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Nafarroako Gobernua, Nekaza-
ritza, Arrantza eta Elikadura Minis-
terioa, ibilbideko bederatzi udalak 
eta Cederna-Garalur agentzia 
Agoitzen elkartu ziren Iratiko Bide 
Berdea egokitzeko lanen hasie-
raren berri emateko. Bide hau 50 
kilometroko ibilbidea da, Zangoza 
eta Ustarrotz (Eguesibar) artean 
igarotzen dena, trenbide-korri-
dore zaharretik, eta gune osorako 
tokiko biziberritze eta lurralde-ga-
rapen jasangarrirako ardatz berri 
bat izatera deitua dago.

Iratiko Natur Bideak, antzinako 
trenaren trazadurari jarraituz, 

Zangoza eta Eguesibar lotzen 
ditu, Ledea,  Irunberri, Urraul-
beiti, Longida, Agoitz, Urrotz Hiria 
eta Lizoain-Arriasgoiti igarota, 
eta, gainera, Eurovelo 3 bizikle-
ta-ibilbideen Europako sarearekin 
eta Plazaolako eta Arga ibai-par-
keko bide naturalekin lotzen du.

Iratiko Bide Naturaleko azpiegi-
turak berreskuratzeko eta ego-
kitzeko obrak uda honetan hasiko 
dira, baina aurkezpen-ekitaldian 
ez zen adierazi lanak noiz hasiko 
diren, ezta zehazki non hasiko 
diren ere. Proiektu hau azken ur-
teotan tokiko eta erakundeetako 

hainbat eragileren artean egin-
dako lankidetza- eta lan-prozesu 
baten emaitza izan da, eta ekitaldi 
honetarako Estatuak 800.000 eu-
roko partida esleitu du.

Iratiko Natur Bidea garatzea aukera 
paregabea da Pirinioaurrea bizi-
berritzeko eta ekoturismoko edo 
hurbileko turismoko ekimenak ga-
ratzeko, enplegu berdea sortzeko, 
zeharkatzen dituen herrien arteko 
egituraketa eta konektibitatea lort-
zeko edo eskualde horrek dituen 
natura-, paisaia- eta kultura-ba-
liabideen aberastasunetik abiatuta 
tokiko jarduera sustatzeko.

Uda honetan hasiko dira Irati trenaren  
Natur Bidea egokitzeko lanak

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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Agoizko Udalak erabaki du bere 
berdeguneak leku ederragoak bi-
hurtzea, eta baita jasangarriagoak 
eta herritarrentzako kuttunagoak 
egitea ere. Horregatik, “Agoitz Lo-
retan-Aoiz en flor” proiektua jarri 
du abian. Ekimen horren hasiera 
gisa, ekainaren 7an aurkeztu zi- 
tzaien herritarrei. Hurrengo 
urratsa Agoizko eta inguruko le-
henengo hiru berdeguneak hauta- 
tzea izanen da, eta horiek diseinu 
jasangarriarekin eta partaidetza-
rekin jardunen dute. Horretarako, 
herritarrei gonbita egin zitzaien 
zein berdegune dituzten gus-
tukoen eraldatzeko eta hobetzeko. 
Epe hori ekainaren 24an amaitu 
zen, eta Beraxitoa parkea izan 
zen proposamenik errepikatuena. 
Gainera, Irindegia, frontoiko lo-
rategiak eta eskolaren kanpoko 
espazioak ere iradoki ziren. Uda 

igarota, diseinu lana egin eta au-
zolanean exekutatuko da, ahal 
diren faseetan.

Agoitz bizigarriagoa eta jasanga-
rriagoa izateko lehen urratsa da,  
eta edertasuna eta ingurumena-

ren zaintza uztartuz bizi-kalitate 
handiagoa eskaini nahi da. Prozesu 
horretan, lorezaintzako udal-zer-
bitzua funtsezko pieza izanen da, 
garatzeko prozesuan profesional-
tasuna jarri eta lidergoa hartuko 
duelako.

