EUSKARA

xinple!

t | 948 33 60 05
e | info@aoiz.es
w | www.aoiz.es

Agoizko Udalak argitaratutako Udal Aldizkaria. 2017ko uztaila
Revista Municipal editada por el Ayuntamiento de Aoiz. Julio 2017

3|
2016KO KONTUAK ONARTU DITU UDALAK
Joan den ekainaren 7an egindako osoko bilkuran, 2016ko kontuen itxiera onartu zuen udalak; horien barruan sartzen dira udalerriarenak diren Kanpondoa sozietate publikoa eta Musika Eskolako Patronatua erakundeen kontuak.
Sarrera-gastuen balantzeak 29.297 euroko saldo negatiboa utzi
du. 2.783.004,50 euro izan dira sarreretan, eta 2.812.301,27 euroko
gastuak, arestian aipatu hiru hankak batuta.
Ekitaldia modu negatiboan itxi badugu ere, udal-kontuen balorazio positiboa egiten du udalak. 2011n, 501.000 euroko saldo
negatiboa zuten kontuek eta, beraz, bost urtean 472.000 euroan
murriztu da desoreka ekonomikoa.
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euskal herriko itzulia
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.

2016ko abenduaren 31n, 824.000 eurokoa zen udalaren zor bizia:
2015eko 400.000 euroko mailegua gorabehera, 2011n udalera
iritsi ginenean aurkitutako zor bizia baino 46.000 euro gutxiago.
Hobekuntza ekonomikoa izanik ere, udalak zailtasunak ditu
oraindik, ordainketei aurre egiteko likidezia-eskasiaren ondorioz,
eta atzerapen garrantzitsuak ere bai, nahiz eta murrizten ari diren.
Arlo horretan lan handia dugun arren, 2017ko ekainaren 7an,
35.000 euroko zorra zegoen, 2016ko gastuei zegozkienak, baina urtebete lehenago 100.000 eurokoa baino dezente handiagoa
zen kopuru hori.

2015ean, kontuak modu positiboan itxi ziren, eskaturiko 400.000
euroko maileguari esker. Kontuen handitze ezohiko hori deskontatuta, iazko itxiera 102.000 euro negatibokoa izan zen, eta, beraz,
urtebetean, 73.000 euroan murriztu da udal-defizita.

Gizarte-gaiei, osasunari eta berdintasunari dagozkien gastuak
149.000 eurokoak izan dira 2016an, eta horiei gehitu behar zaizkie
Izaga Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen bitartez bideratu diren herritarren onurarako laguntzak eta programak. Izaga Mankomunitateak udalaz besteko aurrekontua du horretarako.

Udalaren kontuak apurka-apurka oreka lortzeko bidean daudela
esan daiteke, eta norabide horretan jarraitu beharko dugu lanean,
azken sei urteotan bezala.

Musika Eskolako Patronatuari 48.918,83 euroko ekarpena egin
zaio, eta Kanpondoari, aldiz, 132.012,58 euro eman zaizkio;
2015ean baino 20.000 euro gutxiago, beraz.

Diruzaintzako gerakinari dagokionez, positiboa izaten jarraitzen
du, 89.463,42 eurokoa, zehazki. Datu garrantzitsua da hori, izan
ere, udalari aurrekontu-moldaketak egiteko aukera ematen dio,
premiazko beharrak edo azken ordukoak sortuz gero. Noski, horrelakorik ezin izango litzateke egin gerakina negatiboa balitz.

Azken batean, ahalegin handia eginda, udalaren kontuek orekarako joera dute. 2017rako erronka izango da hobekuntza ekonomiko horretan aurrerapausoa egitea. Horretarako ari gara lanean.

Udalaren zor biziak ere beheranzko joeran jarraitzen du. 2016an,
indarrean ditugun hiru maileguetako 176.563,87 euro amortizatu dira, orotara: epaitegiko etxea, zentro hidrotermala eta aurreko legealdian Nafarroako Gobernuaren eta Itoiz Fundazioaren
ordaingabeko konpromisoei aurre egiteko 2015ean eskatutako
mailegua.
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UDALAK ESKATU DU AURREKONTUEN EGONKORTASUNERAKO
LEGEA INDARGABETZEKO
Agoizko Udalak Nafarroako hamar udal handienetakoen ekimenarekin bat egin du, Aurrekontuen Egonkortasunerako eta Finantzen Iraunkortasunerako Legeak tokiko erakundeei dakarzkien
kalteak salatzeko.
Madrilek onartutako lege horrek, 2012tik indarrean denak, adierazten du erakundeek aurrekontu oreka edota superabitari eutsi
behar diotela, besteak beste, baita superabit hori zorpetze-maila
murriztera bideratu behar dela ere.
Legeak izaera birzentralizatzaile nabarmena du, administrazioen
funtzionamendua mugatzen eta baldintzatzen baitu, eta udal
asko kontu hartuta geratuko lirateke praktikan, herritarren bereha-

lako beharrei aurre egiteko gaitasunik gabe.
Hala, krisia aitzakia, tokiko erakundeek langile-multzoak langile
finkoekin sendotzea eragotzi da, aldi baterako kontratazioak egitera behartuta.
Hori guztia hala izanik, ezinbestekotzat jotzen dugu udalek erabakitzeko gaitasuna eta udal-autonomia izatea.
Mozioa aho batez onartu zen udalean, eta aipatu legearen edukia
gaitzets dadin eskatzen du, baita Espainiako Gobernuak ahalik eta
epe laburrenean legea indargabetzeko neurriak har ditzan ere.

