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Roberto Zazpe, Ángel Martín Unzué 
eta Carlos Oroz Lónguida, Agoitz 
eta Artzibarko alkateek harrera 
egin zioten Nafarroako Parlamen-
tuko Kultura eta Kirol Batzordeari, 
Longidako Ekaiko zerratokiaren 
auzora egindako bisitan. Udalak 
egindako eskaeraren ondoria izan 
zen visita, izan ere datorren urteko 
aurrekontuetan lerro bat irekitzea 
eskatu zuen, gune hori kontserba- 
tzea eta balioestea ahalbidetuko 
duen plan bat bultzatzeko. Mul-
tzoa kultura- eta turismo-baliabide 
bihurtzeko asmo dago.

Carlos García, Amaia Flores del 
Redal, Cederna Garalurreko Ga-

rapen agentea eta turismo dinami-
zatzailea hurrenez hurren; Víctor 
Manuel Egia, ikertzailea, José 
Mari Arcos eta Víctor Honorato, 
proiektua berreskuratzeko plan 
zuzentzailearen erredaktoreak, 
Parlamentureko ordezkaritzari 
azaldu zioten zein garrantzitsua 
izan zen El Irati S.A. zur-enpresa-
ren egoitza, gaur egun hondatuta 
dagoena, XX. mendearen zati 
handi batean Agoitz eta bere es-
kualdea garatzeko motor gisa.

Bisita Parlamentuko talde guztiek 
eskatuta egin zen, multzoaren 
egungo egoera baloratzeko, be-
rreskuratze-plan bat bultzatze 

aldera. Horrela, Raquel Garbayok 
(Navarra Suma), Virginia Magdale-
nok (PSN), Ana Ansak (Geroa Bai) 
eta Maiorga Ramirezek (EH Bildu), 
batzorde horretako kideek, Agoiz- 
ko udaletxean hasi zuten jardu-
naldia. Bertan, Irati SAri buruzko 
erakusketa bisitatu zuten, eta Lon-
gidako Ekai zerrategiko elementu 
guztiak eta jarduera xehetasun 
handiz islatzen dituen maketa bat 
nabarmendu zuten.

AZKEN AUKERA. Ondorengo bile-
ran, Carlos García Cederna Garalur 
Pirinioaurreko Arroen Garapeneko 
agenteak ohartarazi zuen espazio 
hori berreskuratzeko azken aukera 

Parlamentuko Kultura eta Kirol Batzordekideek 
Ekaiko (Longida) Zerrategia auzoa bisitatu dute

Berrien buletin hau e-mailez jaso nahi baduzu, igorri mezu bat  
comunicacionaoiz@gmail.com-ra, eta bertan adierazi gaia, hots, buletina.
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Nafarroako Gobernua eta EH Bil-
du-Nafarroa talde parlamentarioa 
akordio batera iritsi dira 2023ko 
Nafarroako Aurrekontu Orokorren 
onarpena bermatzeko. Horrela, bi 
sinatzaileek beste behin ere, lau-
garren urtea jarraian, ekonomia-
ren egonkortasuna ziurtatzeko 
oinarriak ezarri dituzte, legeal-
diaren hasieratik bizi izan diren 
ziurgabetasunen erdian. Datorren 
ekitaldirako sinatutako dokumen-
tuak, berriz ere, eragin nabarmena 
izanen du Agoizko eta eskualdeko 
udaletako kutxetan.

2023rako sinatutako testuak au-
rreko urtean sortutako partida 
berreskuratzen du, hurrengo eki-
taldietan finkatu beharko litza-
tekeena urte anitzeko plan gisa, 
Itoizko urtegiaren eraikuntzak 
eragindako udalentzako konpen- 
tsazio ekonomikoari dagokionez. 
Agoitzek, Artzibarrek, Orotz Be-
teluk eta Longidak 400.000 euro 
jasoko dituzte, urtegiaren erai-
kuntzaren bidegabekeria histo-
rikoa partzialki konpontzeko EH 
Bildurekin lortutako akordioari 
esker. Banaketa-ehunekoa: % 47 
Agoitzentzat, % 24 Artzibar eta 

Longidarentzat, eta gainerako % 
5a Oroz Betelurentzat. Banaketa 
eredu hori bera aplikatuko zaie 
Gobernuak hasieran aurrekontuan 
sartutako 250.000 euroei. Guztira, 
650.000 euro bideratuko dira 4 
herri horietako inbertsio-proiektu 
estrategikoetara.

