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IRATI, S.A. erakusketa
Pasa den irailaren 22an Agoizko Udalak inauguratu zuen pasa
den mendean sortutako El Irati S.A. enpresa multzoaren inguruko
testigantza jasotzen duen erakusketa. Enpresa herriko eta eskualde osoko industriaren motorra izan zen, eta lana eman zien mila
pertsonari baino gehiagori.
Kultur Etxeko erakusketa aretoa txikia suertatu zen, erakusketa honek sortutako kuriositatea zela eta, bertara hurbildu ziren guztiak
jasotzeko. Hurbildutakoen artean, besteak beste, herriko jendea
eta Longida ibarrekoa, langile ohiak, Gobernuko eta instituzioetako ordezkariak, entitate laguntzaileak, eta arretaz entzun zituzten lan-taldeak emandako adierazpenak.
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Prestatzeko urteko lanaren ondoren, Carmen Cosín zinegotzi eta
erakusketaren koordinatzaileak ongi etorria eman zien bertaratutako guztiei; ondoren Unai Lakok alkateak hitza hartu eta azpimarratu zuen azken bi legegintzaldietan Udalak ondarea, kultura eta
historiaren alde egindako lana, eta horrekin lotutako proiektu eta
iniziatibak birpasatu zituen. Ondoren Toño Villanueva mintzatu
zen, Juan Jesús Leacherekin batera Zerrategia auzoko maketa

izugarri eta ikusgarria prestatu zuena. Alfredo León erakusketako
eta elementu grafikoen diseinatzaileak, berriz, eskerrak eman zituen honelako tamainako erakusketak profesionalki zein pertsonalki suposatu izan duen ikaspenagatik. Bukatzeko, Víctor Manuel
Egiak, adierazpen-panelen testuak egin zituenak eta Carlos García Cederna-Garalurreko agentearekin batera erakusketa bultzatu
zuenak, agerian utzi nahi izan zuen El Irati, S.A zein garrantzitsua izan zen Agoizko eta eskualdeko bizitzan, hala nola Ekaiko
zerrategia auzoko hondarren kontserbazioa eta egonkortasuna
aldarrikatu.
Publikoaren artean izan ziren ere, Isabel Leache, Agoizko tren geltokiko maketaren egilea, Idoia Zabalza, erakusketako testu guztien
itzultzailea, eta Javier Goicoa, material zenbait eta esklusa baten
maketa utzi duena.
Erakusketa hau aurki ikusgai egonen da Nafarroako Artxibategian,
hala nola beste herri batzuetan. Erakusketa iraunkor bilakatu nahi
da, eta herriko turismo erakargarri modura erabili.

OROIMENAREN PARKEA INAUGURATUTA

Agoizko Udala | Ayuntamiento de Aoiz

5 Balorazio ponentzia, berriturik
AGOIZKO UDALA AUZOEKIN

12. zenb. | nº 12

HIRIGINTZA SAILEKO JARDUNAK

2017ko azaroa

6 EREMU EZBERDIN BAT HAUR-ESKOLARAKO
Udal txikiaren auzolana

ZERBITZUAK | SERVICIOS

KLINa JARDUNALDIAK AGOITZEN

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

7 ONDAREA ETA NATURAREN INGURUKO JARDUNALDIAK
IRATI MANKOMUNITATEAREN ARGAZKI LEHIAKETAREN EPAIA EMAN DA
“NAFARROA ARROSA SARAY-REN ALDE”
8 MATAZAK INDARKERIA SEXISTAREN KONTRA
“Somos espe(a)ciales”
9 KLABEAN HAUSNARTZEN
UDAKO LUDOTEKA
JOAN-ETORRIAK IZAGABUSEN
10 ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA
GAZTEOK MUGIMENDUAN
Helduek euskalduntzeko kanpaina
11 Idoia Zabaltza, 25 urte Euskara teknikari
Festetako balantzea: “Bikainak”
12 Parte-hartze handia Sanmigeletan
AGOITZ HIRIA XII. ARGAZKI LEHIAKETA
13 BALANTZE KULTURALA
14 BILAKETA TXARANGA, 20 urteko musikaldia Agoitzen
KOSTRADAREN XIX. KROSA
AGOIZKO MENDI LASTERKETAREN II. LEHIAKETA

948 33 67 06

xinple!

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.

BALORAZIOA Agoizko Udalak atsegin handiz eskaini die herrikoei EL IRATI S.A. enpresaren historia jasotzen duen erakusketa,
eta horrek arrakasta handia izan du. Erakustaldia bukaturik, entitateak eskerrak eman nahi dizkie abentura handi hau posible egin
duten guztiei, eta esker onaren adierazpen hori, gainera, publiko
egin nahi du.

Mila esker Nafarroako Gobernuari, Bianako Printzea Instituzioari,
Nafarroako Museoari, Caja Navarra Fundazioari, Cederna-Garalur elkarteari bere inplikazioagatik; modu berean, gure esker ona
Uxue Barkosi, María José Beaumonti eta Mikel Aranbururi erakusketa bisitatzeko interesagatik. Eta gure esker ona eskualdeko udal,
alkate eta zinegotziei ere.

