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Nafarroako Gobernuak eta Mader-
gia enpresak Agoizko industrial-
dean zurezko eraikuntza-fabrika 
berri bat ezartzeko hartutako 
akordio bat aurkeztu zuten. Horren 
jarduketa eraikuntzaren sektorea-
ren industrializazio-prozesuare-
kin estuki lotuta dago. Lantegia 
martxan jartzeak 9 milioi euroko 
inbertsioa suposatuko du, eta 30 
bat enplegu zuzen eta zeharkako 
beste hainbeste sortzea aurrei-
kusita dago.

Nafarroako Gobernuak 6 milioi 
euro baino gehiago jarriko ditu 
eragiketa honetan – besteak 
beste, 10.000 m2-ko nabe bat 
eraikiko da eta lur-zatiak dituen 
30.000 m2-etan lurzorua jarriko 
da –, eta inbertsio hori osorik be-
rreskuratzea aurreikusita dago, 
ondoren nabea errentan jarri nahi 
delako 25 urterako. Foru Gober-
nuaren esku-hartzeak bi helburu 
ditu: batetik, eraikuntza jasanga-
rria sustatzea, hura industrializa-

tuz eta zura egiturazko elementu 
gisa erabiliz, eta, bestetik, Agoiz- 
ko eta haren eskualdeko indus-
tria-jarduera bultzatzea. 

Bestalde, Madergiak, energeti-
koki eraginkorrak diren etxeak 
eraikitzeko zurezko egituren eta 
materialen diseinuaren eta fabri-
kazioaren merkatuan lidergo-le-
kua duen enpresak, alokairu bat 
ordainduko du instalazioak eraiki 
ondoren erabiltzeagatik, eta beste 

Madergiak egurrez eraikitzeko industria 
bat ezarriko du Agoitzen, eta 9 milioiko  
inbertsioa eginen du
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Agoizko Udalak oso positibotzat 
hartu du abuztuko jaien balorazioa, 
izan ere parte-hartze handia izan 
da eta jai-giroa eta errespetua na-
gusitu dira. Horri esker, egun horiek 
gertakari aipagarririk gabe amaitu 
dira. Programan aurreikusitako 
jarduera guztiak (aurten 96.114 
euroko aurrekontua zuten) gora-
beherarik edo ezeztapenik gabe 

burutu ahal izan ziren. Salbuespen 
bezala, hala ere, hilaren 14ko igan-
deko su artifizialak bakarrik geratu 
ziren bertan behera, suteak pizteko 
arrisku handia zegoelako.

Parte-hartzeari dagokionez, egun 
guztiak, batez ere asteburua, oso 
jendetsuak izan ziren. Txupina-
zoan jende ugari izan zen. Aurten 
hiru eskutara jaurtzea erabaki zen, 
eta, ondorioz, Goiburu dendako 
Maria Luisa Goiburuk, Aspaceko 
kide Sebastian Uzek eta Kulturgu-
neko foro parte-hartzailearen era-
bakiz Angel Martin Unzué alkateak 
protagonismoa partekatu zuten 
balkoian. Oso une berezia izan zen 
herritar guztientzat, jaiez gozatu 
ezin izan duten bi urteengatik 
ordaina jaso zutelako. Suziriaren 
aurretik sariak eta errekonozimen-
duak banatu ziren. Aurelio Leon 
aretoan joan den urtean nabar-
mendu diren hainbat auzokide 
eta kolektibori eta kartel lehiake-
tan irabazle izan diren pertsona 

guztiei egindako aintzatespenen 
zerrenda luzea egin zen.

Goizean, jaietako Egun Nagusian, 
ohikoak: prozesioa, meza, dan-
tzak eta txorizo, ogi eta gazta ba-
naketa. Erraldoi eta Buruhandien 
Konpartsak (aurten ezin izan du 
ohiko erraldoi topaketa egin) kide 
berri bat aurkeztu zuen: Braulia 

kostrada egilea, Erriberriko Txoko 
Artesanok egina, Agoizko postre 
tradizionala gogorarazten duen 
buruhandia, eta Raul Etxarte 
agoizkoaren oparia izan dena. Eta 
arratsaldean, pilota partidez go-
zatzeko aukera izan genuen, Unai 
Laso erakargarri Nagusi izanik.

Haurren Egunean, Korporazio Txi-
kiak hartu zuen protagonismoa, 
Kimetz Romero Badiola buru zela. 
Gainera, 25 zapi berri banatu 
ziren, 2021eko jaiotzei zegozkie-
nak. Eta «Agoitz Kantuz» urtez 
urte funtsezko ekitaldi gisa sen-
dotzen da gure jaietan, herritarren 
parte-hartzea gero eta handiagoa 
delako. Erraldoien Konpartsak 
Txantreakoa izan zuen lagun, eta, 
gaitak eta txarangak lagundurik, 
txikiak lore-eskaintzatik atera eta 
apar festa abiatu ziren. 