Hurrengo ekitaldietarako, eta hala 
adierazten du aurrekontu-akordio 
honek, zehaztu gabe dago 4 udal 
horiei bidezko konpentsazio eko-
nomikoa emateko mekanismoa. 
Itoizko mahaiko lan-batzordeko 
alde guztiak bat datoz behin 
betiko konponbide iraunkor bat 

emateko beharrarekin, konpen- 
tsazio horrek Nafarroako Aurre-
kontu Orokorretan isla izan dezan. 
Mahai horretan parte hartzen dute 
ukitutako udalerrietako alkateek 
eta Lurralde Kohesio eta Lurralde 
Antolamendu, Etxebizitza, Paisaia 
eta Proiektu Estrategikoetako de-
partamentuek.

Bestalde, aurrekontuen agirian 
160.000 euroko partida bat ere 
jasotzen da, Agoizko San Migel 
ikastetxe publikoaren teilatua 
ordezteko. Premia larria da, eta 
ia ezinezkoa da PIL bidez finan- 
tzatzea.

Agoizko Udalak duela gutxi abiatu 
zuen Kanpondoa kirolguneko udal 
taberna alokatzeko lehiaketa. 
Lehenengo deialdian, hilabetez 
jendaurrean egon ondoren, le-
hiaketa hutsik geratu zen. Horren 
ondorioz, Udalak hautagaitzak 
aurkezteko datak luzatu behar 
izan zituen, eta bigarren epe ho-
rretan kirol-guneko instalazioe-
tako udal-zerbitzu gehigarri hori 
itxi behar ez izatea lortu zen. Ho-
rrela, abenduko lehen asteburuan 

gertatu zen erreleboa, Amagoia 
Eslava Pinillos egungo errentariak 
zerbitzuak emateari utziko ziola 
adierazi zuen egunean bertan, es-
tablezimendua 6 urtez kudeatu 
ondoren. 

Tabernaren kudeaketa Matías 
Verde Tello enpresari esleitu 
zaio. Bost urterako kontratua da, 
baina oinarriek urteko aldietarako 
luzatzeko aukera ezartzen dute, 
gehienez ere 10 urtera arte. Eta 

lizitaziorako oinarrizko aurre-
kontua, 4.000 € dira urtean, BEZa 
barne. Instalazioaren egutegia eta 
ordutegia baldintza-agirian ere 
jasotzen dira.

Agoizko Udalak eskerrak eman nahi 
dizkie azken urteotan Kanpon-
doako tabernaren kudeaketaz 
udal zerbitzu bat beteta arduratu 
direnei, egindako lanagatik eta  
dedikazioagatik, eta zorte handia 
opa diogu kudeatzaile berriari.

Nafarroako 2023ko aurrekontuak.  
Hartutako akordioa, Agoitzen onurarako

Erreleboa, Kanpondoko tabernan

izan zitekeela. Industria, arkeolo-
gia, historia eta arte ondarearen 
adibide bat da, azaldu zuenez. 
Aldi berean, kokalekua aipatu 
zuen, eta garrantzi estrategikoa 
azpimarratu zuen, denboran bat 
datorrelako bertatik igaroko diren 
bi korridore berde handi gauza- 
tzearekin. Aurten Irati Trenaren 
Bide Berdearen obrak hasiko dira 
(enpresaren ekoizpena garraiatzen 
zuen trenbide elektrikoa), eta Eu-
roVelo 3 bizikleta ibilbidearenak 
ere egiten ari dira, trazadura par-
tekatuko duena, argudiatu zuenez.