Eskerrik asko azken urtean zehar prestaketan lan bikaina egin duten pertsonei: maketa egileei; panelen diseinatzaileari; testuen
eta horien itzulpenen egileei; tresnak, argazkiak eta objektuak
bildu dituztenei; josten, testigantzak ematen eta koordinatzen
ibilitakoei…

1534 pertsona hurbildu dira erakustaldira; interes handia izan dutenak, bertan egindako galdera eta erakutsitako jakin-minaren
arabera.

Eskerrik asko komunikabideei, erakusketa ezagutzera emateagatik
eta hari buruzko informazioa zehaztasun handiz emateagatik.

Eta, noski, mila esker Domingo Elizondori, erakusketa hau inspiratu duen lantegi zaharraren bultzatzaileari.
Mila esker guztiei.
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JUAN ANTXIETAREN ERRETAULAK NAFARROAN
“Juan ANTXIETA, erretaulak Nafarroan” ekimenaren egitaraua
arrakasta handiz bukatu zen. Errenazimentuko artistak Tafallan,
Agoitzen, Kasedan eta Añorben (egitasmoa antolatu duten udalak) utzitako ondarea ezagutzera ematea zen helburua.

izan zen jendearen eskaera guztiei sarbidea ematea. Beraz, Agoizko Udalak jendearen jakin-minari erantzun nahian bigarren bisitaldia antolatu du azaroaren 18an, aurrekoaren egitarau bera
erabiliz.

Agoitzen eta Kasedan Cederna Garalurrek koordinatu zuen Karekin Kulturarekin eta Tafallan eta Añorben erdialdeko partzuergoak;
Karekin Agoizko kultura eta emozioa kudeatzen duen enpresa
izateaz gain, ideien lehiaketaren irabazle ere izan zen. Erretaula
bakoitzaren azalpenerako 4000 liburuxka argitaratu ziren ele bitan eta kartelak ere bai. Agoizko Alfredo León izan zen egitasmo
honen irudi grafikoaren arduraduna.

Parte hartu zuen jendearen aldetik jasotako iritziak oso onak dira,
Juan Antxietaren inguruan jakin-mina erakutsi dute, eta bere artelanetan adituak. Azpimarratu eta aintzat hartu nahi izan dute
ideia honen susta-tzailea udaletxea izatea. Horretaz gain, eta belaunaldi berrientzako gehigarri modura, Karekin Kultura gida didaktiko bat lantzen ari da gai honen inguruan Bianako Printzea
erakundearentzako, aipatutako herrietako lehen hezkuntzako 5.
mailako ikasleei zuzenduta, euskaraz eta gazteleraz. Bertako ikastetxeei eskainiko zaie eta ikasleekin bisitak egingo dira hurbiletik
ezagutu eta bere arte-ondarea balioetsi dezaten.

Bisitaldi gidatuak irailaren 30ean eta urriaren 7, 14 eta 21ean izan
ziren, África Flamarique Arte historialariaren eskutik, ezinezkoa

Balorazio ponentzia, berriturik
Tracasa enpresa publikoari eskatu dio Agoizko Udalak balorazio
ponentzia eguneratzeko lanak. Balorazio dokumentu teknikoak
dira, udalerriko edo udalerriz gaindiko eremuetan aplikatzekoak.
Haien helburua da eraikin bakoitzaren balio indibiduala zehazteko
metodo eta parametro teknikoak finkatzea.
Ondasun (lur-zati, soto, pisu…) bakoitzaren balioa kalkulatzeko
egiten den lana da. Horretan oinarrituta zehazten da auzokide
bakoitzak ordaindu behar duen kontribuzioaren zerga.
Legeak ponentzia bost urtean behin berritzera behartzen du. Momentu honetan 2004ko ponentziaren datuak erabiltzen ari gara,
hau da, 2009. urtean berritu behar izan genuen.
Irailean zehar lana herritarren eskura izan da, eta pasa den irailaren 12an udalak hitzaldi informatibo bat antolatu zuen prozesuaren berri emateko, katastroa berritzen ari direnekin.
Ponentzia berriak 2018. urtean hartuko du indarra, eta horren inguruko zehaztapenak behin betiko onestutakoan emanen ditugu.

AGOIZKO UDALA AUZOEKIN
Joan den urteko formatu bera erabilita eta ahalik eta jende gehienaren partaidetza ahalbideratzeko asmoz, Agoizko udalak
auzoetako bilerak antolatu zituen urriaren bukaeran. Horien
bidez, herritarrek edozein zalantzari irtenbidea eman ahal izan
zioten, auzoetan antzemandako arazoak eta eskaerak azaltzeaz
eta herriko auzotarrek udalaren kudeaketa zuzen-zuzenean
ezagutzeaz gain.

OROIMENAREN PARKEA INAUGURATUTA
1936. urteko kolpearen ondorengo guda zibilean fusilatutako
Agoizko eta Longidako 24 herritarrak eta errepresaliatutako
emakumeak omendu ziren berriki estreinatutako Oroitzapenaren
parkean. Aitortza adierazteko hitz batzuen ondoren, Unai Lako
alkateak eta Ana Ollo Herritarrekiko eta Erakundeekiko Harrema-

netarako kontseilariak agerikoa egin zuten parkeari izena ematen
dion plaka. Parkea guda eta frankismoaren biktimen oroitarriaren
ondoan dago. Herritar asko agertu ziren ekitaldira. Bertan, dantzariek eta txistulariek (aurresku bat eskaini zitzaien) eta Las Milas
Agoizkoak taldeak parte hartu zuten.

