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agoitzek festak ospatu zituen 
pasa den abuztuaren 12tik  16ra 
bitartean. giro ona eta partaidetza 
handia izan ziren festetako ezau-
garriak, eta eguraldiak, ezin hobea, 
laguntza eman zuen. 80.190 eu-
roko aurrekontua izan zuen udalak 
publiko mota guztiei zuzendutako 
programa prestatzeko.

aurten ere herritarrek bozkatu 
zuten festak iragartzeko txartela, 
eta berriz ere alfredo león agoiz-
koak irabazi zuen «agoit-zen» 
obrarekin. Baina aurten lehen 
aldia izan da festei hasiera ema-

teko txupina piztuko zuen per-
tsona edo taldea bozkatu dela. 
Herritarrek agoizko txistulariak 
eta dantzariak aukeratu zituzten 
horretarako.

kirolaren ingurukoak izan dira 
berrikuntza nabarmenak. igande 
arratsaldean, lehenengo aldiz 
gure herrian, emakumeen arteko 
esku pilota  partida  ikusi ahal 
izan genuen. Horretaz gain, anto-
latuta zeuden ere gizonen arte-
koa eta erremonte partidak. Eta 
asteratean, eskaintza bikoiztu zen 
Muebles Polque txapelketaren 

eskaintza pilotazalearekin.

Festetan ere, herriko hainbat per-
tsonen lorpenak nabarmendu nahi 
izan zituen udalak. Txupinazoren 
aurretik, honakoak omendu ziren: 
Nerea larrea eta Mikel donazar, 

bakoitzak egindako lanbide hezi-
ketako ikasketetan notarik hobe-
renak eskuratzeagatik; Nerea 
Bermejo, atletismoko 4x100 
modalitatean  Espainiako txapel-
ketan zilarra jasotzeagatik; aitana 
Moreno, Nafarroako kirol Jokoetan 

duatloi bere kategorian irabazle 
gertatzeagatik; eta iranzu gon-
zález, karateko Nafarroako Txapel-
ketan bigarren gelditzeagatik eta 
azken urteetan modalitate horre-
tan izan dituen lorpenengatik.

igande arratsaldean, udalak Pablo 
aristu «lopetxo» ekarri nahi izan 
zuen gogora, eta omenaldi bat 
egin zion hainbeste partida jokatu 
zituen frontoi berean. Haurraren 
egunean, agoizko kirol Elkarteko 
kadeteen taldeari omenaldia egin 
zitzaion Nafarroako hoberena 
izatea lortzeagatik. Modu berean 

aitortza adierazi zitzaion esku-ba-
lio taldeari, bere lehenengo den-
boraldia egiteagatik. asteartean, 
kostradaren kofradiak Patxi oloriz 
omendu zuen, agoitzen nahiz he-
rritik kanpo pilota eta futbolaren 
alde egindakoagatik.

gustu guztientzako eskaintza 
eta betiko osagarriak gure he-
rriko festak girotzeko: txaranga, 
behiak, dantzaldiak, erraldoiak, 
dantzariak, zezensuzkoak, airezko 
gazteluak… datozen urtekoen zain 
gaude jada.

Festetako balantzea: “Bikainak”

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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Nafarroako Berdintasunerako eta 
Familiarako institutuak, herriko 
festen karietara, «gure ezetza 
zuen ezetza da. zuen ezetza gure 
ezetza da» lemapean bultzaturiko 
kanpainaren aldeko atxikimendua 
adierazi zuen agoizko udalak. 

kanpaina garatzeko, agoizko 
udalak hainbat ekintza antolatu 
ditu. kanpainaren lema agertzen 
zuten eta erasoak pairatuz gero 
egin beharreko aholkatzeko kar-
telak jarri ziren establezimendu, 
denda eta tabernetan. gainera, 
euskarri horiek berberak erabili 

ziren festetako programan. aur-
ten, nobedade gisa eta partai-
detza handiarekin, Educagoxok bi 
hitzaldi eman zituen, Nafarroako 
gobernuak bultzaturiko kanpaina-
ren xedean oinarrituta; honakoak: 
«Sexu erasoen aurreko estrategiak 
eta tresnak» eta «abestien azter-
keta, genero ikuspuntutik». Horre-
taz gain, azken urteetan egiten ari 
den moduan, txapak banatu ziren 
txupinazoa bota aurretik, jaietan 
ere bortizkeria matxista errefusatu 
nahi duenak esku gorria eraman 
zezan. 