Bestalde, Roberto Zazpe Longi-
dako alkateak gogorarazi zuen 
berea bezalako udalerri batek 
(280 biztanleko bailara) ez duela 
horrelako esku-hartze bat egiteko 
baliabiderik, eta, beraz, inplika-
zioa eta lidergoa eskatu zizkion 
Nafarroako Gobernuari. Zehazki, 
parlamentu-taldeei eskatu zien 
2023rako Nafarroako Aurrekontu 
Orokorrei 70.000 euro inguruko 
zuzenketak aurkezteko, ekintzen 

orientazio-plan bat egin ahal 
izateko eta hirigintza-proposa-
menaren zatiarekin abiatu ahal 
izateko. Ildo horretan, lekuaren 
jabetza partikularra aipatu zuen, 
eta, beraz, horri eustea erabaki- 
tzen bada, PSIS batera jo beharko 
litzateke, desjabetu edo jabeekin 
akordioak lortu.

ESKU-HARTZEAK.  José Mari 
Arcosek eta Víctor Honoratok, 
proiektua berreskuratzeko plan 
zuzentzailea idatzi zutenek, aurre-
ratu zutenez, lehenengo jarduke-
tak multzoari segurtasuna ematea 
izanen ziren, gehien hondatutako 
eraikinak eraitsiz eta berreskura- 
tzeko moduan daudenak babes-
tuz (destilategi-nabea, tximinia, 
dartsena eta bulego-eraikina). 
Era berean, lurzorua deskontami-
natu behar da, fabrika-esparruan 
ere ikatza eta produktu kimikoak  
ekoizten baitziren.

Victor Manuel Egia Nafarroako ga-
rapen industrialaren ikerlari eta 

El Irati S.A., El sueño de Domingo 
Elizondo liburuaren egilearen kon-
takizunarekin, zur-enpresa honen 
historia eta funtzionamendua eza-
gutu zuten, XX. mendeko lehen 
erdialdeko garrantzitsuenetako 
bat. 1907an Domingo Elizondo 
aetzak sortua, Iratiko basoko zura 
ustiatzeko sortu zen. Diziplina ani-
tzeko enpresa bat izan zen, ener-
gia elektrikoaren ekoizlea, bere 
kontsumorako eta beste lantegi 
batzuk hornitzeko. Ibaian barrena, 
Aezkoako mendien egurra iristen 
zen Agoitzeraino eta Ekaiko zerra-
tegira. Handik, izen bereko trenbi-
dean (merkantziak eta bidaiariak) 
Iruñera joaten zen, eta enpresa os-
petsua egin zuen, 1955ean azken 
bidaia egin zuen arte.

Batzordea, azkenean, zerrategia-
ren auzora joan zen, multzoaren 
egungo egoera egiaztatzeko, eta 
informazioa bildu zuen, hala ba-
dagokio, etorkizunean berresku-
ratzeko egokitzat jotzen dituzten 
ekimenei ekiteko.
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Gizarte Eskubideen Departamen-
tuak amaitu du minusbaliotasuna 
duten pertsonentzako aparka- 
tzeko txartel guztietarako baime-
nen erregistro bakarra sortzea, 
bikoiztasunak eta kredentzialen 
erabilera desegokiak saihes-
teko. Horrela, txartela berritzea 
ezinbestekoa izanen da txartela 
eskura izaten jarraitzeko, eta 
hori dagoeneko egin daiteke 
pertsonak erroldatuta dauden 
toki-erakundeetan edo Internet 
bidez. Berritzea eskatzeko epea 
2023ko martxoaren 24an amai-
tuko da.

Desgaitasuna duten pertso-
nentzako aparkatzeko txartel 
berriak bakarrak, pertsonalak 
eta besterenezinak izanen dira, 
eta quazar etiketa bat izanen 
dute. Etiketa horri esker, txartel 
bakoitza benetakoa dela egiaz-
tatu ahal izanen da, eta, beraz, 
baimenak erabiltzean iruzurra 

eta abusua egitea saihestuko da.