Agoizko Kostradaren Kofradiak 
herriko DYAk 40 urte baino gehia-
gotan zehar egindako lana aitortu 

nahi izan zuen, Javier eta Ángel 
Goñi Ayanz eta Mertxe Eneriz 
Ortiz bizilagunei egindako erre-
konozimenduaren bidez (hamar-
kada askotan izan dira boluntario). 
Herri kirolak plazara itzuli ziren 
Gazteriaren egunean, eta horiek 
arratsaldean kaleak hartu zituz-
ten. Hodei Ezpeletak eta Joxean 
Etxeberriak norgehiago aritu ziren 

enbor mozketan eta Aimar Irigoie-
nek 100 kg-ko bola, 175eko zilin-
droa eta 125eko kubikoa altxatu 
zituen, eta bildutako ikusleen txa-
loak piztu zituen.

Adinekoen Egunarekin amaitu 
ziren jaiak. San Migeli eskaintza 
egin zitzaion, Bilaketa Ahots eta 
Instrumen taldeak girotu zuena, 
eta aperitiboa eskaini zen ere 
parkean, Iraunkorrak txarangak 
lagunduta. Ondoren, Maiketiako 
Pobreen Egoitzan izan ziren Udal-
batza, erraldoien konpartsa, gaita-
riak eta txaranga. 

Agoizko Udalak eskerrak eman 
nahi dizkie auzokide guztiei 
egun hauetan izan duten por-
taera eredugarriagatik; izan ere, 
elkarbizitza bikaina, alaitasun 
eta dibertsio handia izan ditu ez-
augarri. Gainera, udaleko langile 
guztiek egindako lana aitortzen 
du, jaiak normaltasunez egitea 
ahalbidetu baitu.

Jaietako balantzea positiboa izan da
3 milioi euroko inbertsioa egi-
nen du Agoitzen irekiko duen eta 
2024ko erdialderako operatiboa 
izatea aurreikusten duen ekoiz-
pen-lerro berri horretan.

Hala jakinarazi zuten prentsau-
rrekoan Nafarroako Gobernuko 
bigarren presidenteorde Jose Mª 
Aierdik, Madergiako administra- 
tzaile solidario Diego Nuñezek 
eta Agoizko alkate Angel Martin 
Unzuek, akordioa formalizatu eta 
etorkizuneko instalazio indus-
trialak errentan hartzeko konpro-
misoa hartu ondoren.

José Mª Aierdik zuraren sektorea 
sustatzeko akordioaren garrantzia 
azpimarratu zuen, eta baita Nafa-

rroak erreferentziazko enpresak 
izan ahal izatea lehengai horren 
bigarren eraldaketaren esparruan 
ere. Modu berean, Agoitzen egur 
planta hori ezartzeak herrirako eta 
Aurrepirinioetako eskualde osoko 
industria sarea biziberritzeko 
duen garrantzia azpimarratu zuen.

Nasuvinsak bere gain hartuko du 
proiektuaren erredakzioa eta, on-
doren, nabe berriaren obrak gau-
zatzea. Nabe berriak 10.000 m2-ko 
azalera eraikia izanen du, eta bere 
jarduera zurean eta beste mate-
rial jasangarri batzuen erabiletzea 
helburu duen eraikuntza-elemen-
tuen industrializazioan oinarrituko 

da. Sozietate publikoak kudeatuko 
du baimenak lortzea, eta lantegia 
bere jabetzako lurzati batean erai-
kiko du, ondoren instalazioen era-
bilera alokatzeko. Kontratuak 25 
urteko iraupena du, eta Madergiak 
edozein unetan egin ahal izanen 
duen erosteko aukera jasotzen du, 
errentamendua indarrean dagoen 
bitartean.

Madergiak, eraikuntza jasangarri 
eta industrializatuaren sekto-
rean erreferentziako enpresak, 
17 urteko esperientzia metatu 
du, eta Agoizko lantegi berrian 
36 enplegu zuzen eta zeharkako 
beste hainbeste sortzea aurreikusi 
du. Lanpostu horiek enpresak gaur 
egun dituen 22 lanpostuko plan-

tilla handituko dute, Orikaingo 
Ezkabarte industrialdean duen 
produkzio-zentroa barne. Diego 
Núñez enpresaren administra- 
tzaile solidarioak nabarmendu 
zuen bere enpresaren helburua 
dela sortzen ari den sektorean 
tokiko enplegu ekitatibo, es-
pezializatu eta egonkorra sortzen 
jarraitzea, prestakuntza-proze-
suen bidez beste sektore ba- 
tzuetako langileen birmoldaketa 
ahalbidetuz.