Unai Lako alkatearen arabera, azken elkarretaratze horrekin
“agoiztarren ardurak, kexak eta iradokizunak udaleko ordezkariei
zuzenean helarazteko aukera eman nahi zaie auzotarrei. Udalarekin harremanetan egoteko dauden bideez gain, beste bat ere
izan ditzaten. Auzotarrentzako aukera oso eraginkorra izan dela
ikusi da, eta, noski, beharrezko ekimena Agoizko auzotarren parte
hartzea sendotzeko”.

Aurten ere berrogeita hamar bat auzokidek parte hartu zuten bileratan, eta honakoak izan dira gairik aipatuenak: garbitasuna, trafikoa edota guztienak diren eremuen hobekuntza.
Auzoetako bilerak urtero egiten dira Agoizko auzokideen kezkak,
iradokizunak edo kexak ezagutzeko. Parte hartzeko prozesu honen barne jasotako proposamenak aztertu eta hausnartu egiten
dira, ahal den neurrian, dagokion udal arloko egitekoen zerrendari
eransteko, eta ahal balitz, urteko aurrekontuetan islatzeko.

HIRIGINTZA SAILEKO JARDUNAK
Udalak, duela gutxi, bide-seinaleak jarri ditu herriko urbanizazioetan, bakoitzari dagokion izenaz. Modu horretan udalak auzoetako bileretan
bereganatutako eginkizuna betetzat ematen du.
Beraz, Udalak bereganatutako konpromisoa betetzat ematen du; hau da, auzotar batzuen eskaerak zioena, herriko hiri-inguruko auzoetara
heltzeko, sarritan nahiko zaila zena, bide-seinaleak jartzeko. Hala, Udal arautegiak dioena betez,
Kanpondoak edo Iratik bide-seinale bertikalak
leku-izenekin, euskaraz zein gazteleraz, ditu.
Datozen asteetan zehar, jartzeko geratzen diren
auzoetako bide-seinaleak ipiniko dira.

Gainera, herriko sarreran sekulako bide-seinaleak jarri dira. Haietako batek ibilgailu motordunen abiada
30 kilometro orduko abiadurara mugatzen du hirigunean, horrela zirkulazioak sor ditzakeen istripuen
aukera mugatzen du. Beste bide-seinaleak, berriz,
salmenta ibiltaria arautzen du, udal-baimenik gabe
ezin dela azpimarratuz.
Mutiloi batzuen bitartez, Larraineta auzoko garajeko
sarrera arautu ere egin da. Arau honek ea garaje inguruan aparkatzen duten autoek sartu-irtenetarako
sortzen dituzten arazoak konpontzen laguntzen
duen.
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EREMU EZBERDIN BAT HAUR-ESKOLARAKO
Jolastokia eskola giroko zati bihurtzea, aire zabalean; bizitzeko
moduko leku bat, zentzu guztiekin ikasi eta gozatzeko, haurraren esploratuz jakiteko eta jolasteko senari erantzuna emateko
modukoa: hori da Taupadaken egitasmoetako bat, eta uda honetan udaleko brigadarekin batera lehen harria jarri dute.
Ilusio eta lan handia eginez lortu da egurrezko moduluei bizitza
berri bat ematea eta txoko bereziak sortzea, azken finean, gure

txikientzako aukera eta esperientzia gehiago ematea, barruan
duten kemen guztia askatzea baino haratago. Goraka igo ahal
dute, lauoinka ibili edo saltoka egin; harea zer den aztertu; musika panela erabiliz soinu-banda konposatu; arbeletan zirriborroak margotu; bidean zehar doan pilota ego uraren ibilbidea
ulertu, edota begiratu besterik ez aulkian eserita edo hamaketan
kulunkatzen ari diren bitartean. Nahi adina aukera, eta ikusteko
gelditzen direnak!

ONDAREA ETA NATURAREN INGURUKO JARDUNALDIAK
Ondarearen Europako Jardunaldien edizio berri bat antolatu zuen
Nafarroak, egitaraua 132 ekintzez osaturik zegoen Nafarroako 58
herritan, tartean Agoitz. Nafarroako Gobernuko “Kultura, Kirola eta
Gazteria Departamentuak” antolatuta eta Europako Kontseiluak
sustatutako hitzordua izan zen, horretaz gain, bertako udaletxeen
laguntza ere jaso zuen.

Jardunaldi hauek aukera aparta dira ateak irekitzeko eskuarki
helezinak diren Nafarroako ondasun eta guneak ikusteko, Nafarroako “ezkutuko” ondareak, azken finean. Aurtengo proposamenen artean: ibilaldiak, interpretazio ibilbideak, bisita gidatuak,
tailerrak, mintzaldiak eta kontzertuak.

Irati Errekaidorra Interpretazio ibilbidea egiteko aukera izan genuen Agoitzen, bere 8 kilometrotako ibilbidean ibaiaren bi aldeek
bat egiten dute ekosistema ezberdinetatik zehar: urbazterreko
basoa, labore zoroak, mendixkak… baita leku bitxi eta enblematikoak ere: izozkailua, San Romanen baseliza, Aserradero auzoa…
Parte hartze handia izan zen, nahiz eta eguraldiak ez lagundu, 30
bat pertsona hurbildu ziren.
Ondoren, Victor Manuel Egia Astibiak EL IRATI S.A.ren inguruko
erakusketaren ikustaldi gidatua eskaini zigun. 80 lagun inguru
hurbildu ziren Kultur Etxea erakusketa gozatzera eta azalpenak
arretaz entzutera.

