lan anitzetan lanaldi osoz 
aritzeko (lau hilabeteetan) lau lan-
gile kontratatzeko oinarriak onetsi 
ziren. datorren maiatzaren 16an 
hasiko dira, eta udako hilabetee-
tan zehar arituko dira. 

Hauexek dira osoko Bilkuran az-
tertu  eta zinegotzien adostasuna 
lortu zuten beste gai batzuk:

- Erremonte Fundazioko kirol hitzar-
menak.
- Herriko zenbait entitaterentzako 
dirulaguntzak: umafy, guraso 
Elkartea eta San Migel ikastetxe 
Publikoa.
- Euskara arloko dirulaguntza 
deialdiak eta hitzarmenak.

osoko Bilkuran egon ziren, lehen 
aldiz, udal txikiko zinegotziak, 
arreta eta interes handia jarri zio-
tenak bileran gertatutako guztiari. 
unai lako alkateak zehaztu zituen 
egunean aztertu beharreko gai 
guztiak eta azaldu zien udal bil-
kuretako prozedura.

aurki, udal Txikiak eginen du bere 
bilkura berezia, eta udalari helara-
ziko dizkio bere proposamen eta 
iniziatibak.

Osoko bilkuran hartutako erabakiak

agoizko udalak herritarrak infor-
matzeko eta haien parte-hartzea 
sustatzearen aldeko apustua egi-
ten jarraitzen du. Horretarako, bi 
tresna digital estreinatu berri ditu.

Telefono mugikorretarako aplika-
zio ofiziala prest dago, doan jaitsi 
daiteke, eta haren bidez zabalik 
dago herritarren eta udalaren 
arteko komunikabidea, bando, 
abisu, jakinarazpen, telefono inte-
resgarriak, ekitaldiak eta abar jaki-
narazteko, edo izandako gertaeren 
berri emateko. 

Mugikorrentzako aplikazioa doan 
jaitsi daiteke esteka honen bidez:
http://aoiz.app-ayuntamiento.es

gainera, atal bat prestatu da 
udaleko web orrian, herritarren 
parte-hartzea sustatzeko. Tresna 
berriarekin, herriarekin zerikusia 
duen edozein gairi buruz eztabai-
datzeko aukera dago.

Hau da foroaren esteka:
www.aoiz.es/general/foro/

Agoizko APP ofiziala eta partaidetza foroa

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

Berrien buletina
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2017ko MaiaTza

Pasa den apirilaren 2an agoizko 
hirigunean bereziki nozitu zen eli-
zaren ondoan eroritako tximista. 

gertatutakoaren ondorioz (ez 
zuen inolako kalte material edo 
pertsonalik eragin),  udaleko, 
epaitegiko eta inguruko bulegoa 
eta negozioetako aktibitatea eten 
egin zen.

Telefonoak eta internet zerbitzua 
erabiltezin gelditu ziren, eta 

udaletxea izan zen kalte gehien 
pairatu zituen lekua: zerbitzari 
zentrala, bi ordenagailu, fatxadako 
erlojua eta bandoak botatzeko 
aparailua.

Hiru egun geroago berrezarri ziren 
zerbitzu gehienak, baina oraindik 
ikus dezakegu udaletxeko fatxada 
nagusian tximista zein ordutan 
erori eta eten zuen agoizko akti-
bitatea: 14:20ean.

irati trenaren Natur Bideak ukitutako udalerrietako 
ordezkariak aosen elkartu ziren elkarren arteko ados-
tasun dokumentu bat sinatzeko. Horren helburua 
da berreskuratze proiektua exekutatzeko MaPaMak 
(Nekazaritza eta arrantza, Elikadura eta ingurune 
Ministerioa) eskatu dituen hainbat konpromisori 
buruzko adostasun dokumentua sinatzea. konpro-
miso horiek dira, besteak beste, lurrak eskuratuta 
edukitzea, horien mantenamendua ziurtatzea eta 
ondarearen erantzule izatea. 

Egintza horrekin, udalek bukatutzat eman dute 
irati Trenaren trazadura berreskuratzeko proiektua 
garatzeko aurretik egin beharreko lanak, eta orain 
proiektu hori estatuko aurrekontuetan islatzea 
baino ez da behar.

udalek beren osoko Bilkuretan onetsi zituzten 
konpromiso horiek, Ministterioak exijitzen duen 
moduan.

Bestalde, Eguesko udala eta  iruñerriko Mankomuni-

tatea lanean ari dira Eguesibarko uztarrotz eta uharte 
lotzeko proiektua erredaktatzeko, eta horrekin lotuta 
geldituko lirateke iratiko Naatur Bidea eta argako ibai 
Parkea.