Horrela, bi txartel mota egonen 
dira: iraunkorrak eta behin-behi-
nekoak. Lehenengoei dagokienez, 
Nafarroako Gobernuak aitortutako 
desgaitasuna duten pertsonentzat 
izanen dira, eta bost urtetarako 
luzatuko dira (luzagarria), betiere 
titularrak horretarako eskatzen 
diren baldintzak betetzen baditu. 
Bestalde, behin-behineko txarte-
lak mugikortasun murriztua duten 
pertsonentzat izanen dira, nahiz 
eta mugikortasun murriztua ofi-
zialki ebatzi ez. Sei hilabeteko 

iraupena izanen dute, eta gehie-
nez ere urtebetez luzatu ahal iza-
nen dira.

Aparkatzeko txartel berria eskatu 
nahi duten pertsona fisikoek NANa 
eta argazki bat izan beharko di-
tuzte. Ibilgailu egokituen titular 
diren pertsona juridikoei dagokie-
nez, IFK eta autonomia pertsonala 
sustatzeko eta mendetasunari 
arreta emateko gizarte-zerbi- 
tzuak eman direla egiaztatzen 
duen dokumentazioa aurkeztu 
beharko dira.

Argibideren bat behar izanez 
gero, Nafarroako Gobernuak 
848 683 000 telefono-zenbakia 
jarri du, bai eta honako helbide 
elektroniko hau ere, astelehe-
netik ostegunera 08:00eta-
tik 17:30era eta ostiraletan, 
abenduaren 24an eta 31n eta 
uztailean, abuztuan eta irailean 
08:00etatik 15:00etara.

Erregistro bakarra, ezinduen aparkatzeko 
txartelentzat

Emakumeenganako indarkeriaren 
aurkako zikloa urtero antolatzen 
dute Agoizko Udaleko Berdin-
tasun eta Kultura Arloek, Nafa- 
rroako Gobernuaren laguntzare-
kin, Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuaren bitartez. Lau ekitaldi 
antolatu dira aurtengo ediziorako.

Ostiralean, hilak 11, «Femenino 
pluralean» argazki erakusketa 
aurkeztu zen. Erakusketa hau Mª 
Jesús Ruiz de Larramendik egin du, 
25 argazkirekin. Argazki horietan 
zuri-beltza da nagusi, eta egileak 
gaur egun emakumeak gizartean 
duen paperari buruzko gogoetak 
piztu nahi ditu.

Igandean, hilak 20, «Agoitzen ez 
ditugu onartzen eraso sexistak» 
lelopean antolatutako ekitaldiak 
jende ugari bildu zuen Nafarroa 
Beherea plazan, eta omenaldi 
xume eta hunkigarria egin zien 
hildako emakume guztiei, haien 
seme-alabei eta 2022an bizirik 
iraun zuten emakume guztiei. 
Kanpai-hotsak eta haien oroime-
naren omenezko aurreskua izan 
ziren, merezitako tributuarekin 
batera. Arratsaldean, Kultur Etxeko 
auditorioan, Arantxa Villanueva 
Dantza Konpainiaren «YERMA 

BUENA» dantza-antzerki ikuski-
zuna zegoen programatuta. Obrak, 
Federico García Lorcaren klasikoan 
oinarritua, gure garaiko nerabe 
baten begiradaren bidez, garai 
zaharretara eraman gintuen, non 
emakume guztiek patroi sozialki 
inposatuak jarraitzen duten, agin-
duak betetzen dituzten eta zigo-
rrak isilean negar egiten duten.