IRATI MANKOMUNITATEAREN ARGAZKI LEHIAKETAREN EPAIA EMAN DA

Udal txikiaren auzolana

Berriki HHS Irati Mankomunitateak II. Argazki Lehiaketako epaia eman
du. Lanek 4 RRRRak bete behar zituzten: Repensar (berpentsatu), Reutilizar (berrerabili), Reducir (txikiagotu) eta Reciclar (birziklatu), eta

Festa aurreko egunetan udal txikia osatzen duten neska-mutikoek
usuen erabiltzen diren herriko lekuak txukundu zituzten. “Garbi
eduki dezagun gure herria” lemapean, eredu izan eta Agoitz garbi
edukitzeko ohitura izateko beharra piztu nahi izan zuten. Parkeko
atzealdean, Merkatuko plazan, Iturzarrean… jasotako hondarrekin
bete zituzten zenbait poltsa. Goizaren bukaeran aperitibo bat hartu zuten frontoiko parkean.

Mankomunitatea osatzen duten edozein udalerritakoak izan zitezkeen. Iaz bezala, egutegi bat argitaratuko da lehiaketara aurkeztutako argazki guztiekin, laster postontziz postontzi banatuko dira.

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”.

1.- “Las niñas y el tren”
José Luis De Andrés Hueso

KLINa JARDUNALDIAK AGOITZEN
rekin batera; klima-aldaketaren bide-orriaren inguruan izan ziren,
eta Foru Erkidegoak antolatuta.
Agoizko ekitaldia “Pirinioetako Klima-aldaketa”ren inguruan gauzatu zen, eta inguruko eta Agoizko ordezkariez gain, maila altuko
adituak ere bildu ziren eztabaida interesgarria sortuz. Klima-aldaketak estrategia berriak eskatzen ditu Pirinioetarako, eta hala
egiaztatu zuten teknikariek ingurumenaren gaineko eraginak eta
ondorioak zeintzuk izan ahal diren ohartaraziz.

Agoizko Kultur Etxea Nafarroako klima-aldaketaren inguruko jardunaldietako lekua izan zen. Hala, Agoizko herriak irailean eta
urrian “klinadebates” izenburupean antolatutako mintegi eta jardunaldiak jaso zituen Nafarroako Foru Erkidegoko beste 9 herri-

“Klinavarra” Nafarroako klima-aldaketaren bideorriaren ibilbidearen zati bat da, eta 2016ko udaberrian Foru Erkidegoaren aginduz
martxan jarri zen. Joan den ekainean aurkeztu zen dokumentuaren zi-rriborroa, eta jardunaldi eta mintegi hauen ondoren,
hurrengo hilabeteetan ekarpenak aztertu eta gero, behin betiko
dokumentua landuko da lurraldeko ordezkariekin batera egiaztatu ondoren. Foru Gobernuak abenduan dokumentua onestea aurreikusita dago, bertan Nafarroako Gobernuak klima-aldaketaren
aurka borrokatzeko duen estrategia zehaztuko du.

2.- ”La merienda”
Leire Ekisoain Gorriz

3.- “Pitas pitas”
Alfredo León Mañú

“NAFARROA ARROSA SARAY-REN ALDE”
SARAYk, bularreko minbiziaren Nafarroako
elkarteak, bere helburuen artean, bai gaixotasuna dutenak, eta bai honen etxekoak
adeitasun osoz laguntzeko asmoa du. Bere
xedea osatzeko erakundeen jarduketaz baliatuko da, batez ere, gizakia eta osasunaren
eremuan, gainera, osasun munduko titietako gaixotasun honetan profesionalak direnei laguntza eskainiz.
Urte guztian zehar ekintza eta jardunaldiak
egiten dira, aurtengoa “Nafarroa arrosazko
SARAYren alde” deitu den bigarren lehiaketa izanik, eta herri-erakundeei, enpresei eta
Nafarroako merkataritzari zuzendutakoa.
Lehiaketa honen helburua hau da: SARAYren alde erkidegoa arrosa kolorez tindatu.

Lehiaketa honetan mundu guztia gonbidatzen da, SARAYren irudiarekin lotutako osagai guztiak erabiliz, egoitza, etxe, erakusleiho eta abar apaintzen.
Agoizko udalak deialdian parte hartuz, ekimen honekin bat egin du. Karekin Kultura
enpresa izan da Udaletxearen aurrealdea
txukuntzeko arduraduna. Horregatik ikusi
ahal izan da bi astetan zehar Udala arrosaz
jantzita, Agoizko herriak bularreko minbizia duten guztiei laguntasuna erakutsi nahi
izan baitie.
Hemendik, Oibarko Eguneko Zentroa zoriondu nahi dugu II Lehiaketa honetako irabazlea izan delako.
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MATAZAK INDARKERIA SEXISTAREN KONTRA
2014an Astigarragan sortu zen “Harituz” Elkartea da egitasmo
honen sustatzailea. Beraz, emakume talde bat 3 bider 3 zm.ko
koadroak iruten hasi zen, bakoi-tzean gizon batek eraildako
emakume bat irudikatuz. Sare sozialen bitartez laster zabaldu
zen ekimena eta indarra hartu, berehala hasi ziren Europa Latinoamerika eta Tunisiatik emakumeek bidalitako lepokoen zatitxoak jasotzen. Lepoko hori, indarkeria sexistaren kontrako ikur
bezala, zabaldu eta hasi egin behar zen. Hortaz, artilez egindako
koloreetako zatitxoak gehitzeko asmotan, azken hilabeteetan
elkarretaratze ezberdinak antolatu dira. Azkena joan den larunbatean, urriaren 21ean, izan zen Uharten.