Agoitzek bere kultura ondarearen
eta natura inguruaren alde egin du
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Udalak, Cederna-Garalurren laguntzarekin, herriko turismoa garatzeko plan estrategiko bat garatu du, Toki Agenda 21eko programaren barnean. Horren helburua da turismo arloa bultzatzea,
ondare eta landa baliabideak erabiliz.
Hiru dira planak dituen ardatzak: Agoitzekin lotutako produktuak,
barne produktuaren garapena eta baliabideak ikustarazteko komunikazioa.
Iratiko Natur Bidea, Pirinioetako Kaltzada Erromatarra eta Itoizko
urtegiarekin eta haren goialdeko uharkekin loturiko aktibitateak;
tamaina handiko proiektuak dira, gure turismoko errealitatean
eragiten dutenak. Iratiko trenbideko trazadura zaharran eginen
den Natur Bidea oso garrantzitsua da, denbora gutxian gure herria
Argako Ibaiko Pasealekuarekin, Europako bideekin (Eurovelo) eta
gure inguruko herriekin lotuko baitu. Pirinioetako Erromatarren
Kaltzadak Iratiko Natur Bidearekin lotzeko asmo duen proiektua
da. Haren bidez arindu nahi da Donejakue bidean metatu den
jendetza, Orreagaren eta Zubiriren artean. Urte bukaeran bultzada berri bat emanen zaio ideiari.
Eta hurbilago ditugun turismo baliabideei dagokienez, hilabete
gutxi barru ezagutuko dira berri batzuk; beste batzuk, berriz, eginak daude: Iratiko ibilbidea, esaterako, eta gune historikoan eta
ibaiaren barnako alderdi batean joaten dena. Bestalde, irailean
udalak gestionatuko ditu Antxietako erretaula ikusteko bisitaldi
gidatuak, artista beraren erretaulak dituzten herriekin batera, hots,
Tafalla, Añorbe eta Kasedako udalekin, martxan jarritako proiektua. Eta hile bereko 22an inauguratuko da El Irati S.A. enpresari

buruzko erakusketa, informazio panelak, argazkiak, maketak eta
dokumentalak ikusgai izanen ditu.
Gainera, inauguratu berri da, Beraxitoa alderdian, 9 autokarabana
aparkatzeko lekua duen gune bat; eta udala lanean ari da, piraguismo eta ur zakar gune bat egokitzeko, eta aurki errealitate bihurtuko dugulakoan gaude.

ESKAINTZA TURISTIKO BERRIA: AUTOKARABANETARAKO GUNEA
ENERGIA AURREZTEKO ASMO HANDIKO PROIEKTUA AURKEZTU DA
Ekainaren 2an egindako osoko bilkura berezian, udalak erabaki
zuen energia aurrezteko asmo handiko proiektua aurkeztea Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuan (IDAE, Madrileko
Gobernuaren menpekoa).
Proiektuak 963.000 euroko aurrekontua du, eta asmoa da udalerriko argiteria publikoko luminariak berritzea. Egungo argiterian,
sodiozko lanparadun luminariak dira nagusi eta, beren antzinatasunagatik eta ezaugarriengatik, efizientzia energetiko txikia dute;
horregatik, luminariak eta ekipoak berritu behar dira, led teknologiadun eraginkorragoak jarrita.
1.086 argi-puntu berrituko lirateke, orotara, egungo kale-argien
buruak aldatuta, led luminariak jartzea ahalbidetuko duten beste batzuk ipintzeko. Gainera, egungo koadro elektrikoak egokitu
egingo dira, indarrean den araudia bete dezaten, eta kaleko argiteria erregulatzeko instalazioa ipiniko da, puntuz puntu. Horri esker,
instalatutako potentzia % 65era bitarte murriztu ahal izango da.
Proiektu garrantzitsu hau egin ahal izateko, IDAEri laguntza ekonomikoa eskatu zaio. % 0ko interesa duen mailegua izango litzateke, komisiorik gabekoa eta 10 urtean amortizatzekoa, energiaaurrezpenari esker amortizatuko baita, zor gisa zenbatu barik,
aurrekontuen egonkortasunaren legearen arabera.

Nafarroako mendialdeko 13 herrik aurkeztu dituzte halako proiektuak, Cederna-Garalurren aholkularitzarekin eta 2.426.000 euroko
aurrekontuarekin.
Udalak urte amaieran jakingo du laguntza eman zaion ala ez.
Baiezkoa balitz, proiektuaren xehetasunak herritar guztien eskura
jarriko ditugu.

Agoitzek beste baliabide turistiko bat du Beragitoa inguruan, Irati
ibaiaren uhateetatik hurbil: autokarabanetarako gunea, 9 lekurekin. Udalak sustatuta, Tokiko Agenda 21en baitan, Tximeleta Autokarabana Turismo Elkarte Nafarraren aholkularitza izan dugu
esparrua antolatzeko.
Guneak edateko ur iturria du, baita urak (beltzak zein grisak) bete
eta husteko doako zerbitzua ere. Eremua berdez inguratuta dago,
eta ikuspegi zoragarriak ditu, Irati ibaitik eta horren interpretaziobidetik 30 metro eskasera. Ibaiarekiko bide paralelo horretan, Iratiko lantegi zaharrarekin egingo dugu topo, Zerrategiko Auzoan,
baita herriaren inguru natural eta paisajistikoko beste gune batzuekin ere, hala nola, San Roman baseliza, elurtegia, Iratiko behatokia, errota zaharra... Ibilbidea Agoizko zubian amaituko dugu.

Inaugurazio-ekitaldia herriko trikiti-taldeak alaitu zuen , eta bertan
izan ziren, Agoizko herritarrak ez ezik, Tximeleta elkarteko zenbait
kide ere. Carmen Cosín turismo-zinegotziak, beste zenbait udalordezkarirekin batera, ongietorria egin zuen, eta eskerrak eman
zizkien bertaratutakoei zein proiektua ahalbidetu duten guztiei.
Zintaren mozketa eta Udalaren eta Tximeleta elkartearen arteko
plaka eta oroigarrien elkar-trukearen ondoren, mokadutxo bat
egiteko aukera izan zen; eguraldi txarrak baina, ekitaldia pilotalekuko arkupeetara mugitzera bultzatu zituen. Handik, San Migel
elizarantz joan ziren, eraikinaren, bataiarriaren eta Juan Antxietakoaren erretaularen argi eta soinudun bisita gidatua ikustera.
Fronton tabernan egindako bazkariarekin amaitu zuten eguna.
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Agoizko APP ofiziala eta
partaidetza foroa

UDALBATZA TXIKIAREN OSOKO BILKURA
Aurten, udalbatza txikiaren hautaketa eta udal-zereginetako parte-hartzea ez da mugatuko soilik jaietako ekitaldietara; horren
ordez, gurekin izan ditugu Olentzerori eta Errege Magoei eginiko
ongietorrietan, baita Zaindu Agoitz kontzientziazio-kanpainan
ere (herriko elkarbizitza onerako herritarren bost konpromiso sustatu zituen udalak). Gainera, urtero errepikatuko den berrikuntza
garrantzitsu gisa, udalaren osoko bilkura egin berri dute, eta bertan eskaerak egin eta herriarekiko konpromisoak hartu zituzten.