HiTzaldi iNFoRMaTiBoa, TRagSa-REkiN, oBRak 
EXEkuTaTuko diTuEN ENPRESaREkiN. 
Pasa den apirilaren 7an, udaletxeko aurelio león 
aretoan, TRagSa enpresako bi teknikarik xehe-xehe 
azaldu zituzten nola eginen ziren iratiko Bide Berdea 
egokitu eta berreskuratzeko lanak.

Jarduketak eragingo duen eremuaren luzera 56,6 km-
koa da, eta udalerri hauetan zehar: uztarrotz, lizoain, 
urrotz, agoitz, longida, urraulbeiti, irunberri, ledea 
eta zangoza. obra exekutatzeko onetsitako aurre-
kontua 3.600.000 €koa da, eta gobernu zentraleko 
Natur Bideetako departamentuak finantzatutako du. 
Exekuzio epea, berriz, 3 urtekoa izanen da.

Honako hauek dira aurrikusitako lanak: bide-gu-
rutzeak egokitzea, drainatze-lanak, seinaleztapena, 
pasabideak egitea (5 metaliko eta egurrezko beste 
5), argiztapena eta azpiko pasabideak egitea.

agoizko jarduketak izan dira: zoladura egokitzea, 
drainatzea eta seinaleztapena jartzea, irati trena-
ren trazadura zaharrak agoitzen zituen 2,59 kilo-
metroetan.

une honetan, Madrilen proiektuaren ikuskapen tek-
nikoa egiten ari dira.

Tximista bat erori eta kalteak eragin ditu

Irati trenaren Natur Bidea
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aSPaCE Nafarroa ospakizunetan 
dago, izan ere, aurten Enplegu 
zentro Bereziak 30 urtea beteko 
ditu.  Hori dela eta, pasa den apiri-
laren 5ean ospakizun handia egin 
zuten iruñeko zentral aretoan.  

Ekitaldira 300 
bat pertsona 
bertaratu ziren: 
gizarte-arloetako 
ordezkariak, aSPa-
CEko langileak eta 
kideak, enpresa 
kolaboratzaileak 

eta entitate publiko eta pribatuak. 
agoizko udalak ere jardunaldian 
parte hatu zuen.

Ekitaldia entitatearen historia-
ren zehar ibilalditxo bat egiteko 

balio izan zuen. Topaketan honako 
hauek hitza hartu zuten: Juana 
zalba aspace Nafarroa Fundazioko 
presidenteak, luis antonio gómara 
aspace Nafarroako presidenteak 
eta Miguel laparra Nafarroako 
gobernuko gizarte Eskubideetako 
presidenteordeak. Horrek zorio-
nak eman zizkion Enplegu zentro 
Bereziari eta lan-gizarteratzearen 
alde erreferentetzat  hartu zuen. 
agoizko udalak ere bat egiten ditu 
egindako adierazpen horiek.

ASPACE Nafarroaren 30. Urteurrena

Pasa den apirilaren 5ean Nafarroako 
Foro Sozial iraunkorrak Torturatuak 
izan diren emakume nafarrak: Egia, 
Justizia eta Erreparazioa izeneko 
topaketa antolatu zuen.

ainhoa aznárez Parlamentuko 
presidenteak hasiera eman zion 
elkarguneari Eskuzabaltasuna, adis-
kidetzerako zubia  mintzaldiarekin.

aurkeztu eta, lehenengo mahai 
ingurua egin zen, Emakume bezala 
torturatu ninduten izenaren azpian. 
Hamarkada desberdinetan tortura-
tutako emakumeek bere esperien-
tzia azaldu zuten. Hauexek ziren: 
gloria Bosque Ezker (1973), Mertxe 
gonzalez Portillo (1983), Marilo 
gorostiaga (años 90), ainara go-
rostiaga Eskubi (2002) eta izaskun 
Juarez goñi (2010). Moderatzaile 
lanetan, Yolanda Resano.

Torturari buruzko bost bizipen zirra-
ragarriak izan ziren.

ondoren, Begoña uhartek, Nafa-
rroako Foro Sozialarenak, hitza 

hartu eta torturak gizarte osoak 
heldu behar duen gaia dela adie-
razi zuen, izan ere bolumen han-
diko afera da (693 testigantza jaso 
dira Nafarroan eta beste 4.009 
Euskal Erkidegoan). datu horiek 
agerian uzten dute zein izan den 
gaiak eragindako sufrimendua.

Bigarren mahai inguruak (Tortu-
ratutako emakumeak eta elkarbi-
zitzaren eraikitzea) bi hizlari izan 
zituen: Maider Caminos Miranda,  
Tortura genero ikuspegitik azter-
tzeko arrazoiez hitz egin zuena; eta 
Jeanette Ruiz goikoetxea, Estam-

buleko protokoloaz eta torturaren 
oinazeez aritu zena. 