Nafarroako Gobernuak, Bakea eta 
Bizikidetza lantzen duten liburu-
tegiak programaren bidez, lauga-
rren urtez jarraian bederatzi tailer 
presentzial jarri ditu Nafarroako 
liburutegi publikoen eskura, haur, 
nerabe eta helduentzat, euskaraz 
zein gaztelaniaz.

48 liburutegik, horien artean 
Agoizkoa, ekimenean parte har-
tzen dute tailer horien sustape-
narekin, eta hainbat gai jorratuko 
dituzte. Saioak entitate hauek 
proposatutakoak dira: NAIZEN, 
Alboan, Pobreziaren eta Gizarte 
Bazterkeriaren Aurkako Nafa-
rroako Sarea, Iddeas Fundazioa 
eta Ouiplay. 

Proposamenak bat egiten du Ga-
rapen Iraunkorreko Helburuen 
2030 Agendaren ekintza-estra-

tegiarekin, hainbat helburutan: 
pobreziaren amaiera, zero gosea, 
osasuna eta ongizatea...

Agoitzen, zehazki, lau tailer pro-
gramatu dira:

• Ekainaren 29an: “Mugaz ha-
ratago”. Par te-har tzailea 
ingurumen-arrazoiak direla 
kausa eragindako  migrazio 
eta babeslekuari buruzko es-
perientzia zehatza lantzen du. 

• Uztailaren 27an: “Bestelako 
begirada baten bila”, gizar-
te-bazterketaren gaia lan-
tzeko.

• Abuztuaren 24an: “Deskubritu 
zure superboterea: inklusioa”. 
Horren helburua da ohartaraz-
tea  pertsona guztiok dugula 
desgaitasuna duten pertsonak 
gizarteratzeko superboterea.

• Abuztuaren 31n: “Bakearen al-
deko bitxiloreak”, bake-proze-
suetako eta indarkeriarik EZ 
prozesuetako emakumearen 
irudian zentratzen da.

Programa honen ardatz nagusie-
tako bat giza duintasunaren erres-
petuan oinarritutako hezkuntzari 
balioa ematea da.

“Agoitz Loretan-Aoiz en flor” martxan dago

“Bakea eta Bizikidetza lantzen duten  
liburutegiak” programa hirira iritsi da

Zaplasteko ederra jaso zuen Agoiz- 
ko Udalak Nafarroan palak bir-
ziklatzeko planta bat irekitzeari 
buruzko albistea eman zenean.  
Iberdrolak eta FCCk sortutako 
EnergyLoop sozietateak iragarri 
zuen ehun lanpostu inguru (zuze-
nak eta zeharkakoak) sortzea au-
rrikusten duela eta 10 milioi euro 
inguru inbertitzea Foru Erkide-
goko hegoaldean kokatuko diren 
instalazioetan. Ekimenak Siemens 
Gamesaren babesa du. Foru Go-
bernuko zenbait informazio itu-
rriren arabera, gaia ez dago itxita, 
eta ez da baztertzen Agoitzen lan-
tegia ezartzea. Hala ere, Udalak 
etsipena eta haserrea agertu du, 
uste baitu Siemens Gamesak he-
rriko industrialdean zuen palen fa-

brika hartu zuten nabeak egokiak 
direla jarduera berria hartzeko.

Ángel Martín Unzué Agoizko alka-
tearen hitzetan, “ez du zentzurik 
funts publikoekiko Suspertze, 
Eraldaketa eta Erresilientzia Pla-
narekin lerrokatutako palen eta 
ekonomia berdearen proiektu 
batek eraikuntza berri bat eraiki- 
tzea eta gutxiegi erabilitako beste 
bat erabiltzeari uztea, erakunde 
horien finantzaketa jaso bai-
tzuen”. Duela bi urte Siemens Ga-
mesaren planta itxi zutenean 239 
pertsona kaleratu zituzten. Uda 
hartan, Gobernuak iragarri zuen 
haize-enpresarekin lanean ari 
zela Agoitzen epe ertainean edo 
luzean palak birziklatzeko proiek- 