Agoizko Udalak herritarrak informatzeko eta haien parte-hartzea
sustatzearen aldeko apustua egiten jarraitzen du. Horretarako, bi
tresna digital estreinatu berri ditu.
Telefono mugikorretarako aplikazio ofiziala prest dago, doan jaitsi daiteke, eta haren bidez zabalik dago herritarren eta udalaren
arteko komunikabidea, bando, abisu, jakinarazpen, telefono interesgarriak, ekitaldiak eta abar jakinarazteko, 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 partehartzea sustatzeko. Tresna berriarekin, herriarekin zerikusia duen
edozein gairi buruz eztabaidatzeko aukera dago. Hau da foroaren
esteka: www.aoiz.es/general/foro/

UDAN, BOST LANGILE GEHIAGO IZANGO DITU UDAL BRIGADAK
Maiatzaren erdialdetik irailaren erdira arte, zerbitzu anitzeko bost
langile berriren kontratazioarekin indartuko da udal-brigada. Herriko garbiketa- eta hobekuntza-lanetan laguntzea izango da
haien zeregina. Hil hauetan langile-multzoa indartuta, Agoitzen
zenbait hobekuntza eta instalazio egiteko ere baliatuko dira kontratazio horiek. Nafarroako Gobernuak, Nafarroako Enplegu Zer-

Udal zerbitzu berri bat, martxan
Udal gestioa erraztu eta azkartzeko, Udaletxeko bulegoetan datafono bat jarri da. Horren bidez, nahi duenak modu erraz, azkar
eta seguru batez egin ahalko ditu ordainketak, eskudirua erabili
behar izan gabe.
Udaletxeaz gain, Kanpondoa kirol guneko instalazioetan ere erabilgarri dago dispositiboa.

bitzuaren bitartez, laguntza eman du kontratazioak egiteko.
Kontratazio horiei gehitu behar zaizkie gizarteratzeko oinarrizko
errenta (GOE) jasotzen duten hiru langilerenak, zeinak dagoeneko lanaldi osoan ari diren lanean, hamabi hilerako.

Osoko bilkura modu sinbolikoan hasi zen, egungo udalbatzako
kideak beren ohiko eserlekuetan zeudela. Unai Lako alkatearen
hitzak entzun ondoren, txikiekiko poza eta esker ona adierazteko, haiek eseri ziren aretoko eserlekuetan. Arxel Gonzalez alkate
txikiak eman zion hasiera saioari, idazkaria akta jasotzen ari zela,
eta, hitz batzuk esan ondoren, gainerako zinegotziei eman zien
hitza: banan-banan azaldu zituzten beren eskaerak eta konpromisoak. Gehienak aisialdirako proposamenak izan ziren, baina
bestelakoak ere egon ziren, herrirako hobekuntzak eta konpromiso sozialak, esaterako.
Udalbatza-aretoa haurrez beteta egon zen, eta adi-adi jarraitu zuten ezohiko saioa.
ESKAERAK:
- Tirolina txiki bat jartzea.
- Ur-parke txiki bat jartzea.
- San Migel berria egokitzea, belar artifizialarekin, eta eskolakoa
atletismo-pista egiteko edota eskola handitzeko erabiltzea.
- Kale berria oinezkoentzat egokitzea, asteburuetan, behintzat.
- Udalaren eta Epaitegiaren arteko bihurgunean ispilua jartzea.
- Eskubaloi- eta igeriketa-taldeak ekipamenduz hornitzea: kirol-

jertseak, txandalak...
- Txakurrentzako gunea egokitzea.
- Kanpondoan gutxien erabiltzen den belardian, mini-golf bat eta
kulunkak jartzea.
- Eskolan, bizikletak aparkatzeko tokia jartzea (baita eskolara joateko bidegorria egitea ere).
- Skate-gunea egitea.
- Oinezkoentzako pasabideak margotzea, leku arriskutsu eta jendetsuetan.
KONPROMISOAK:
- AGOITZ ZAINDU kanpainarekin bat egitea.
- Kirol-instalazioak, futbol-zelaia eta igerilekuak zaintzea.
- Txikienek erabiltzen dituzten guneak garbitzeko auzolana antolatzea.
- Berdeguneetan, erabilera txarrak adieraztea, txakurren kakak jasotzen ez direnean.
- Zaborrari eta txakurren kakei argazkiak ateratzea, zabaltzeko eta
kontzientziatzeko.
- Mendi-irteera antolatzea, mendietan eta bideetan geratzen diren kartutxoak biltzeko.
- Udako gauei dagokienez, leku jendetsuenetan kartelak jartzea,
errespetua eskatzeko, eserlekuei, paperontziei, bizilagunei... dagokienez.
- Eskola-ikasleak zentroko komunak, instalazioak eta altzariak
errespetatzera eta zaintzera gonbidatzea. Eskolan bertan kanpainak egitea.
- Agoizko bidea egiten duen enpresari eskaera egitea autobusa
markesinaren ondoan duen lekuan gera dadin, oinezkoen ikusgaitasuna oztopatzen baitu.
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HOBEKUNTZAK HERRIKO ZENBAIT GUNETAN

KIROL TXOKO BERRIA IREKI DA
70 bat lagun bildu ziren Agoizko parke bio-osasungarriaren irekiera-ekitaldian, pilotalekuaren eta “zubi beltzaren” arteko ibilbidean.
Agoizko adinekoen eskaerak ahalbidetu du aire zabaleko txoko
berri hori irekitzea, kalean ariketa fisikoa egin dezaten. Proiektua
Tokiko Agenda 21ean dago jasota, eta Udalak egin du: La Caixaren gizarte-ekintzak bost aparatuen gastuak hartu ditu bere gain,
eta Udala parkearen instalazioaz eta egokitzapenaz arduratu da,
baita aparatuen erabilera-instrukzioak eta onurak jasotzen dituzten panelez ere.