Nafarroako Parlamentuko biltzar 
aretoa txiki eta mutu gelditu zen 
torturarekin hizlariek izan zuten 
esperientziaren inguruan emandako 
adierazpenekin latz eta hunkigar-
riekin. Tortura, genero ikuspegitik 
begiratuta.

agoizko udalak saioan parte hartu 
zuen, beste udaletako eta elkartee-
tako ordezkariekin batera.

Torturatuak izan diren emakume nafarrak: 
Egia, Justizia eta Erreparazioa
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San Migel ikastetxeko lehen hezkuntzako 4. Mai-
lako ikasleek aktiboki parte hartu dute zuhaitzaren 
eguna dela eta antolatutako aktibitateetan. urtero, 
maila horretako ikasleek lan zehatz bat egiten dute, 
natura eta gure inguru hurbilena zaintzearen garran-

tziaz ohartarazteko. Egindako ahalegina eskertzeko, 
udalak diploma batzuk eman zizkien eta hurrengo 
urteetan zuhaitzak zaintzeko gonbitea luzatu zien, 
horrela egindako lana ez da alferrik izanen.

Pasa den apirilaren 22an ospatu 
zen lurraren Eguna. daTa oS-
PaTzko, irati Hiri Hondakin Soli-
doen Mankomunitateak ekitaldi 
sinbolikoa antolatu zuen honako 
lemapean: “EMaN zuRE koN-
PoSTa komunalari”. Pasa den 
urtean Ekain egin zen, eta bertan 
landatutakoz uhaitz berriei bota 
zitzaien sortutako konposta.

2017. urte honetan ekitaldi ber-
dintsua egin da, untziti herriko 
Txalabarko alderdian. Pasa den 
otsailean zuhaitz batzuk landatu 
ziren han,  untzitiko kontzejuak 
bultzaturiko birlandaketa proiek-
tua garatzeko. guztira 1.130 zu-
haitz-oin landatu dira.

agoizko udala bertaratu zen, irati 
Hiri Hondakin Solidoen Manko-
munitateak egindako gonbiteari 
erantzunez, eta ekitaldi sinboloko 
horretan parte hartu zuen, udalak 
ere uste baitu oso garrantzitsua 
dela herritarrei ohartaraztea lurra 
zaintzeko eta elikatzeko beharraz, 
klimaren aldaketak gure inguruan 
duen eragina galarazteko.

Diploma banaketa, 
zuhaitzaren eguna dela eta

Lurraren Eguna
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“Batzuk” lemapean garatu da 20. 
korrika, eta Nafarroa osoa goitik 
behera zeharkatu du. aurten, laster-
keta ez zen agoitzera ailegatu; hala 
ere, udala kilometro bat eros izuen, 
gure hizkuntzarekin duen konpro-

misoari jarraikiz. oibarren egokitu 
zitzaion, apirilaren 1ean. kilometro 
batzuk aurrerago, zangozan, lekukoa 
hartu zuten San Migel ikastetxeko 
irakasle eta ikasleek, 0-3 urtekoen 
ikastetxeko guraso, langile eta 

umetxoek eta irati antzerki taldeko 
kideek. apirilaren 2an, angiluerreka 
elkarteko kideek goiz altxatu behar 
izan zuten luzaideren inguruan kor-
rika egiteko.

gazteok Mugimenduan udalak, kan-
pondoak eta Txinparta gazte Mugi-
menduak bultzaturiko eta gazteei 
zuzendutako aisialdi programaren 
bigarren edizioa hasi da. garatu 
beharreko aktibitateak gazteekin 
adostu, eta 2017ko egutegia ofi-
zialki aurkeztu zen kultur Etxean. 
Negu honetan elurretan eman dute 

asteburu bat, eta datozen hila-
beteetarako honakoa aurrikusia 
dute: ibilaldi bat egitea iratin barna 
(maiatzaren 27an), zaldiz ibiltzea 
eta arku tiroa egitea (ekainaren 
25ean), multiabentura jardunaldia 
Murillo de gállegon (uztailaren 15 
eta 16an), zunba-spinninga (abuz-
tuaren 9an) eta surfa (irailaren 2a). 