tu bat garatzeko. Alkateak gogo-
rarazi du 2021eko apirilaren 16an 
Mikel Irujo Garapen Ekonomiko eta 
Enpresarialeko kontseilariak Laura 
Aznali (EH Bildu) idatziz egindako 
galdera bati emandako erantzu-
nean azpimarratu zuela Gober-
nuak eta multinazionalak lanean 
jarraitzen zutela etorkizun indus-
trial baten alde Siemens Gamesak 
Agoitzen dituen instalazioentzat, 
eta horrek enplegua sortzea era-
gin zuela eremu horretan.

Erabakia hartu gabe dago oraindik, 
eta Gobernuaren eta sustatzaileen 
arteko elkarrizketa garrantzitsua 
izanen da azken erabaki har-
tzeko, hautaketarako, hazken hitza 
enpresarena bada ere. 

Nafarroako 137 udalen eta 35 
toki-erakunderen zerbitzuak 
hondatu zituen Lituaniako zibe-
rerasoaren ondorioak (web-orriak, 
e-mailak eta egoitza elektroni-
koak zerbitzurik gabe utzi zituen) 
konponduta, Agoizko Udalak posta 
elektronikoko zerbitzua berresku-
ratu du berriro. Berriz erabilgarri 
dago, bada, Herritarrarentzako 
Arreta Zerbitzuarena, publi-
coayuntamiento@aoiz.es, alegia.  

Nafarroako Udal Informatikako 
Elkarteak (Animsa) adierazi du 
Udalaren posta-zerbitzu oroko-
rra berreskuratu dutela, ingurune 
eta konexio fidagarriak eginez, eta 
pasahitz berriak sortu dituztela 
erabiltzaile bakoitzarentzat. Pos-
ta-kontuak berrezartzea hondatu-
tako zerbitzuak berreskuratzeko 
lehentasun handiko lan-ildoetako 
baten barruan zegoen. Gaur egun, 
Udala web orria normalizatzeko 

lanean ari da. Prozesu horrek den-
bora beharko du, ezarri beharreko 
segurtasun-neurri berriak direla 
eta. 

Bestalde, Animsak zibererasoak 
kaltetutako gainerako zerbitzuak 
lehengoratzen jarraitzen du. Bes-
teak beste, udal-zerbitzariak ba-
besten eta suebakiak eta sareak 
konexio seguru berriekin konfi-
guratzen ari dira.

Etsipena, Agoitzen, palak birziklatzeko 
planta Erriberan kokatzeagatik 

Udalak posta elektronikoa berreskuratu du
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Nafarroako Gobernuak, Barne 
Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, 
380.000 €-ko diru-laguntza eman 
zien babes zibileko boluntario- 
tzako erakundeei. Zehazki, suhil- 
tzaile boluntarioen udal-elkar-
teei, udal-elkarteei eta Babes Zi-
bileko boluntarioen toki-elkarteei 
zuzentzen zaizkie, bai eta Babes 
Zibilaren arloan kualifikazio eta 
jarduera espezifikoa duten erakun-
deei ere.

Laguntza horiek Agoizko, Berako, 

Ekainaren 16an bostehun bat per- 
tsonak manifestazioa egin zuten 
Irunberrin batxilergoko D ereduko 
institutuaren alde. Erronkari, Za-
raitzu eta Agoizko Guraso Elkarteek 
eta Zangozako eta Irunberriko ikas-
tolek deitutako martxa Foruen pla-
zatik abiatu zen ikasleen egoitza 
izan zen eraikinera, Hezkuntza de-
partamentuari eta Parlamentuari 
2023-24 ikasturtean inguruko 
ikasleentzako batxilergo institutua 
martxan jarriko duen premiazko 
jarduera bat eskatzeko. Hezkun- 

tzaren eskaerarekin bat egin duten 
udalen eta kontzejuen babes insti-
tuzionala ere egon zen.