Azken egunotan ikusi ahal izan dugu zenbait hobekuntza egin
direla herri-eskola inguruan eta kirol-instalazioetan. Herritarrentzako segurtasun-neurriak hartzea da asmoa, haur eta gaztetxoenentzat, bereziki.
Zehazki, iturri handitik hurbil dagoen biribilguneari hesia ipini zaio
perimetroaren zati batean, espaloitik ibiltzeko moduan, galtzadatik atera gabe. Hala, haurrak zeharka korrika egitea edota batbatean ateratzea saihestuko da, trafiko dezenteko gune horretan.
Gainera, ibilgailuek espaloi gainean ez aparkatzea lortuko da, inguru horretan ez baitago horretarako baimenik.
Bestalde, kiroldegiaren atzealdean, oztopo-harriekin bide-espaloia egin da, bai eta zenbait aparkaleku markatu ere. Kanpondoako

Unai Lako alkateak hitz batzuk esan zituen, Mike Lacabe herriko
La Caixaren bulegoko zuzendaria bertan zela. Kanpondoa kirolkonplexuko kudeatzaile Jorge Vaquerok tresnen azalpen xehea
eman zuen, boluntarioek erabiltzen zituzten bitartean. Arratsaldeari amaiera emateko, Udalak askari bio-osasungarria eman zien
txoko berri horren irekierara gerturaturiko herritarrei.
Ireki osteko egunetan, begirale batek gidatutako ariketa fisikoko
programa laburrak egin ziren goiz eta arratsaldeko ordutegietan
eta erabat dohainik.

instalazioetara zeharkatzeko oinezkoen pasabidea ere margotu
egin da, eta ibilgailuak aparkatzeko gunea mugatu.
Era berean, aire zabaleko kirola egiteko txoko berrian (parke bioosasungarria, frontoiaren eta “zubi beltzaren” arteko bidean), iturri
berria ipini da, tresnetatik hurbil. Eta zuhaitzen gerizpea baliatuta,
mahaia eta eserlekuak ipini dira belardi-gunean.
Azken asteotan eginiko beste esku-hartze bat izan da zaharren
egoitzaren eta osasun-zentroaren pareko etxebizitzen arteko espaloia konpontzea. Zorua oso hondatuta zegoen eta konpondu
egin da, segurtasunez eta estropezu egiteko beldurrik gabe ibili
ahal izateko. Gainera, zaharren egoitza ondoko lursail hutserako
sarbidea ere egokitu egin da.

#metachodemacho / Gizonkeriatik gizontasunera
MUGIMENDUAREKIN BAT EGIN DU AGOITZEK
Ideia hori Acción Contra la Trata-ACTren
ekimena da: Nafarroan sortutako irabazi
asmorik gabeko elkartea da ACT, pertsonen
salerosketaren aurka borrokatzea helburu.
#metachodemacho/Gizonkeriatik gizontasunera kanpainan, saltzen dizkiguten balioak (kontsumoa, berehalakotasuna, nagusitasuna, lehiakortasuna eta oldarkortasuna)
eraitsiko dituen bestelako maskulinitateeredu baten aldeko apustua egiten da. Hala,
pertsona guztion arteko gizarte berdinzalea
lortu nahi da, pertsona guztiak bilduko dituena eta nork bere gaitasunak garatzeko
baldintza-berdintasuna izango duena.

Agoizko Udalak osoko bilkuran onartu berri
du berdintasunaren aldeko alkateen manifestuarekin bat egitea. #metachodemacho
mugimenduaz ari gara (gizonkeriatik gizontasunera), benetako jendarte berdinzalea lortu nahi duena, indarkeria matxistarik
gabea.

UDALA-SAREAN HITZARMENA
Joan den apirilean egindako Osoko Bilkuraren ohiko saioan, Agoizko Udalak erabaki zuen udalaren eta Sarean kolektiboaren arteko hitzarmena onartzea, Bidegileen Etxeko etxebizitza bat doan
lagatzeko, herri-erabilerako eta gizarte-intereseko helburuetara
bideratzeko.
Etorkizunerako, jubiloteka sortzea da asmoa, hainbat familiaren
eskaera asetzeko, ez baitute beren ardurapean dituzten pertsonak uzteko lekurik, tarte batez atseden hartzeko. Udalak proiektua
Europaren bitartez ematen diren PDR laguntzetara aurkeztuko du
datozen hilotan.

Horretarako, udalbatzak konpromisoa hartu du bere esku dagoen guztia egiteko
maskulinitate osasungarri eta berdinzaleei
buruzko hausnarketa-guneak sustatzeko,
jokabide matxistak saihesteko gizonezkoei
bideratutako lana sendotzeaz eta jendarte
berdinzalearen oinarriak ezartzen dituzten
balioak sustatzeaz batera.

Agoizko udalak argi eta ozen dio: #metachodemacho/Gizonkeriatik gizontasunera.

Agoitz Homo-Lesbo-Bi-Transfobiaren aurka
Maiatzaren 17an ospatzen da Homo-Lesbo-Bi-Transfobiaren
aurkako Nazioarteko Eguna, 1990.eko egun horretan Munduko
Osasun Erakundeak homosexualitatea kendu baitzuen sexu gaitzen zerrendatik.

tez onetsi zen mozioa. Mozioa, gainera, guztiz lotuta dago duela
aste batzuk Iruñean bikote homosexualek pairatu zuen erasoarekin eta baita Hazte Oir autobusak hiriburu osoan zehar egindako
kanpaina gaitzesgarriarekin.

Agoizko Udalak aldarrikapen horri atxiki zen, onetsi zuen mozioaren bidez. Bertan egungo errealitatea agertarazi zen, alegia,
bizi garen XXI. mende honetan, munduko 73 herrialdetan, sexu
bereko pertsonen ateko harremanak zigortzen dituztela. Aho ba-

Onetsitako testuaren bidez udala atxikimendua adierazi nahi dio
kolektibo handi eta zabal horri, eta lan egiteko konpromisoa agertu ere, guztien eskubideak onar eta errespeta daitezen.
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IZAGA GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEAREN TAILERRAK
“Nola landu gazteekin sexu-esplotazioa helburu duen pertsonen
salerosketaren prebentzioa” tailerrean parte hartu zuten Agoitz eta
Urrozko Udaletako ordezkariek, hala nola SAREANekoek, Haur Eskolakoek, San Migel Eskolakoek, Udal Berdintasun Batzordekoek eta
eskualdeko talde feministakoek.
Izaga Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak eta Agoizko Udalak an-

PRESTAKUNTZA IKASTAROEN ESKAINTZA
Agoizko udalean, pertsonak prestatzearen alde egiten jarraituko
dugu, beharra dagoen mementoan bizia salbatzeko gai izan daitezen.