Ostiralean, hilaren 25ean, ema-
kumeen aurkako indarkeria eza-
batzeko nazioarteko egunean, 
elkarretaratzea egin zen uda-
letxeko atearen aurrean. Ekitaldi 
horretan, agoizkoek borroka femi-
nistarekiko konpromisoa agertu 

zuen, indarkeriarik gabeko gizarte 
demokratikoa eraikitzeko bide eta 
tresna nagusi gisa.

AZAROAREN 25ARI BURUZKO 
ADIERAZPEN INSTITUZIONALA 
ONARTU DA. Azaroaren 3an egin-
dako osoko bilkuran, Agoizko 
Udalak EHBilduren manifestu bat 
onartu zuen azaroaren 25ari buruz.

Adierazpen horrek indarkeria 
matxistaren alderdi desberdinak 
identifikatzen jarraitzeko beharra 
planteatzen du, gizartean sotile-

nak eta normalizatuenak diren 
alderdietatik hasita, hala nola 
ukituak; hitzezko lizunkeriak; 
publizistek eta mass-mediek 
emakumeen gorputzari ematen 
dizkioten erabilerak; mezu eta 
adierazpen sexistak; janzkera, sare 
sozialen edo konpainien erabile-
raren kontrola, espazio publikoa 
libreki okupatzeko zailtasunak 
(eskola-jolastokiak, parkeak) edo 
emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunari zuzenean eraso-
tzen dioten administrazio-eraba-
kiak. Bigarren fasean sexu-erasoak 
eta eraso fisikoak egonen lirateke, 
eta, indarkeria-esparrurik borti-
tzenean, hilketak.

Zehazki, onartutako adierazpenak 
jasotzen du Agoizko Udalak hona-
koak eginen dituela:

- Indarkeria matxistak desager-
rarazteko bidean aurrera egiteko 
kontzientziazio-, sentsibilizazio-, 
prestakuntza- eta erreparazio-la-
narekin jarraituko du.
- Neskei, gazteei eta emakume 
helduei zuzendutako ahalduntze-
jarduerak abiaraziko ditu, bikote-
harremanak eta sexu-harreman 
afektiboak, maitasun erromanti-
koak, sexualitate libreak eta abar 

Emakumearekiko bortizkeriaren aurkako zikloa

jorratzeko, autodefentsa feminis-
tako tailer iraunkorrak barne.
- Ez du murrizketarik eginen 
2023rako berdintasun-aurrekon-
tuetan. Berdintasun-unitateak fin-
katzeko konpromisoa hartzen du.

- Nafarroako Gobernuari eta Na-
farroako Berdintasunerako Ins-
titutuari eskatzen die handitu 
ditzatela emakumeen eta gizo-
nen berdintasunaren arloko aur-
rekontu-partidak.

- Herritarrentzat eta, bereziki, em-
akumeentzat dauden baliabideei 
buruzko informazioa eskuratzea 
erraztuko du.
- Indarkeria matxistarekin zeriku-
sia duten baliabide, zerbitzu eta 
prozedura guztiak, administrati-
boak edo judizialak, publikoak, 
doakoak eta ez-diskriminatzai-
leak direla bermatzeko deia egi-
ten du.

Azaroaren 25a emakumeen aur-
kako indarkeria mota guztien eta 
indarkeria hori sortzen duten era-
gile guztien aurka gaudela adie-
razteko eguna da. Bizitza libre, 
seguru eta subiranoen alde gau-
delako.
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Herritarrek energiaren arloan 
parte-hartze eta inplikazio han-
diagoa izan dezaten, Turismo, 
Merkatar it za eta Kontsumo 
Zuzendaritza Nagusiko Kon-
tsumo Zerbitzuak Energiaren ar-

loko Telefono bidezko Informazio 
Gune (PIE) berria jarri du abian, 
848 427 032 telefono-zenbakia-
ren bidez argiaren eta gasaren 
kontratazioak eta fakturazioak 
eragindako zalantzak argitzeko. 

Partikularrei, enpresei eta to-
ki-erakundeei zuzenduta dago, 
eta doako zerbitzu hori astelehe-
netik ostiralera dago eskuragarri, 
9:00etatik 14:00etara.