Manifestazioaren amaieran iraku-
rri zuten komunikatuak jasotzen 
zuenez, Irunberrin D ereduko 
institutua (euskaraz) lehenbai-
lehen irekitzeko premia zegoen, 
Pirinioak pairatzen duen dese-
rrotzea eta despopulazioa sai-
hesteko; izan ere, ikasle adinean 
dagoen biztanleriaren zati handi 
bat bezala ikusten dute, eta DBH 

amaitutakoan, Iruñera joaten dira 
bizitzera aste osoan.

Administrazioari bere hitza eta 
konpromisoa betetzeko eskatu 
zioten, eta banantzeak edo fa-
milia-berregituraketak bezalako 
faktoreak, baita ekonomikoak ere, 
kontuan har ditzatela.

Nafarroako Gobernuaren Aurre-
kontuek proiektua egiteko eta 
obrak 2022an hasteko partida 
bat (450.000 euro) esleitu zioten 
institutuari, baina Carlos Gimeno 
Hezkuntza kontseilariak baieztatu 
zuen Irunberriko Batxilergoko ins-
titutuaren proiektua urtea amaitu 
baino lehen lizitatuko dela. Deial-
dia egin duten erakundeen ustez, 
horrek obrak 2023ra atzeratuko 
lituzke, Foru Gobernuak eman-
dako konpromisoa bete gabe 
utziz. Gainera, adierazi dutenez, 
indarrean dagoen legeak aukera 
emanen lioke departamentuari  
2023-24 ikasturtean hasteko 
dagoen premia larria gauzatzea, 
ikasleen egoitza zaharra izandako 
eraikinean erabiltzen ez den zatia 
egokitzen bada. 

Joan den ekainaren 11tik, Kanpon-
doa Kirol Guneko igerilekuan ura 
dago. Udalak berrikuntza batzuk 
sartu ditu denboraldi honetan sa-
rreren prezioei dagokienez, ego-
naldiaren iraupena malgutu egin 
baita. Horrela, hiru hilean behin (3 
hilabetez jarraian), hilean behin (30 
egunez jarraian) edo hamabostean 
behin (15 egunez jarraian) ordain- 
tzeko aukera eman da. Prezioei 
buruzko xehetasunak Kirol Gunean 
eta web orrian kontsulta daitezke.

Instalatzeko ordutegia 09:00eta-
tik 22:00etara da, baina Kirol 
Zinegotzigoak gogorarazi du bai-

natzeko gunea, berriz, 11:00eta-
tik 15:00etara eta 15:45etik 
20:00etara egonen dela zabalik, 
orduan ixten baitira igerilekue-
tako ontziak. Bestalde, musku-
lazio-gela 09:00etatik 21:45era 
egonen da erabilgarri. 

Araudiari dagokionez, Kanpon-
doaren webgunean ere kontsulta 
daiteke, eta hainbat jarraibide 
ezartzen ditu, bai igerilekuaren 
funtzionamenduari dagokionez, 
bai barbakoen erabilerari dago-
kionez. Eta arau orokor gisa, debe-
katuta dago 9 urtetik beherakoak 
igerilekuko edalontzi handian 

sartzea, pertsona heldu bat bere 
ardurapean egon gabe.

Gainera, udaren hasierarako pro-
gramatu da, bai Ludoteka bai 
udako campusa. Bi modalitateek 
bost asteko iraupena izanen dute 
eta uztailaren 29an amaituko da. 
Positiboa da denboraldi berri 
honek azken bi udetan indarrean 
egon diren murrizketekin buka-
tzen duela. Igerilekuek, azkenean, 
normaltasun pixka bat berresku-
ratu dute, edukierari, higieneari 
eta osasun-araudiari dagokienez 
oso zailak gertatu diren bi urteren 
ondoren.