Tailerraren arduraduna ACT (Acción Contra la Trata) izan da, sexu-esplotaziorako salerosketaren kontra borrokatu eta berdintasunezko balioak sustatzen dituena.

Azken hilotan, Nafarroako DYAk zenbait prestakuntza-tailer antolatu ditu Agoitzen, horien artean Oinarrizko Bizi Euskarria eta
KDSA; bi ikastaro horiek aurretik egin zituzten Kanpondoakoek, Kirol Taldekoek, Haur Eskolakoek, San Migel Eskolakoek, Udal Brigadakoek eta Izaga Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatekoek. Oraingoan, Udaleko eta San Migel Eskolako bost langilek jaso dute ikastaroa, Agoizko DYAko zenbait boluntarioren eskutik.

Datorren azaroaren 17an, Udaletxeko Aurelio Leon aretoan, herritar
guztientzako hitzaldia eskainiko da emakumearen eta salerosketaren gainean. www.accioncontralatrata.com

Taupadak: 0-3 urtekoentzako ikastetxeko kudeatzaile berria

Gainera, Izaga Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatea tailerra egiten
aritu izan da azken hilotan Saharako emakumeekin batera, Karekin
Kulturaren eskutik. Asteroko saioetan, gizarteratze-gaiak landu dira,
Saharako ipuin eta istorioen bitartez eta hango biztanleen iruditeria
kolektiboaren bitartez. Tailerrean parte hartu duten zortzi emakumeek ipuin-saio bat prestatu zuten tailerraren amaierarako.

Pasa den maiatzaren 18an egindako bilkura berezian, udalak 0-3
urtekoentzako zentroko gestioa adjudikatu zuen, heldu diren 6
urteetarako. Esleipenduna Taupadak mikro-kooperatiba izan
zen, gaur egun lan egiten duten langileetako zortzik osatutakoa.
Taupadak-ena izan da zentroa kudeatzeko egin den eskaintza
bakarra, eta 2017 irailaren 1tik 2023ko abuztuaren 31 bitarte ari-

tolatutako saioen helburuak dira pertsonen salerosketari buruzko
hausnarketa egitea eta pertsona guztien arteko harremanak aske
eta osasungarriak izateko tresnak ematea.

Bestalde, Nafarroako Industria Elkarteak doako ikastaroak antolatu
berri ditu Agoitzen, bere prestakuntza-programaren baitan.

tuko da. Kontratazio mahaiak oso ongi baloratu du aurkeztutako
proiektua, eta 92,72 puntu (100etik) eman dizkio. Mahaia honako
hauek osatu zuten: udaleko zenbait politikari eta langilek, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza departamentuko teknikari batek
eta 0-3 zentroko Guraso Elkarteak.

Tailerraren helburua da Gizarte Zerbitzuetara jotzen duten Saharako familiekin hurbiltasunez lan egiteko beharra asetzea, elkarrekiko ezagutza bultzatzeko eta haien zein beren seme-alaben gizarteratzea sustatzeko.

AGOITZ-THIALLE SENIDETZEA
Agoizko Eguberrietako jaialdian lortutako funtsei eta hainbat sariren enkanterako txartelen salmentari esker, Thiallen (Senegal),
Tivaouane eskualdean, herriko osasun-etxeari atxikitako amatasun-gela baten eraikuntza finantzatu da. Osasun-etxea eraikitzen
ari dira.
Haur asko jaiotzen dira han, eta mediku-kontsultategia jaiotzetara bideratutako gunetik bereizteko beharra zuten. Orain dela urte
gutxi arte, emagina eta erizaina etxez etxe ibiltzen ziren jaiotzak

artatzen. Egun, kontsultategian artatzen dira, baina hura txiki geratu da. Bi areto baino ez daude lan guztiak egiteko: kontsultak,
erditzeak, txertaketa-saioak...
Amatasun-gune horri esker, arreta hobea eman ahal izango zaie
etorkizuneko amei.
Gainera, Jërëjëf boluntarioen elkartearen bitartez, Agoitz eta
Thialle herriak senidetzeko ekitaldi sinbolikoa egin zen.

UDAL MUSIKA ESKOLAREN JARDUERAK
Azken hilotan, Udal Musika Eskolak zenbait jarduera egin ditu.
Herri Eskolako txikienentzat, kontzertu didaktikoa antolatu zuen
kultur etxeko aretoan. Saio dibertigarri eta erakargarria izan zen,
egunen batean jo lezaketen musika-tresna mordoaren bitartez
musikarekiko jakin-mina piztea helburu.
San Isidro egunean, goizean, eskolako ikasle-talde handi eta askotariko batek herria zeharkatu zuen, doinu ederrak joz.
Carlos Peñaranda irakaslearen gidaritzapean, txistu-eskolako ikasleek kontzertu zoragarria eman zuten, kultur etxeko aretoa jendez
lepo zegoela. Agertokian, Huarte eta Irurtzungo musika-eskoletako ikasleak ere izan ziren, eta gerora hiru eskolen kontzertu bateratu bera errepikatu zuten bi herri horietan.
Nabarmendu behar da, halaber, Berriozarreko II. Tronboi Eguna,
non Agoizko tronboi-ikasleek jo zuten. Bertan, Berriozar, Aranguren, Noain, Elortzibar eta Antsoaingo eskoletako kideak bildu
ziren. Gerora, gure herrian ere ospatu genuen tronboi-eguna.

EHUN URTEKO BI HERRITAR GEHIAGO
Mende bateko bizitza ospatu beri dute Agoizko bi emakumek.
Joan den martxoaren 28an Teresa Etulain Orriok eta maiatzaren
30ean Emilia Iriarte Huartek 100 urte bete zituzten. Senideek lagunduta, Udalaren eta Erretiratuen eta Alargunen Elkartearen bisita
jaso zuten zaharren egoitzan, emakumeekin batera bizi izan nahi
baitzuten halako egun berezia. Gainera, bi oroigarri eman zizkieten
opari. Gozamena izan da, Teresa eta Emilia! Urte askotarako!