agoitz, unai lako alkatea herria ordezkatuz, zangozako 
anfasek berriki martxan jarri duen ‘Somos espe(a)ciales’ 
proiektuaren aurkezpen ekitaldian egon zen. Proiektu 
honen  helburu nagusia finantzazioa lortzea da, hainbat 
zerbitzu eskaintzeko lokal bat eskuratzeko: informatika, 
autogestioa, familiei arreta...

Horretarako, zenbait artistak, sortzaile, udal, merkatari 
eta kultur eta kirol elkarteren laguntzarekin, eskualdeko 
herrietako argazkiak egin dituzte, egutegi bat osatzeko. 
Egutegia 5 hilabetekoa izanen da eta urrian plazaratuko 
da. Bertan, aritz arizkuren eta Patxi Mina agoiztarrak 
agertuko dira. argazki guztiekin, erakusketa ibiltari bat 
prestatu nahi da.

“ahalmen intelektual urria duten pertsonek gizartean 
eduki beharko luketen protagonismoa aldarrikatu nahi 
dugu, hala nola ikusgarritasuna eman elkarteak egiten 
duen lanari. Haien eskubideak defendatu nahi ditugu: 
bozkatzekoa, maitemintzearena… aurrera egin nahi 
dugu, agertzen garen lekuetan harrera ona eta behar 
dugun laguntza izan dezagun”. Modu horretan azaldu 
zen Elena Echegoyen, zangozaldeko anfaseko ardura-
duna.

gerardo Posada anfaseko gerentea ere agoitz bezalako 
herriek jarduteko oinarri gehiago edukitzearen alde  
agertu zen ere, bertakoek egin ez zezaten hainbeste 
kilometro.

Sexu erasoen aurkako kanpaina

“Somos espe(a)ciales”
Pasa den  2016-17 ikasturtean, agoizko San Migel 
ikastetxeak, irati HHS Mankomunitatearen laguntza-
rekin, birziklapenaren inguruko iniziatiba  berritzaile 
bat martxan jarri zuen. 

Plastikoa eta papera dagokien edukiontzietara bota-
tzeaz gain, konpost bilakatu zuten ikastetxean sortu-

tako hondakin organiko guztiak. lehen hezkuntzako 
laugarren mailako ikasleak izan ziren hori egiteko 
arduradunak. astelehenero etxetik eskolara erama-
ten zuten asteburuan zehar sortutako hondakinak eta 
konposta egiteko prozesuari jarraipena egiten zioten. 
guztira 430 kg sortu dira.

ikasturte osoan zehar 8.577 kg materia organiko kon-
postatu dira. 

irati HHS Mankomnunitateak eskerrak eman nahi 
dizkie ikastetxeko irakasleei, ikasleei, sukaldeko lan-
gileei eta atezainari, bere inplikazio eta eguneroko 
saiakerarik gabe ezin izanen baitzen proiektua gau-
zatu. zorionak!

8.577 kg materia organiko konpost bilakatu 
dute Agoizko San Migel IP eta DBHI-an

Festa aurreko egunetan udal txikia osatzen duten 
neska-mutikoek usuen erabiltzen diren herriko le-
kuak txukundu zituzten. “garbi eduki dezagun gure 
herria” lemapean, eredu izan eta agoitz garbi edu-
kitzeko ohitura izateko beharra piztu nahi izan zuten. 
Parkeko atzealdean, Merkatuko plazan, iturzarrean… 
jasotako hondarrekin bete zituzten zenbait poltsa. 
goizaren bukaeran aperitibo bat hartu zuten fron-
toiko parkean.