Nafarroako Gobernuaren doako 
ekimen publiko hau abian jar-
tzeko, solasaldi batzuk egiten 
dira, Toki Ekintzako taldeekin 
eta Nafarroako Udal eta Kontze-
juen Federazioarekin elkarlanean. 
Azaroaren 28an, saio horietako 
bat egin zen Agoitzen, eta herrita-
rrei azaldu zitzaien nola funtzio-
natzen duen merkatu elektrikoak 
eta argindarraren eta gasaren fak-
turaren xehetasunak.

Energiaren arloko telefono bidezko 
informazio-gunea (PIE)

Nafarroako Abesbatzen Federa-
zioak (FCNAE) antolatutako Na-
zioarteko Abesbatza Zikloak 30 
kontzertu eskaini zituen, aurten 
ere, Nafarroako 23 herritan. Aur-
ten, Ukraina, Alemania, Estonia, 
Letonia, Eslovenia, Mexiko, Po-
lonia, Suedia, Txekia, Estatu Ba-
tuak eta Irlandako abesbatzek 
eskaini zituzten beren interpre-
tazioak, baita Kataluniako abes-
batza batek ere. Horiek guztiek 
ospe handia dute eta nazioarteko 
abesbatzen panoraman lehen sa-
rien bilduma zabala dute. XXVII. 
edizio honetan, Agoitzera iritsi 
zen New Dublin Voices, Irlandako 

abesbatzarik ezagunena, Bernie 
Sherlock egungo zuzendariak sor-
tua. Bere programazio berritzaile 
eta zirraragarriagatik eta bere sari 
ugariengatik goraipatua, abes-
batzak kontzertu bikaina eskaini 
zuen Agoizko auditorioan. Berta-
ratutakoek konpositore bizidunen 
polifonia harmoniatsuak entzun 
ahal izan zituzten, obra tradizio-

nalagoekin eta herrikoiagoekin 
batera. FCNAEk eskerrak eman diz-
kie Nafarroako Gobernuari eta toki 
entitateei Nafarroako Nazioarteko 
Abesbatzen XXVII. Ziklo honetan 
parte hartzeagatik. Dagoeneko 
finkatuta dagoen programa da, eta 
pertsona guztiek eta espazio pu-
blikoetan eskuragarri duten kali-
tatezko kultura egotea du helburu.

Ángel Benito Zapata eta Ramón 
Leache Echeverría izan ziren 
AgoiTz Hiria XVII. Argazki Le-
hiaketaren irabazleak, hurrenez 
hurren, bi modalitateetan: Ángel 
kategoria orokorreko (orori zabal-
dutakoa) irabazle gertatu zen, “En 
la puerta” argazkiarekin irudia-
rekin, eta 500 €ko saria erdietsi 
zuen. Ramón, berriz, kategoria he-
rrikoian, “Lo ha visto un pueblo” 
bere argazkiarekin. 300 euroko 
saria jaso du. 

Modalitate orokorraren (jende 

orori irekitako kategoria) iraba-
zlea hautatzeko epaimahaia ho-
nako hauek osatu zuten: Ignacio 
Armendariz eta Adolfo Lacunza 
(argazkigintzako profesionalak 
biak), Pedro Mari Viana (Agoiz- 
ko bizilaguna eta argazkilaritza 
zalea), Idoia Zabaltza (Agoizko 
Udaleko euskara teknikaria), Ángel 
Martín Unzue (Agoizko alkatea) 
eta Lorea Mendez (Agoizko Kul-
tur Etxeko koordinatzailea eta 
idazkaria). Herri modalitatea auke-
ratzeko, Agoitzen erroldatutako 
pertsonentzat mugatuta, bozketa 

bat egin zen azaroaren 21etik 29ra 
bitartean, epaimahaiak aurrez 
hautatutako hiru irudiren artean. 
Epaimahaiak argazkiak baloratu 
zituen adierazpen plastikoan, ka-
litate teknikoan, konposizioan eta 
mezuan oinarrituta.