Gainera, “Musikal bat egingo dugu?” ikasgaiko ikasleek Aladdin
lana antzeztu zuten, Héctor Ramírez irakaslea zuzendari zutela.
Musikala ikasleek eurek prestatu dute osorik, ikasturteak iraun bitartean, senideen laguntzarekin. Hemendik, gure eskerrik beroena
helarazi nahi diegu denei.
Eta ikasturteari behin betiko amaiera emateko, kontzertu dibertigarria eman zuten goraino betetako kultur etxeko aretoan. Udal
Musika Eskolako ikasleek Disenyren filmetako abestiak jo zituzten,
guztion gozamenerako.
Nabarmendu behar da datorren ikasturterako matrikulaturiko
ikasleen kopurua hazi egin dela; abuztu amaierako balizko matrikulazioak falta direnean, 85 ikasle matrikulatu dira orain arte.
Gitarra, tronpeta eta perkusioa dira tresna arrakastatsuenak, eta
txistuak eta zeharkako txirulak jarraitzen diete.
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Zuhaitzaren Eguna

LIBURUAREN EGUNEKO EKITALDIAK
Urtero bezala, Udalak liburua protagonista duten zenbait ekitaldi
antolatu zituen apirilean. Hala, Kontakizun Laburren XI. Lehiaketarako deialdia egin zen, Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleentzat.

Ballaz ledeatarraren “El tren que se zamparon los ratones”. Iratiko
trena nola desagertu zen kontatzen duen fikziozko istorioa da,
baina umore ukituekin, irakurterraza eta fantasiazkoa.

Gainera, “Idazleekin topaketak” ekimenarekin jarraituz, lehen
hezkuntzako eta DBHko ikasleek aukera izan zuten Arkaitz León
Muela Lakabeko idazle eta Agoizko ikastetxeko ikasle ohiarekin
hitz egiteko eta bere lana komentatzeko.

Berriki Agoitzen ospatu den VI. Zuhaitzaren Egunean bi eremutan
jardun zen. Herriko hamarka lagunek erantzun zioten frontoiko
parkean antolatutako zitari, eta, egitekoa errazteko eguzkia lagun
izan zuten.
Frontoian bertan egin zen lehenengo landaketa. Guda garaian fusilatutakoen aldeko monumentuaren ondoan bi astigar, lizar bat
eta indigaztainondo bat jarri ziren. Ondoren, Zubi Beltza eramaten duen pasealekuan bost indigaztainondo eta sabina bat landatu ziren.

Bi idazlek beren lanak aurkeztu zituzten udal-liburutegian. Alde
batetik, “BAMBU 100 Haikus”, Inma Biurrun, Patxi Muruzábal, Josune Espartza eta María Loyola nafarren poema-bilduma. Ekitaldi
ezberdina izan zen, izan ere, poemetako batzuk errezitatzen ziren
bitartean, Patxi Muruzábalek txirula jo zuen musikaz laguntzeko.

Desagertutako zuhaitzen lekuan zuhaitz hostotsuak jarri izan nahi
dira eta udan itzala guneak sortzeko leku egokiak aukeratu dira.

Udalak urtero ofizial egin duen zita honetaz gain, 0-3 urtekoen
Haur Eskola eta Ikastetxe Publikoak ere zuhaitzaren egun berezia
egin zuten.
Diploma banaketa,zuhaitzaren eguna dela eta
San Migel Ikastetxeko Lehen hezkuntzako 4. Mailako 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 garrantziaz ohartarazteko. Egindako ahalegina eskertzeko, udalak diploma batzuk eman zizkien eta hurrengo urteetan zuhaitzak zaintzeko gonbitea luzatu zien, horrela egindako lana ez da alferrik
izanen.

Beste liburua gertukoagoa da, istorioaren agertokiagatik: Jesús

“GAZTEOK MUGIMENDUAN”, BIGARREN ALDIZ
Gazteok Mugimenduan gazteentzako aire zabaleko aisialdi-programa bigarrenez egiten ari da, Agoizko Udalak, Kanpondoak eta
Txinparta Gazte Mugimenduak sustatuta.
Garatu beharreko jarduerak guztion artean adostu ondoren, kultur etxean aurkeztu zen ofizialki 2017rako egutegia. Asteburu ba-

tez elurretan gozatu ondoren, beste egun batean Iratiko basoan
zehar ibilaldia egin zen. Ekainean, gazteek zaldiz ibiltzeko aukera
izan zuten, baita arku-tiroa praktikatzekoa ere. Datozen hilotarako
ere bestelako jarduera batzuk daude aurreikusita, hala nola, multiabentura Murillo de Gállegon (uztailaren 15ean eta 16an), zumba-spinninga (abuztuaren 9an) eta surfa (irailaren 2an).

Irati trenaren Natur Bidea
Irati trenaren Natur Bideak ukitutako udalerrietako ordezkariak
Aosen elkartu ziren elkarren arteko adostasun 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. Konpromiso 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, Ministerioak exijitzen duen moduan.

Bestalde, Eguesko Udala eta Iruñerriko Mankomunitatea lanean
ari dira Eguesibarko Uztarrotz eta Uharte lotzeko proiektua erredaktatzeko, eta horrekin lotuta geldituko lirateke Iratiko Natur 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 aurrekontua 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-gurutzeak 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 trenaren trazadura zaharrak Agoitzen
zituen 2,59 kilometroetan.
Une honetan, Madrilen proiektuaren ikuskapen teknikoa egiten
ari dira.

Zarikieta, babes bereziko eremua deklaratutakoa
Nafarroako Gobernuak berriki onetsi ditu lau foru dekretu. Horien bidez orain arte batasunerako interes berezikoak (BIG) ziren
zenbait gune, hots, Leireko mendilerroa, Arbaiungo arroila, Arabarko, Artxuga mendilerroa, Zarikieta, Aretako mendiak eta Kodeseko mendilerroa, Babes Bereziko Guneak (BBG) deklaratzen
dituena. Deklarazioarekin batera, guneetako gestio planak ere
onetsi dira. Modu berean, dekretu horien bidez eguneratu dira
Arbaiungo arroila, La Piedra eta San Adriango labarrak, Irunberriko arroila, Iñarbeko arroila, Txintxurreneako arroila eta Gaztelu

eta Labeja haitza, natur erreserbetako erabilera eta gestio zuzendaritza planak.
Artxugako mendilerroak, Zarikietak eta Aretako mendiek 19.530
ha egiten dituzte. Eremu horren ia %80 natura habitatak dira.
Leku horietako basoetan hegazti asko daude, katalogatutakoak.
Nabarmentzekoak dira okil beltza eta okil gibel nabarra (desagertzeko arriskuan dago Nafarroan). Gainera, alderdi horietako larre
eta sastrakadiak habitat ezin egokiagoa da katalogatutako zenbait
animalia eta landareentzat.