Ekintza berri hau, txikienen iniziatibaz antolatutakoa, 
urte osoan zehar eta arrakasta handiz udal txikiak 

egin dituenetako bat da. Eta festetako ekitaldiekin 
itxi zuten beren ikasturte “politikoa”.

garazi eta aezkoako haranen artean komunean di-
tuzten bazka lurren erabilera arautzeko urtero berri-
tzen den bazketarako hitzarmena sinatzeko ekitaldia 
aprobetxatuz,   euskararen aldeko omenaldia egin 
zen, bi haranen arteko hizkuntza izateagatik eta 
elkarren arteko harremanetan suposatu duenagatik. 
Horren karietara, aezkoako Batzarre Nagusiak idoia 
zabaltza agoizko eta aezkoako euskara teknikaria eta 
Esther urtasun Batzarre Nagusiko idazkaria omendu 
nahi izan zituen, beren lanetan 25 urte beteta edu-
kitzeagatik. 

Elkartasun egun horretan jaso zuten merezitako ome-
naldian agoizko udaleko ordezkariak egon ziren.

Udal txikiaren auzolana

Idoia Zabaltza, 25 urte Euskara teknikari
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agoitzen, ohitura den moduan, jaiak hasi aurreko 
egunean, kostradaren XiX. lasterketa antolatu zuen 
kanpondoak, agoizko udalaren laguntzarekin.

zitarako, bi kategoria ezarri ziren: lasterketa absolu-
tuak, 4.600 metroko distantzia egiteko eta haurren 
kategoriako lasterketak (200 m.; txiki-txikientzako eta 
txikientzako, 400 m.; neska-mutikoentzako, 800 m.; 
haurrentzako, 1.400 m.; eta kadeteentzak, 2.400 m.)

Eguraldiak lagundu egin zuen, eta inoiz baino izen-
emate gehiago izan ziren kategoria guztietan. laster-
ketaren ibilbide osoan zehar giro ona izan zen.

lerro hauetatik eskerrak eman nahi dizkiegu kostra-
daren lasterketa arrakastatsua izateko boluntarioki 
laguntza eman zuten guztiei.

kanpondoak eta udalak 2017-2018 denboraldirako 
antolatutako kirol programazioko ikastaroetan parte 
hartzeko izena emateko epea zabalik dago irailaren 
20a arte, asteazkena, eta kirol gunean bertan gau-

zatu behar da. informazio osagarria behar duenak 
telefono zenbaki hauetara dei dezake:  948 33 67 
06 edo 661 634 010; bestela, mezua igortzea du ere  
info@kanpondoa.com. helbidera.

‘la induráin’ izenarekin ezagutzen dugun txirrindula-
rien martxa agoitzera hurbildu zen pasa den uztaila-
ren 22an. Txirrindulariak herrira sartu ziren, herriko 
ardatz nagusia zeharkatu eta auritzera eramaten 
duen errepidera zuzendu ziren goizeko 9ak aldera. 
Herriko batzuk partaideak animatzera atera ziren, eta 
ailegatu ahala gogoz animatu zituzten.

lasterketan 1.900 bat partaide izan ziren. Horien 
artean ezagunak zeuden ere, Egoi Martínez, Fernando 
Escartín, ‘Purito’ rodríguez eta Miguel induráin, esa-
terako. lasterketa ez zen lehiakorra izan eta bi ibil-
bide desberdin egiteko aukera ematen zuen. Bat 100 
km-koa eta bestea 180 km-koa. lehenengoan Javier 
Etxarri gertatu zen garailea eta bestean, berriz, abra-
ham olano txirrindulari ohia.