sareak josten eta gizartea indarkeria sexista errotik kendu behar
dela hitzemanaraziz. Uharteko Andre Mari elkarteak hartu zuen
testigua eta Agoitzek ere ekimen honetan parte hartzeko prest
agertu zen.
Azken hilabeteetan, SAREAn Agoitzek bi elkarretaratze antolatu
zituen beraien lokaletan eta 30 pertsona inguru batu ziren Uhartera heldutako 4.000tik 26 metro artile iruteko.
Uharten ospatutako eguna jai giroan eta aldarrikapenez betea
izan zen, elkarretaratze eta emozioz betetakoa, berdintasunezko
eta eraso sexistarik gabeko gizartea lortzeko asmotan.

Ekintza honen ezinbesteko helburua ikusgai izaten jarraitzea,

KLABEAN HAUSNARTZEN
Duela gutxi, Izaga Gizarte Zerbitzuen Mankomunitateak, Nafarroako Gobernuarekin batera, jarduera ezberdinez osatutako programa bat sustatu du giza balio patriarkalak eta beren eragina
itxuraldatu eta desnaturaliza-tzeko gure eguneroko bizitzan.
Hala, jendez gainezka zegoen kultur etxe batean,
Agoitzek Pamela Palencianoren “Kolpeek bakarrik ez
dute min ematen” bakarrizketa eta jarraian egon zen eztabaida ikusi eta entzuteko aukera izan zuen. Bere bikotekidea-

rekin izan zuen eskarmentua aipatuta, pairatutako tratu
txarrak eta jasandako abusuak, hausnarketa bat proposatu zuen patriarkatu honetan ditugun harremanen
inguruan, eraikitzen eta sufritzen.
Aoseko elkartea eta Lizoain-Arriasgoitiko udala NUPeko irakasle eta ikertzaile den Ruth Iturbidek eskainitako sekulako hitzaldien agertokia izan ziren.
Landutako gaiak: “Zer eragin du generoak gaur egun?
Zaintzak adibide garbi bezala” eta “Ez printzerik, ez printzesarik. Utopia erromantikoa berriz hausnartu”.

UDAKO LUDOTEKA
Uztaila eta abuztua bitartean, 23 haurrek parte hartu dute Mireia
Jardielek y Estitxu Mañúk bideraturiko ludotekan. Udako hilabete
hauetan laneko bizitza eta etxekoa batzea lortu ahal izateko le-

kua izan da, baita haurrek aisialdia gozatzeko ere, eta guzti hau
modu dibertigarri eta hezigarrian jolas eta eskulanen bitartez.

“Somos espe(a)ciales”
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 arduraduna.

JOAN-ETORRIAK IZAGABUSEN
Aurten, berriz ere, “Aterako bazara, nola itzuliko zara?” leloa erabili da, trafiko istripuetatik babesteko, San Fermin jaietan, Aurizberrikoetan, Irunberrikoetan, Zangozakoetan eta Atarrabiakoetan. 350
erabiltzailek hartu dute zerbitzu hau.

Gerardo Posada Anfaseko gerentea ere Agoitz bezalako herriek
jarduteko oinarri gehiago edukitzearen alde agertu zen ere, bertakoek egin ez zezaten hainbeste kilometro.

Egitarau hau 16 urtetik gorakoei (adin-nagusitasunera heldu arte
tutoreen baimenarekin) eta, oro har, adineko jendeari zuzenduta
dago, jaietarako autorik ez dela behar eta, horren lekuan, segurua
den garraioa erabiltzera bultzatzeko.
Horretarako, aspaldian ohikoa den bezala, Rio Irati/Albisua autobus
zerbitzua eta Agoizko taxi zerbitzua erabili izan dira.
Gure eskualdean finkatutako egitarau honek 17 urte baino gehiago
darama martxan.
Berriro ere Izagako Zerbitzu Sozialen mankomunitateak jaiekin
zerikusia duten trafiko istripuen prebentziorako “Joan-etorriak Izagabusen” izenarekin ezagutzen den egitaraua gauzatu du. Drogamendekotasun foru-egitasmoak eta erakunde honek ordaindu eta
sustatutako programa da. Beraz, txartela aldez aurretik erosiz gero,
joan-etorria 5 eurotan mantentzeko aukera dago, lehenago erosi
ezean 10 euro izango da joan-etorria.
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ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ZERBITZUA

Idoia Zabaltza, 25 urte Euskara teknikari
Etxez Etxeko Zerbitzuko (SADeko) langileria.