 “Gazteok mugimenduan”. bigarren edizioa

Agoitz Korrikarekin

Pasa den apirilaren an agoitzen 
ondoan pasa zen Euskal Herriko 
itzuliaren lehenengo etapa, 
iruñea eta Sarrigurenen artean 
garatu zena. arratsaldeko lau eta 
erdietan izan zen, eta agoiztar 
asko errepidera bertaratu zen 
lasterketa pasatzen ikusteko eta 
haien txaloekin txirrindulariak 
animatzeko. gainera, albisteen 
emanaldian EiTB-ek eginiko 
kronikan gure herriari buruzko 
aireko ikuspegi ederrak bota 
zituen, gure historiari eta ohi-
turei erreferentzia egiten zien 
narrazio batekin batera.

korrikaren 20. Edizioa dela eta, 
agoitzen egiten ohi den moduan, 
San Migel ikastetxeko ikasleek 
eta irakasleek herriko kaleak ze-
harkatu eta girotu zituen korrika 
Txikian parte hartu zuten. 

Ekitaldia ikastetxeak antolatu 

zuen, aEkren, guraso Elkarteen 
eta familien laguntzarekin, eta  
arratsalde bero bat bete egin zuen.

Berriro ere, agoitzek bat egin zuen 
euskararekin, eta bere atxikimen-
dua adierazi zuen, lasterketa ho-
netan parte hartuz.

Korrika txiki Agoitzera
ailegatu zen

Euskal  
Herriko Itzulia
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apirilean zehar hainbat kultur 
ekitaldi egin dira, eta partaidetza 
handia izan dute.

gure inguruan bizi diren narras-
tiak eta anfibioen aberastasuna 
ezagutzeko aukera izan genuen 
Ramón aranbarriren 25 argaz-
kirekin Vanessa Sarasolak antola-
tutako erakusketan. Biak aranzadi 
zientzia elkarteko kideak dira. Era-
kustaldiak 178 bisitari izan zituen, 
eta, horietaz gain, ikastetxeko 
ikasleak ere hurbildu ziren.

San Migel abesbatzak aste San-
tuan  egiten ohi duen eliz musi-
kako kontzertuan, errepertorio 
anitza eskaini zuen.

Musika Eskolak ere kontzertu 
didaktikoa eskaini zien agoizko, 
urrozko eta lakabeko ikasleei. 
kontzertua entretenigarria eta 
dinamikoa izan zen, eta bertan 
eskolako ikasle eta irakasleek ins-
trumentuen aniztasuna erakutsi 
zuten. Disney filmetako abestiak 
interpretatu zituzten txistu, soi-
nua, klarinetea, saxoa edo abarrez.

Peter Pan kultur Etxera ailegatu 
zen dBH-ko laugarren mailako 
ikasleen eskutik. irati antzerki 
Taldearen laguntzarekin prestatu 
zuten obra, hunkigarria, imajina-
zioz eta fantasiaz betea. zorionak, 
artistak!!

dánzalo dantza eskolak bukaera 
benetan ikusgarria eman zion api-
rileko kultur aktibitateen progra-
mari. Mary Poppins obra taularatu 
zuen,  eta eskainitako bi saioetan 
Ez dago sarrerarik iragarri behar 
izan zen.

urtero apirilean egin izan duen 
moduan, agoizko udalak hainbat 
aktibitate antolatu ditu liburua 
protagonista zela.

Hala, Narrazio laburren Xi. lehia-
keta antolatu du, lehen Hez-
kuntzako eta dBH-ko ikasleei 
zuzendurikoa. Sariak banatzeko 
ekitaldia kultur Etxean eginen da, 
heldu den maiatzaren 18an.

gainera, “topaketak idazleekin” 
izeneko programa garatu da. Horri 

esker, ikastetxeko lehen Hezkuntza 
eta dBH-ko ikasleek arkaitz león 
Muela lakabeko idazleekin alda-
ratu dituzte bere lanari buruzko iri-
tziak eta usteak. arkaitz león Muela 
agoizko ikastetxeko ikasle ohia da. 

Horretaz gain, liburutegian bi libu-
ruren aurkezpena izan dugu, haien 
egileen eskutik. lehenengoa, 
BaMBu 100 Haikus izenekoa; inma 
Biurrun, Patxi Muruzábal, Josune 
Espartza eta María loyola poesia 
idazle nafarrena testuak jasotzen 

dituena. Ekitaldia desberdina izan 
zen, izan ere, idazleetako batek, 
Patxik, txirula joz musika fondoa 
jarri zion ekitaldiari.

Beste liburua hurbilagoa da, trama 
garatzen den lekua kontuan hartuz 
gero.  Jesús Ballaz ledearrak ida-
tziriko El tren que se zamparon los 
ratones nobela, fikziozko istorio bat, 
umoretsua, fantasiaz betea eta ira-
kurterraza. Bertan kontatzen digu 
nola desagertu zen irati trena.

Liburuaren egunaren karietara antolatutako 
ekitaldiak

Apirileko kultur balantzea