Kostradaren XIX. Lehiaketa

Udal kirol programazioko ikastaroak

“La Induráin”-ek Agoitz zeharkatu zuen

Pasa den uztailaren 3an 50 haur/gazte agoiztik 
abiatu ziren agoizko udaleko euskara arloak urtero 
antolatzen duen euskarazko udalekuan parte har-
tzeko. aktibitatea 10-15 urte bitarteko (lH 4. – dBH 3. 
maila bitartean)  haur eta gazteei zuzenduta dago, eta 
haren helburua da lagunen artean euskaraz aritzeko 
ohitura sustatzea, izan ere, udan erabiltzeko aukera 
gutxiago izaten dituzte. zugarramurdi izan zen udale-
kua antolatzeko aukeratutako lekua, hain zuzen ere 
herri horretako graxiana aterpea, eta bertan egon 
ziren uztailaren 8a arte. Pasa den urtean izandako 
moduan, dindaia Fundazioa izan zen udalekuaren 
gestioaren arduraduna; baina, hori bai, agoizko mo-

nitoreen laguntza izan zuten. Egun horietan, lagu-
nen artean euskaraz aritzeaz eta disfrutatzeaz gain, 
hainbat aktibitate egin zituzten: tailerrak, kirolak, 
bisitaldiak (Sorginen Museo, lezeak), besteak beste.

irailaren 22ko 13:00ak arte zabalik 
egonen da agoizko udalak antola-
tzen duen argazki lehiaketan lanak 
aurkezteko epea.  argazkiak udal 
bulegoetan aurkeztu beharko dira.

Xii. edizio honetan, deial-
diak bi modalitate ezarri ditu: 
1. Modalitate orokorra: lehiaketa-
ren lehenengo saria jasoko dute, 

eta nahi duen orori zabalduta dago. 
2. Modalitate popularra: bakarrik 
agoitzen erroldatutakoek parte 
har dezakete.

aurkezten diren argazkien gaia 
agoitz izanen da, hau da, herriko 
paisaiak, hirigintza, ondarea, ohi-
turak, festak, jendea; argitaratu ga-
beak izan beharko dute, originalak 

eta beste lehiaketaren baten sari-
rik jaso gabekoak. Txuri beltzean 
nahi koloretan egindakoak izan 
daitezke.

Modalitate orokorreko sarietarako 
500 euro ezarri dira, eta sari popu-
larrarentzako, berriz, 300 euro.

informazio gehiago: www.aoiz.es.

Udalekuak euskaraz

Argazki lehiaketa

uztaila eta abuztuan zehar, eta tar-
tean herriko festak izan badira ere, 
udal kultur agendaren aktibitatea 
mantendu da. kulTur programak, 
esaterako, agoitzen bi formatu 
aurkeztu zituen. Batetik, kultur 
Etxeak luis Vasalloren «udako 
koadernoa» izeneko erakusketa 
hartu zuen. Marrazki eta pintura  
sorta  bat, instalazio baten antzera. 
kulTur programaren barnean ere, 
oberena dantza Taldeak «oroi- 
tzapen Hutsak» ikuskizuna taula-
ratu zuen. ikus eta entzuteko ema-
naldi bikaina izan zen, José Ángel 
dorremotz ttunttuneroari omenal-
dia txikia eskaintzeko erabili zena.

antzerkiak ere leku propioa izan 
du udako hilabete hauetan. zirika 
zirkus konpainiak  «geltokia» an-

tzezlan dibertigarria eskaini zuen 
jendez gainezka zegoen herriko 
plaza batean.

angiluerrekak garagardoaren Festa 
antolatu zuen berriro eta beti bezain 
arrakastatsua izan zen. Jardunaldiak 
partaideak irabazten ditu urtetik 
urtera, izan ere, Merkatuko plazan  
belaunaldi guztietako jendea bil-
tzen du, denak gozatu nahi baitute 
bertan eskaintzen diren garagardo 
goxoez eta musika onaz.

aurten, festak iragartzeko kartel 
lehiaketara aurkeztutako lanekin 
egiten den erakusketan ikusgai jarri 
ziren ere aurreko urteetako kartel 
irabazleak. Erakusketa berean ere 
ikusgai zeuden udan Plastikatzen 
izeneko tailerrean eginiko lanak.

Uztaila eta abuztuko kultur jardueren balantzea
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