Birziklaiaren inguruko Ecoembes proiektua
Ecoembesek IRATI HHS Mankomunitatearen barnean Canal Horecarentzat propio eginiko birziklapen proiektua sustatu du.
Proiektua mankomunitatea osatzen duten herrietako leku desberdinetan egiten da eta hainbat fase ditu. Lehenik, establezimendu bakoitzak birziklapenaren inguruan dituen beharrak aztertzen
dira: hondakinak selektiboki banatzeko behar diren ontzi kopurua,
birziklatzeko orduan agertzen diren arazoak eta abar.
Establezimenduak proiektuan sartu ondoren, bi entitateek gestionatzen dituzte beharrezko ontziak eta, gainera, kalean dauden
edukiontziak ikuskatzen dituzte, non dauden ziurtatzeko eta aurretik banatutako hondakinak uzteko beharrezko ezaugarriak dituztela egiaztatzeko.

Ontziak eta edukiontziak banatutakoan, establezimenduetan lan
egiten dutenei prestakuntza zehatza ematen zaie, hondakinak
egoki banatu eta kudeatzeko.
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KULTUR BALANTZEA

Birziklapenaren astea ospatu da
Birziklapenaren Nazioarteko Eguna maiatzaren 17an ospatzen da
mundu osoko leku askotan. Ospakizunaren helburu nagusia ekologiaren inguruko kontzientzia irmoa sorraraztea da, herritarrek
hiri hondakinak egoki kudeatzeko, klimaren aldaketa gutxitzearen
alde egiteko eta ingurumena babesteko.
IRATI HHS Mankomunitateak aktibitate desberdinak egin ditu astean zehar. Agoizko, Lakabeko, Eloko eta Urrotzeko ikasleek bisitatu zuten Emauseko Traperoek Sarasan duten zentroa. Han,

gizarteak baztertzen dituen objektuak eta materialak berreskuratzen dituzte (aparailu elektriko eta elektrikoko materialak, bereziki), bigarren eskuko gaien salmentaren eta birziklapenaren bidez.
Horretaz gain, negu osoan zehar konposta egiteko auzoetako guneetan sortutakoa banatu zen. Agoizko 87 familiak parte hartzen
dute programa horretan, haren hondakin organikoak ongarri bihurtzeko. Jende asko hurbildu zen Mankomunitateko habeartera,
konpost zakuak hartzera. Eskerrik asko zuen partaidetzagatik.

MARTXOA
Udaleko kultura-sailak hainbat jarduera antolatu zituen martxoan.
Emakumearen Egunaren inguruko ekitaldi guztiez gain, Sergio
Salinas ipuin-kontalaria liburutegian izan zen, “El Pirata Sein en
busca de los colores” emanaldiarekin.
Nafarroako 43. bertsolari-txapelketaren finalerdian, Kultur Etxeko entzunaretoa jendez bete zen. Bertan, hiru bertsolari sailkatu
ziren Anaitasunan jokatzekoa zen finalerako: Eneko Fernández,
Aimar Karrika eta Julen Zelaieta.

MAIATZA
Maiatzean, dantzak izan
zuen
protagonismoa.
Hala, Agoitz Nafarroako
Dantza Garaikidearen Jaialdiaren agertoki izan da. Jaialdiak 15
ikuskizuneko programazioa eskaini du, tartean nazioarteko zazpi,
eta hogeita hamarretik gora emanaldi izan dira Nafarroako bederatzi udalerritako antzoki eta gune publiko nagusietan.
Agoitzi dagokionez, Kon Moción konpainiaren “Sobre ruedas”
ikuskizuna izan genuen, hasteko, Becky Siegelek zuzenduta:
dantzaren bitartez aniztasun funtzionala duten pertsonen integrazioaren aldeko apustua.
Bestalde, jaialdi beraren baitan, gure antzokian izan zen, 10 egunez, “Transoceánica” proiektuaren erresidentzia artistikoa. Lana
Carmen Larranz koreografoaren eta Uxue Montero argazkilariaren elkarlanaren emaitza da, F. Galindo laguntzaile dutela soinudiseinuan. “Transoceánica” inguratzen gaituen espazioak gugan
eragiten duen eraldaketari buruz diharduen sormen-prozesua da.
Proiektu horrekin lotuta, Carmen Larranzek emandako dantzatailerra ere egin da: “Magnética”. Azkenik, “Transoceánica” lanaren
aurre-estreinaldia ere izan genuen, artistekin iritziak trukatzeko
aukera paregabea.

KULTURGUNEA ABUZTUKO JAIAK PRESTATZEN ARI DA

Joan den martxoan izan zen Kulturgunea foroak 2017rako aurreikusita zuen bigarren topaketa, eta bertan aztertu ziren San Isidro jaiei eta abuztuko jaiei dagozkien gaiak, jaien egitaraua osatuko duten orkestra-aukerak, su-festak eta emanaldiak.

deketa egitea erabaki zen, proposamenak jasotzeko.

Maiatzeko saioan, Kulturguneak arreta berezia ipini zuen abuztuko
jaietarako prestaketa-lanetan. Hala, jai horien alderdi nagusiak zehaztu ziren, udalak zein Agoizko taldeek antolatutakoak.

Pasa den ekainaren 29an Kulturguneak egindako bilkura berezian,
txupinazoa botatzeko e-mailez igorritako proposamenak aztertuta, bi kandidatura aukeratu ziren, herritarrek horietako baten alde
egin zezaten. Herri bozketa bukatuta, herritarrek erabaki zuten
dantzariek eta txistulariek jaurtikitzea.