Etxez Etxeko Zerbitzua (SAD) eguneko oinarrizko gauzak egiteko arazoak edo mugak
dituen biztanleriari zuzendutako udalak eskaintzen duen zerbitzu bat da. Pertsonak bere
ingurunean ondo integratzeko zerbitzuak ez
ezik, bakoitzaren autonomia areagotzen eta
bizitza kalitatea hobetzen ere laguntzen du.

Gaur egun 24 familia-unitate artatzen ditu
Etxez Etxeko Zerbitzuak, betiere aldez aurretik Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan eskaera
eginik izanda.
Ordu erditik pare bat ordura bitartekoa izaten
da, batez beste, arreta zerbitzua. Erabiltzaileak
ordainduko duena aurrez aztertuta dago,
eta hilean zehar jasotako zerbitzuaren ordu
kopuruaren arabera ordainduko du, familiaunitatearen diru-sarrera ere kontuan hartuta,
jakina.

Mankomunitateko edozein herritan zein
Agoitzen erroldatutako edozein pertsona edo familia-unitatek bere egunerokoak
burutzeko arazoak baldin baditu, zerbitzu
hau erabil dezake.
Bost etxez etxeko langile kontratatu %56ko
lanaldiarekin, hauen oporrak edota faltak ordezkatzeko 2 langile gehiago, gizarte-laguntzaile bat eta administrari batek osatzen dute

Edozein zalantza edo eskaera izanez gero,
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuan konpon daiteke.

Garazi eta Aezkoako haranen artean komunean dituzten bazka
lurren erabilera arautzeko urtero berritzen 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 edukitzeagatik.
Elkartasun egun horretan jaso zuten merezitako omenaldian
Agoizko udaleko ordezkariak egon ziren.

Festetako balantzea: “Bikainak”

GAZTEOK MUGIMENDUAN
Gazteok Mugimenduan gazte taldea, 2016ko maiatzean Gazte Asanbladaren jakin-nahiari erantzunak emateko eta gazteak
biltzeaz gain, ekintza berriak eta ezberdinak eskaintzeko sortu

zena, ematen du gurean gelditzeko etorri dela. Bi urte baino ez
sortu zenetik, eta Gazteok Mugimenduan taldeak antolatutako
egitaraua, eta, batez ere, hauen ekintza onenak ikaragarrizko
arrakasta izan dute.
Martxoan neguko irteera egin zen Somportera, Candanchura,
han gazteek eskia eta izotz gaineko irristaketa egin eta gozatu
ahal izan zuten. Hogeita hamar bat gazte Aragoiko eski-estaziora joan ziren asteburu osoa iraun zuen ekintzak gauzatzen.
Uztaileko helmuga Murillo de Gállego izan zuten. Hogei gazte
inguruk parte hartu zuen Fermín Larrea, Mino, agoiztarra buru
zutela, Mallos de Riglos eskalatzen eta raftinga egiten. Asteburu
osoko jardun nagusiak biak ala biak.
Udaletxea, jende gaztea elkartu eta betiko ekintzetatik aparteko beste ekintza batzuk egitera eramango duen edozein aukera
alternatiboren alde apustua egiteko, prest dago. Batez ere, beraiengandik ateratzen baldin bada.

Helduek euskalduntzeko kanpaina
Nafarroako Gobernuak, Euskarabidearen bidez, eta 32 toki entitatek (Agoitz barne), euskaltegi publiko eta sozial guztien laguntzarekin, martxan jarri dute ‘Disfruta en el euskaltegi, gozatu euskara’
kanpaina, helduen euskalduntzea bultzatzeko 2017-2018 ikasturte honetan.
Kanpainaren helburua da helduak euskara ikasten hasi edo jarraitzeko animatzea, irailean zehar matrikula egiteko epeak zabalik
daudela kontuan hartuta. Bi alderdi nabarmendu nahi izan dira
kanpainaren bidez: batetik, euskarak kulturaz gozatzeko eta harreman sarea handitzeko aukera ezin hobea eskaintzen duela eta,
bestetik, euskaltegiek eta pertsonen inguru sozialak lagungarri
gertatzen direla ikasketa prozesua arrakastatsua izan dadin.

Agoizko Udalak, euskara zerbitzuaren bidez, ikasteko dirulaguntzak ematen ditu, gehienez ere matrikularen %50a arte.

Agoitzek festak ospatu zituen pasa den abuztuaren 12tik 16ra bitartean. Giro ona eta partaidetza handia izan ziren festetako ezaugarriak, eta eguraldiak, ezin hobea, laguntza eman zuen. 80.190
euroko aurrekontua izan zuen udalak publiko mota guztiei zuzendutako programa prestatzeko.
Aurten ere herritarrek bozkatu zuten festak iragartzeko txartela,
eta berriz ere Alfredo León agoizkoak irabazi zuen «Agoit-zen»
obrarekin. Baina aurten lehen aldia izan da festei hasiera emateko
txupina piztuko zuen pertsona 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, antolatuta zeuden ere gizonen artekoa eta erremonte partidak. Eta
asteratean, eskaintza bikoiztu zen Muebles Polque txapelketaren
eskaintza pilotazalearekin.
Festetan ere, herriko hainbat pertsonen lorpenak nabarmendu
nahi izan zituen udalak. Txupinazoren aurretik, honakoak omendu