Sari-banaketa abenduaren 2an 
egin zen, lehiaketara aurkeztutako 
argazki guztien erakusketaren  
inaugurazioa zela eta. Erakusketa 
hau abenduaren 16ra arte bisi-
tatu ahal izan zen Agoizko Kultur 
Etxean.

Nazioarteko Abesbatzen XXVII. Zikloa, 
Agoitzen

Argazki XVII. Lehiaketa, ebatzita
Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuak, Gizarte Eskubideen 
Departamentuaren mendeko 
erakundeak, 50 ikastaro berrie-
tarako izena emateko epea ireki 
du, Prestakuntza eta Enplegu 
Programa Integratuen barruan, 
kalteberatasun-egoeran dauden 
pertsonei zuzenduta. Era berean, 
beste 74 prestakuntza-ikastaro 

eskaintzen dira, batez ere lan-
gabetuentzat (47k profesional-
tasun-ziurtagiria eskatzen dute). 
Prestakuntza-ekintzak 2023ko 
urtarrilean hasiko dira, eta Agoi-
tzen ikastaroak programatu dira 
makineria gidatzeko (atzerako 
hondeamakina eta pala karga- 
tzailea) eta mendeko pertsonei 
arreta soziosanitarioa emateko 

gizarte-erakundeetan.

Interesatuek eskaintza osoa kon- 
tsultatu eta izena eman dezakete 
formacion.navarra.es  webgunea-
ren bidez. Prestakuntza-ekintzei 
buruzko orientazioa behar izanez 
gero, enplegu-agentzietan eska 
daiteke hitzordua: empleocitapre-
via.navarra.es.

Trebakuntza Enplegua, urtarriletik aurrera

Estatuko Enplegu Zerbitzu Pu-
blikoak, SEPEk, aldez aurreko 
hitzorduaren sistemarako probin- 
tzia-barruti bakarra jarri du martxan 
Nafarroan, eta, horri esker, erabil- 
tzaileek prestazioen eta subsidioen 
izapideak zein bulegotan egin nahi 
dituzten aukera dezakete. Sistema 
berria Lan eta Gizarte Ekonomia 
Ministerioaren mendeko erakunde 
honek diseinatutako Av@nce eta 
Transformazio Planaren parte da, 
eta dagoeneko hainbat probintzia-
tan ezartzen ari da.

Foru Erkidegoaren kasuan, be-
deratzi bulego dira, Agoitz, eta 
horietan egin daitezke orain arte 
bizitokiaren arabera esleitutako 
kudeaketa horiek. Hemendik au-
rrera telefonoz (91 926 79 70) 
edo internetez (sepe.gob.es) eska 
daiteke hitzordua. Telefonoz, sis-
temak etxetik hurbilen dauden 
bost bulegoen artean hautatzeko 
aukera ematen du, eta Internet 
bidez, berriz, bulego bakoitzaren 
erabilgarritasuna ikusteko aukera 
ematen du, hitzordu bat lortzeko 

eperik laburrenaren edo hurbilta-
sunaren arabera ordenatuta.

Bi kanaletako edozeinen bidez 
hitzordua eskatzeko prozesuan, 
azpimarratzen da ezen, presta-
zioak eskatzeko, aldez aurretik 
enplegu-eskatzaile gisa inskribatu 
behar dela, Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuaren bidez, gaitutako 
edozein bidetatik: aurrez aurreko 
hitzorduarekin, Internet bidez, te-
lefono bidez edo aplikazio mugi-
kor bidez.