Mahai gainean zegoen txupina jaurti eta jaiei hasiera emango
dien pertsona edota taldearen izena. E-posta bidezko herri-gal-

Narrazio laburren lehiaketa
sariak banatu dira
Agoitz Hiria XI. Narrazio Laburren Lehiaketak sariak banatzeko
ekitaldia egin zuen, jendez gainezka jarri zen Kultur Etxeko entzutegian. Oso dibertigarria gertatu zen gala, Ainhoa Juaniz aktoreak trebezi eta umore handiz zuzendu zuena. Ikasturte eta ziklo
desberdinetako irabazleak banan banan deitzen joan zen. Ongi
irabazitako sari horiek epaimahaiko, eskolako eta udaleko kideen
laguntzarekin banatu zitzaien geroko gure herriko idazleak izanen
diren egungo idazle-gaiei. Zorionak irabazle guztiei eta partaide
guztiei.

Gainera, jai-egitarauaren diseinua osatzeari begira, herritar guztiei
deia egitea erabaki zen, antzinako jaietako argazkiak ekar ditzaten.

APIRILA
Apirilean egindako kultur-ekitaldietan ere parte-hartze handia
izan zen.
Aranzadi zientzia-elkarteko Ramon Aranbarriren 25 argazkiren bitartez eta Vanessa Sarasolaren eskutik, gure artean bizi diren anfibioen aniztasuna ezagutzeko aukera izan genuen. 178 lagun joan
ziren erakusketara, ikastetxeetako ikasleez gain.
San Migel abesbatzak errepertorio zabala interpretatu zuen Aste
Santuko ohiko erlijio-musika kontzertuan.

Maiatzean ikusgai izandako erakusketei dagokienez, nabarmentzekoa da “Artista txikiak” proiektuaren laugarren edizioa. Agoizko
San Migel ikastetxeko ikasleek, eta 0 eta 3 urte bitarteko eskolako
haurrek egindako lan plastikoen erakusketa izan da. Ikusle arruntak eta eskoletako bisitak batuta, 500 lagunek baino gehiagok ikusi zuten.

“Peter Pan” ere izan zen Kultur Etxean, DBHko azken mailako
ikasleen eskutik. Irati Antzerki Taldeko kideen laguntzarekin, lan
hunkigarria egin zuten, irudimenez eta fantasiaz betea. Zorionak,
artistok!
Dánzalo dantza-eskolak itxi zituen apirileko kultur-jarduerak,
“Mary Poppins” lanaren eszenaratze ikusgarriaz. Bi saio eskaini zituzten, eta bietan agortu ziren sarrerak.

Agoitz Korrikarekin
“Batzuk” lemapean garatu da 20. Korrika, eta Nafarroa osoa goitik
behera zeharkatu du. Aurten, lasterketa ez zen Agoitzera ailegatu; hala ere, Udala kilometro bat erosi zuen, gure hizkuntzarekin
duen konpromisoari 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 korrika egiteko.

Korrika txiki Agoitzera ailegatu zen
Korrikaren 20. Edizioa dela eta, Agoitzen egiten ohi den moduan,
San Migel ikastetxeko ikasleek eta irakasleek herriko kaleak zeharkatu 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 atxikimendua adierazi zuen, lasterketa honetan parte hartuz.
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KANPONDOA KIROL gunea
Pasa de ekainean zehar, bigarren urtez, partaidetza prozesu bat
ireki zen Kanpondoa, instalazio eta zerbitzuen erabiltzaileen asebetetze maila jakiteko. Galdetegi bat prestatu zen instalazioari,
langileei eta kirol programazioari buruzko iritziak jasotzeko
Gainera, Udalak maiatzean egindako Osoko Bilkuran instalazioak
erabiltzeagatiko 2017ko tarifak onetsi zituen, Berriz ere mantendu
dira prezioak, baina jaitsi dira erabiltzaile berrientzako matrikulen
prezioak. Halaber, Osoko Bilkurak onetsi zuen Kanpondoko instalazioetako tabernako gestioaren esku-aldatzea. Orain arteko
jabeek alokairu kontratua utzi diote Amagoia Eslava agoizkoari,
eta hura da, ekainaren 1etik aurrera, tabernaren arduradun berria.
Aldaketa horren arabera, bi aldeek adostu dute jabe berriak bere
gain hartzea tabernako jatorrizko errendamendua (10 urte artekoa), 2013ko ekainean hasi zena, orain arteko kudeatzaileek zituzten baldintza berberekin. Zorte handia!

dira eskubaloiarekin. Ea aktibitatea egonkortzen den eta ibilbide
luzea egiten duen.
AGOIZKO II. MENDI LASTERKETA
Datorren urriaren 8an, Agoizko Mendi Lasterketaren bigarren edizioa izango da herrian, eta iazko arrakasta errepikatzea espero
dugu. Oraingoan, lasterketa puntuagarria izango da Mendi Lasterketen Nafarroako Txapelketarako (FNDME 2017), eta bildutako
diru guztia HELP-NA elkarteari emango zaio (Nafarroako Suhiltzaile eta Boluntarioen elkartea, laguntzarako eta larrialdi humanitarioetarako).
Eskerrik asko ekitaldi hau egiteko laguntza eta babesa eman dizkiguzuen guztioi.

Bestalde, udako instalazioak irekita, ikus daitezke azken hilabeteetan egindako lanak (horren berri eman genuen aurreko Xinple
aldizkarian). Belardiari itxura berria eman zaio, zuloak bete eta alderdi maldatsuak berdindu direlako; erretegietan adreilu zaharrak
edo hautsitakoak aldatu dira eta arraska jarri da.

NAFARROAKO ESKUBALOIKO KOPAREN FINALAK
Bigarren urtez Nafarroako Eskubaloiko federazioa Agoitzera hurbildu zen 2017. urteko Nafarroako Kopako, emakume eta gizonezkoan gazteak kategorian, finalak jokatzeko. Partidak maiatzaren
21ean, igandea, egin ziren San Migel ikastetxeko polikiroldegian,
giro ezin hobean. Emakumeen kategorian, Lizarrerria eta Lagunak
taldeek jokatu zuten, eta gizonezkoenean berriz, Anaitasuna eta
Uharte. Horretaz gain, hara bertaratutakoek parte hartu ahal izan
zuten Nafarroako federazioak programatutako beste aktibitate
batzuetan. Agoizko Kirol Elkarteko neska-mutilek ere parte hartu
zuten. Izan ere, lehen denboraldi honetan topera disfrutatzen ari

Euskal Herriko Itzulia
Pasa den apirilaren 3an 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 ohiturei erreferentzia
egiten zien narrazio batekin batera.