ziren: Nerea Larrea eta Mikel Donazar, bakoitzak egindako lanbide
heziketako ikasketetan notarik hoberenak eskuratzeagatik; Nerea
Bermejo, atletismoko 4x100 modalitatean Espainiako txapelketan
zilarra jasotzeagatik; Aitana Moreno, Nafarroako Kirol Jokoetan
duatloi bere kategorian irabazle gertatzeagatik; eta Iranzu González, Karateko Nafarroako Txapelketan bigarren gelditzeagatik eta
azken urteetan modalitate horretan 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-balio taldeari, bere lehenengo denboraldia egiteagatik. Asteartean, Kostradaren Kofradiak Patxi Oloriz omendu zuen,
Agoitzen nahiz herritik kanpo pilota eta futbolaren alde egindakoagatik.
Gustu guztientzako eskaintza eta betiko osagarriak gure herriko
festak girotzeko: txaranga, behiak, dantzaldiak, erraldoiak, dantzariak, zezensuzkoak, airezko gazteluak… Datozen urtekoen zain
gaude jada.
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Parte-hartze handia Sanmigeletan

BALANTZE KULTURALA

Herriko jende askoren partaidetza izan zen Agoizko Udalak, Angiluerreka elkartearekin, Jubilatuen elkartearekin eta Guraso Elkarteekin batera Sanmigelak ospatzeko antolatutako ekitaldietan.
Laura Goñi López izan zen Jubilatuen Elkarteak zaharrenak
omentzeko urtero antolatzen duen ekitaldiko omendua, eta plaka
bat jaso zuen horregatik. Agoizko Udalak ere parte hartu zuen
omenaldi horretan, eta josteko makina baten irudia oparitu zion
Agoizko jostun ospetsu izandakoari. Horretaz gain, omenaldia
egin zitzaien bikote hauei, beren urrezko ezteiak betetzeagatik:
Javier Aquerreta eta Clara Retari, Adolfo Villanueva eta Socorro
Erdozáini, Fernando Gil eta Isabel Beloquiri.
Hirugarren urtez 80 bat herritarrek irudikatu zuen, alde batetik,
Nafarroa beherea plazan, 1479. urtean agaramondar eta beaumondarren artean izan zen guda eta ondorengo bakearen sinatzea eta, bestaldetik, herriko ehungileen lana. Agoizko Dantzari
taldea izan zen bultzatzailea. Merkatuko plazan egindako hamaiketakoaren ondoren, dantzariak kalejiran joan ziren Nafarroa
Beherea plazara, eta bertan bi ejertzitoen gatazka eta ondoren
Magdalena printzesaren aurrean sinatutako bakea irudikatu zuten.

UZTAILA ETA ABUZTUA
Uztaila eta abuztuan zehar, eta tartean 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 «Oroitzapen Hutsak» ikuskizuna taularatu zuen. Ikus eta entzuteko emanaldi bikaina izan zen, José Ángel Dorremotz ttunttuneroari omenaldia txikia eskaintzeko erabili zena.

Jai txikietan, berriro ere, Tolosako Iraunkorrak txaranga egon da.
Merkatuko plazan jarritako karpan 130 bat pertsona bildu zituen
herri bazkariko bazkalondoan giroa jarri zuten.

Antzerkiak ere leku propioa izan du udako hilabete hauetan. Zirika
Zirkus konpainiak «Geltokia» antzezlan dibertigarria eskaini zuen
jendez gainezka zegoen herriko plaza batean.

AGOITZ HIRIA XII. ARGAZKI LEHIAKETA
Joan den irailean Agoitz Hiria hamabigarren argazki lehiaketako
epaia eman zen. Aurten, aurreko urteetan bezala, epaimahaia
honela osatu zen: argazkilaritzan adituak direnekin, kultura taldeetako ordezkariekin eta Agoizko Udaleko partaideekin. Oinarrietan ezarritako irizpideei jarraikiz, lan irabazleak aukeratu
zituzten. Hauexek:

aipatu epaimahaiak aukeratu zituen hiru lanen artean bozkatu
ahal izan zituzten herritarrek. Parte hartzeko zein bozka emateko behar den baldintza bakarra, Agoitzekoa izatea zen. Edurne Mañú Aristu izan zen irabazlea, eta 300€ko saria jaso zuen
“Agoitzen harrizko galtzada bat dago” izenburupean aurkeztutako lanagatik.

Ohiko modalitatean Javier Yárnozek, iruindarrak, 500€ko saria
irabazi zuen “Agoizko bazterrak” argazkiarekin.

Sari banaketa abenduaren 15ean, ostirala, arratsaldeko zazpietan, Agoizko Kultur Etxeko Areto Nagusian. Erakusketaren barne,
lehiaketan parte hartu duten lan guztiak bilduko dira eta abenduaren 12tik 27ra bitartean ikusgai egongo dira.