Suhiltzaile boluntarioentzako dirulaguntza

Pirinioak eta Pirinioaurreak Irunberriko 
institutuaren premia aldarrikatu dute

Hasi da udako denboraldia

Goizuetako, Izabako, Leitzako, 
Lesakako eta Luzaideko Udalei 
emango zaizkie, suhiltzaile bolun-
tarioen talde bat baitute eta Le-
hendakaritza, Berdintasun, Funtzio 
Publiko eta Barne Departamentua-
rekin lankidetza-hitzarmena sinatu 
baitute. Gobernuak 203.000 eu-
roko diru-laguntza emanen die 
erakunde horiei: 181.000 euro 
elkarteen gastu arruntei aurre 
egiteko (aseguruak, ekipamendua, 
erregaiak, konponketak, materiala, 
etab.), eta gainerakoa inbertsioeta-

rako (obrak, material inbentariaga-
rriak, ibilgailuak, etab.). Sinatutako 
hitzarmenaren arabera, zazpi herri 
horietako elkarteak larrialdietako 
sistema publikoan integratzen 
dira, eta prest daude larrialdieta-
rako, Babes Zibilak koordinatutako 
arreta emateko.

Foru komunitateko geografia osoan 
banatutako boluntario talde horiek 
funtsezko pieza dira Nafarroako La-
rrialdi Agentziaren (ANE) bereha-
lako erantzunaren egituran.

Suhiltzaileen eta Babes Zibileko 
agenteen talde horiek atxikita 
dauden udalekin sinatzen diren 
hitzarmenen bidez, Foru Gober-
nuak pertsonen eta ondasunen 
babes-maila handitzea, suteen, 
istripuen eta gainerako jarduketen 
prebentzioa sustatzea bilatzen du 
suhiltzaile profesionalen parkee-
tatik urrun dauden udalerrietan 
sortzen diren larrialdi-egoeretan, 
bestela lortzea zaila izanen litza-
tekeen egoera horiei erantzuteko 
denbora murriztea lortzen baita.
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Kanpodoak Zero Hondak in 
kanpainari eutsiko dio 2022ko 
udan.

Agoizko igerilekuetako erabil- 
tzaileei esker, iaz hondartzak eta 
berdeguneak inoiz baino garbiago 
eta atseginago egon ziren. Ku-
deaketa-eredu hori Allozko Urte-
gian, Irunberriko arroilan, Artzeko 
eta Nagoreko hondartzetan eta, 

iaztik aurrera, Agoizko kirol-ins-
talazioetan ere erabiltzen da, eta 
pertsona guztien lankidetzari 
esker erakutsi du eraginkorra 
dela. Kontzientziatzea eta hon-
dakin gutxiago sortzen saiatzea 
da kontua. Gainera, arduratsuak 
izan behar dugu, eta horietako 
bakoitza hondakin mota bakoi-
tzari dagokion lekuetan utzi behar 
dugu. Instalazioetatik ateratzean 

edukiontzi batzuk daude, gure 
hondakinak behar bezala uzteko.

Kanpaina honek toki publikoen 
kudeaketan inplikatuta dauden 
toki-erakundeen oniritzia du. Na-
farroako Gobernuak sustatu eta 
positiboki baloratzen duen eki-
mena da, eta praktikan, espazio 
publikoen erabiltzaile gehienek 
eskertzen dute.

Ekainean hiru erakusketa izan 
ziren Kultur Etxean. Areto Na-
gusian zaharberritze eta pintura 
ikastaroetako ikasleek azken ur-
tean egin dituzten lanak erakutsi 
ziren. Erakusketa horrek txanda 
pasatu zion espazio berean egin 
zen “Toki Ederren hazitako txapel-
duna” erakusketari. Erakusketan, 
Patxi Eugiren bizitza profesiona-
laren ibilbidea egiten zen, albiste, 
argazki, bideo, garaikur eta txape-
len bidez. Lehenengo astean, San 
Migel Ikastetxeko ikasleek agoiz- 
ko pilotariak egindako bisita gi-
datuez gozatu ahal izan zuten, eta 
pilotariak haurrek jarritako galdera 
guztiei erantzun zien. Inaugurazio 
ekitaldian, Eugiren bizitza profe-
sionalaren gaineko ibilbidea labu-
rra egin zen, Toki Eder frontoian 
hasi zenetik pilotari onenetako 
bat izatea lortu zuen arte. Patxik 
eskerrak eman zizkien bere bizitza 
pertsonal eta profesionalean ba-
bestu dutenei. 