Dagoeneko, SEPE (Estatuko Enplegu Zer-
bitzu Publikoa) Bulegoa aukeratzea dago

“En la puerta”. Ángel Benito Zapata “Lo ha visto un pueblo”. Ramón Leache Echeverría
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2022KO ABENDUA

Genero Indarkeriaren aurkako Zi-
kloak programazioaren zatirik han-
diena hartu zuen azaroan zehar. 
Hala ere, agenda beste ekitaldi 
batzuekin osatu zen. Hilabetea 
Nazioarteko Abesbatzen Zikloak 
ireki zuen, Nafarroako Abesbatzen 
Federazioaren (FCNAE) ekitaldirik 
enblematikoenetako bat, aurten 
bere hogeita zortzigarren ediziora 
iristen zena. New Dublin Voices 
abesbatza irlandar sarituak Kultur 
Etxean eskaini zuen kontzertua, 
programazio berritzaile eta zirra-
ragarriarekin.

Toki Eder frontoian bigarren es-
kuko bederatzigarren azoka, 
birziklapena, trukea eta bertako 
artisautza ospatu ziren, Sarean 
kolektiboak antolatuta, eta par-
te-hartze arrakastatsua izan zen, 
bai postuen aldetik, bai berta-
ratuen aldetik. Azoka horretan, 
herritar askok bigarren eskuko 
objektuak jartzen dituzte esku-
ragarri berrerabiltzeko, eta ma-
terialak aldatzeko aukera ematen 
dute, tokian tokikoak, eskulangin- 
tzakoak edo etxean egindako hur-
bileko produktuak oinarri hartuta. 

Eskulanak, arropa, liburuak, antzi-
nako objektuak, lanak... eta tokiko 
artisautza, material jakin batzuei 
bigarren bizitza eta besteei irteera 

prezio sinbolikoan emateko filo-
sofiarekin.

Antzerkiak ere bere lekua izan zuen 
agendan. Alde batetik, Doble Sen-
tido Producciones-en “Crónico” 
komedia musikalak zalantzan 
jarri zuen noraino hel gaitezkeen 
ondo sentitzeko. Chavela Varga-
sen musika zuzenean duen obra, 
maitasunaren ondorengo maita-
sunari buruz hitz egiten duena. Eta 
astebetez Agoizko Kultur Etxeko 
agertokian egon ondoren, La Caja 
Flotante nafar konpainiak “Simu-
lacro” obraren aurre-estreinaldia 
eskaini zuen, antzerkiaren eta 
zinematografiaren arteko mugan 
dagoen espazio batera hurbilduz.

Gainera, AFAMek (Alzheimerra eta 
beste Dementzia batzuk dituzten 
Gaixoen Senideen Elkarteak) an-
tolatuta, “Zaintzen duena zain-
tzea” hitzaldia egin zen. Hitzaldi 
horrek gako eta eduki oso interes-
garriak eman zituen beste men-
deko batzuen zaintzaileentzat, eta, 
bereziki, Alzheimerra eta beste de-
mentzia batzuk dituzten pertsonak 
zaintzen dituzten familientzat.

Pasa den azaroaren 18an hasi zen 
Euskaraldiaren hirugarren edizioa, 
eta datorren abenduaren 2ra arte 
iraunen du. Ariketak iraunen duen 
hamabost egunetan zehar, 16 urte-
tik gorako 127 agoizko euskaldun 
parte hartzen ari dira, horretarako 
dauden bi profiletako bat aukera-
tuta. 86 agoizkok Ahobizi profila 
aukeratu dute, hau da, euskaraz 
ulertzen duten guztiekin euska-
raz eginen dute uneoro; eta beste 
41 gehiagok Belarriprest profila 
aukeratu dute, hots, euskaraz da-
kitenek harekin hitz egitea nahi 
dutenak.  Partaideen rolak identi-
fikatzeko txapak banatu ziren pasa 

den azaroaren 18an Angiluerreka 
Elkartean.  Euskaraldiaren helburu 
nagusia herritarren hizkuntza ohi-
turak aldatuta euskararen erabi-

lera handitzea da. Horretarako, 
aktibazioa du oinarri, eta ariketa 
egin ahal izateko gutxieneko bal-
dintza euskara ulertzea da.

Kultur Balantzea

Euskaraldia