Herri modalitateari dagokionez, urriaren 3, 4, 5 eta 6an zehar,

Modalitate Orokorra: “Rincones de Aoiz”
Javier Yárnoz Sánchez

Herritaren Saria: ”En Aoiz hay una calle adoquinada”
Edurne Mañú Aristu

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 biltzen 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.
IRAILA
Irailean zehar garatutako kultur agendan alternatiba zenbait eskaini
dira. El Irati S.A.-ri buruzko erakusketaz gain, nabarmentzekoak dira
honako jarduerak: Juan Antxieta eskultorearen inguruko

proiektuaren aurkezpena, Demode Quartet taldearen emanaldia
(«Musikal guztiak edo ia guztiak», Kultur Etxean gainezka jarritako
entzutegian). Taldeko lau kidek publikoa atsegindu zuten zuzenean
a cappella aurkeztu zituzten abestiekin (20 musikal ezagunen
piezak).
Gainera, San Miguel abesbatzak berriz ere harritu gintuen opera
eta zartzuela abesbatzen inguruan eskainitako errepertorioarekin.
URRIA
14ra arte “EL IRATI, S.A.”ri buruzko erakusketa bisitatzeko aukera
izan genuen, azaroaren 10etik 26ra arte ikusgai egongo da Eguesibarreko udalbatza-aretoan, eta urtea bukatzeko abenduaren 1etik
urtarrilaren 8ra Nafarroako Artxibo Orokorrean. Aukera paregabea
oraindik erakusketa arrakastatsu hau ikusi gabe duenarentzat.
Literaturak ere izan du lekua urrian. Socorro Latasa Mirandak “Al filo
del otoño” liburua aurkeztu zuen, poema-bilduma hau haiku japoniarrean jatorria duten poema laburrak dira; urtaroekin lotura duten
fenomenoak deskribatzen dituztenak, hiru zatitan egituratuta.
Juan Antxieta ere protagonista izan dugu hilabete honetan. Añorben, Agoitzen, Kasedan eta Tafallan antolatutako bisita gidatuak
ikaragarrizko arrakasta izan dute. Agoizko udalak azaroaren 18rako
berriro deituko du.
Eta Bira-Bira programa, etxekoentzako antzerkia euskaraz, kulturaetxera heldu zen “Titirikontu Kontari” lana antzezteko. Ipuin kontalari eta txotxongiloekin ikusleek izugarri gozatu zuten.
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BILAKETA TXARANGA, 20 urteko musikaldia Agoitzen
entzun ahal izan dituzte taldearen melodiak, eta bizkarrean bi musikal eta bi diska ditu. Baina pasa den urriaren 28an bukaera eman
zitzaion ibilbide luze eta arrakastatsu horri. Egun hartan Agoitzek
beste txaranga batzuk hartu zituen, egun ahaztezin batean, taldeko agurra galdu nahi ez baitzuten.

Patxi Goñik sortu zuen Bilaketa txaranga 1997. urtean, eta ordutik
hona igarotako bi hamarkadetan taldeak soinua jarri du agoitzen
ospatutako hamaika ospakizunetan. Agoitzez gain, herri askotan

Egunari hasiera emateko, dianak entzun ziren, bi aldiz eten egin
zirenak, merezitako bi omenaldi egiteko: bat Mª Socorro Lacunza, Patxi Goñi zenaren alargunari, eta bestea Juan Beroiz “Pesú”,
2000. urteaz geroztik txarangako zuzendaria izandakoari. Ondoren harrera egin zitzaien Iraunkorrak (Tolosa), Igandea (Barañain)
eta Irunberriko Txarangei, ospakizunean parte hartzen hasi zirenei.
Nafarroa Beherea plaza izan zen aitortza ekitaldia egiteko aukeratutako lekua. Agoizko Udalak parte hartu zuen ere, eta brodatutako
34 zapi banatu zituen aipatutako 20 urteetan zehar txarangako
kide izandako guztiei. Zorionak!.

KOSTRADAREN XIX. KROSA
Ohikoa den modura eta Agoizko jaiak hasi aurretik, lehenengo
aldiz Kanpondoak antolatu duen Kostradaren XIX krosa, lagundu
zuen Agoizko udalak.

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

Zitarako, bi kategoria ezarri ziren: lasterketa absolutuak, 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.).

Lerro hauetatik eskerrak eman nahi dizkiegu Kostradaren Lasterketa arrakastatsua izateko boluntarioki laguntza eman zuten guztiei.

Argazkia: Aser Vidondo

Era berean, udalak Alder S.L. eta, bereziki, Raúl Echarteri eskertu
nahi dio urte guzti hauetan krossean parte hartzeagatik.

AGOIZKO MENDI LASTERKETAREN II. LEHIAKETA
Pasa den urrian Agoizko Mendi Lasterketaren II. Lehiaketa ospatu
zen, Kanpondoak eta Angiluerrekak antolatzen dute gure herriaren
inguruetako mendietan barrena egiten den lasterketa hau. Egun
ikaragarri ederra izan zen, bai ibilbideagatik, bai antolaketagatik eta
baita jenderen parte hartzeagatik, gainera, eguraldia lagun. 100 bat
lasterkari izango ziren proba bakoitzean; 13 kilometrokoa laburra
eta 21ekoa luzea. Hainbat eta hainbat auzokide atera ziren igande
goizean lasterketara, batez ere, laburrera.
Gainera, 100 lagun inguruk parte hartu zuen laguntzen eguna ezin
hobea izan zedin; lasterketa prestatzen, lasterketa bitartean parte hartzaileak artatzen eta, azkenean, baita ibilbidearen garbiketa
lanetan ere. Ospatutako azken bi lehiaketetan, Agoitzek ahalegin
guztia egin du mendiko lasterketa honek lekua izan dezan, laster-

ketez josita dagoen egutegian. Eta lortzen ari da. Ziur asko hurrengoa ere oraingoa bezain arrakastatsua izango da. Eutsi goiari!