Bestalde, José Hierro Aretora iritsi 
zen, Bilaketaren eskutik, “Mujeres 
y cuidados” irudi historikoen ar-
gazki-erakusketa bat, zaintza-lanak 
eta emakumeek munduari eusteko 
duten zeregina agerian uzten di-
tuena.

Ahmed Ettanji-k, Equipe Media 
(hedabideak Marokoko blokeo in-
formatiboa hautsi nahi du), kazetari 
sahararren taldearen sortzailee-
tako bat eta presidenteak, sola-
saldi bat izan zuen Kultur Etxean, 
“lapurtutako 3 kamera” izeneko 
dokumentala proiektatu ondoren. 
Marokoko Erresumak Sahararekin 
duen erabateko zentsurari buruzko 
zinta da.

Musika Eskolako ikasleek, urtero 
egiten duten bezala, musikal bat 
eta ikasturte amaierako kontzertua 
eskaini zituzten eskola-egutegia 
ixteko. Ukrainarekin batera, DYA 
Navarrak, Agoizko DYAk Ukrainari 

laguntzeko egindako ongintzazko 
kontzertuak, Nafarroako Valen- 
tziako Erkidegoko Etxeko Musika 
Banda ekarri zuen Agoizko audi-
toriumera.

Eta bi urteko geldialdiaren ondo-
ren, pasa den ekainaren 5ean Orre-
agako Kolegiatarako agoizkoen 
ohiko erromesaldia izan zen.

ZERO hondakin, Kanpondoan

Kultur balantzea

Azkenaldian, eta nahiko maiz, 
herriko hainbat gunetan aurkitu 
ditugu edukiontzietan utzitako 
objektu handiak, baita edukion- 
tzietatik kanpo botatakoak ere. 
Gogorarazi nahi dizuegu Irati 
HHSko Mankomunitateak doako 
zerbitzua eskaintzen digula 
etxean jasotzeko.

Tamaina edo baldintza dela-eta 
edukiontzietan utzi ezin diren ob-
jektuek Emausko Trapuketetarako 
atez ateko bilketa zerbitzua dute. 
Jasotako objektuak ongi eta era-
bilgarri badaude edo konponketa 
txiki bat behar badute, Traperoen 
azoka txikian egin eta salgai jar-
tzen dira; bestela, piezaka desegin 

eta birziklatu egiten dira.

Bilketa eska daiteke, inolako 
kosturik gabe, 948 33 62 17 te-
lefonora deituz, eta Irati HHHZ 
Mankomunitateak kudeatuko du 
zure etxeko atetik objektuak ja-
sotzera igaroko diren eguna eta 
ordua.

Gainera, etxeetan egunero sortzen 
diren etxeko hondakin berezien 
gaikako bilketa errazteko, Iratiko 
HHSren Mankomunitateak, Agoiz- 
ko industrialdean dituen instala-
zioetan, Gune Garbia Finkoa du, 
doakoa hori ere. Zerbitzua astean 
bi egunetan irekitzen da: astearte 
goizean (09:00etatik 13:00etara) 

eta asteazken arratsaldean 
(15:00etatik 19:00etara). Gainera, 
hilabete bakoitzeko lehen larun-
batetan ere egiten du, goizeko 
09:00etatik 13:00etara.

Eta ez dezagun ahaztu Gune Garbi 
Mugikorra era badagoela, herri 
mankomunatu guztiak zeharka- 
tzen dituena, webgunean kon-
tsulta daitezkeen daten egutegiari 
jarraituz, bai eta onartutako hon-
dakin motak ere. Agoitzen oste-
gunero instalatzen da merkatua 
egiten den tokian.

Guztion artean zaindu behar dugu 
ingurua eta gure herria. Zaindu 
Agoitz, zure etxea da.

Bolumen handiko objektuak:  
inoiz ez kalean