Agoitzen lantegi berria irekitzea 
Madergiako inbertsio-planaren 
barruan sartzen da, zuran eta 
beste material jasangarri batzue-

tan oinarritutako eraikuntza-sis-
temak sortzeko industria-linea 
automatizatuak eta robotizatuak 
garatzeko. Zurezko eraikinak eta 
egiturak diseinatu, fabrikatu, hor-
nitu eta instalatzen ditu obran.

Diego Núñezek adierazi zuenez, 
“industrializazio egokituaren eta 
prozesu guztiz digitalizatuaren 
bidez, tipologia eta diseinu arki-
tektoniko oso desberdineko erai-
kinak konpondu, ekoitzi eta egin 
ditzakegu, eta, gainera, enpresa-
ren lehiakortasun-maila handitu 
dezakegu hedatzen ari den sek-
tore batean, klima-aldaketaren 
aurkako borrokan eta gure ba-
so-baliabideen errebalorizazioan 
laguntzeaz gain”.

Bestalde, Angel Martin Unzue 
Agoizko alkateak adierazi zuen 
Siemens Gamesaren itxierak 
alerta egoeran jarri zituela eskual-
deko agintariak 2020an, ordutik 
Agoitz langabeziak asko zigortu 
baitu, Nafarroako batez bestekoa 
baino 5 puntu gehiago. Alkatearen 
ustez, lantegi berri honek joera 
negatibo hori irauli dezake, eta 
egoera itxaropentsu bati bidea 
ireki. Alkateak gaineratu zuen la-
nean jarraituko dutela “Agoizko 
industrialdean jarduera industrial 
gehiago ekartzeko”; izan ere, Ma-
dergia ezartzeak “ez du ezer behin 
betiko konpontzen, baina jauzi 
handia da”.



4 5

2022KO IRAILA AGOIZKO BERRIAK

Toki-erakundeak herritarren-
gandik hurbilen dauden egiturak 
direnez, emakumeen aurkako in-
darkeria horren errealitatearekin 
lotuta daude, eta jarrera aktiboa 
dute indarkeria hori erauzteko, 
baita jai-guneetan ere. Ildo ho-
rretan, Agoitzek 18 urte baino 
gehiago daramatza emakumeen 
aurkako indarkeriaren aurka la-
nean, eta posizio aktibo hori du, 
Izaga Gizarte Zerbitzuen Manko-
munitatean emakumeen aurkako 
indarkeriaren aurrean modu koor-
dinatuan jarduteko I. Protoko-
loaren esparruan lan egin baitu. 
Tresna berri hau herriko jaien au-
rreko astean aurkeztu zen.

Horren helburu nagusia da jar-
duera-irizpideak bateratzea eta 
jai-giroan berariaz gertatzen diren 
indarkeria-kasuetan zer egin ho-
mogeneizatzea, eta jarduera ba-

teratu eta adostua egiteko tresna 
bat garatzea, aldez aurretik lortu-
tako akordioak (Mankomunitateko 
Protokoloa) errespetatuko dituen 
eta emakumeen berdintasunari 
eta askatasunari lagunduko dioten 
irizpide eta printzipio komunekin.

Testuinguru horretan, jaietan 
emakumeenganako indarkeria-
ren aurkako mahaia egin da, parte 
hartzeko eta kontsultarako organo 
bat, alkatetza, Berdintasun, Gaz-
teria eta Gizarte Ongizateko zi-
negotzigoa eta herritarrak buru 
dituena. Lan-gune iraunkorra da, 
jaiak baino lehen eta ondoren, eta, 
hala badagokio, elkartu egiten da.

ERREKURTSOAK. Protokoloak 
Udalaren eta herritarren artean 
ezarritako funtsezko jarduke-
ta-prozedurak eta -egiturak ja-
sotzen ditu, eta haien artean 

koordinatzen dira indarkeria-ka-
suetan esku hartzeko prozedurak 
eta mailak ezartzeko orduan: te-
lefono morea eta besoko moreak, 
Agoizko Udalaren mende dauden 
baliabideak; telefonoa emaku-
meen aurkako indarkeria-egoera 
bat bizi bada eta/edo ikusten bada 
deitu ahal izateko ezarri da, eta 
besoko moreak, edo, bereizgarri 
hori duten boluntarioak, prest 
egon dira  edozein gertakizune-
tarako. Biak jotzeko funtsezko 
elementuak dira.  

SALAKETA-BIDEOa. Agoizko os-
talaritza-lokaletako zerbitzariek 
eta arduradunek bideo batean jaso 
zituzten emakume izate hutsaga-
tik lanean ari zirela jasan dituzten 
jazarpen- eta mespretxu-egoerak. 
Bideoa sare sozialen bidez zabaldu 
zen, jaietan eraso sexisten aurka 
antolatutako kanpainaren barruan.

Duela aste batzuk, trazadura 
egokitzeko lanak bukatu ziren, 
bai eta EuroVelo 3 zikloturisten 
ibilbidearen seinaleztapena jarri 
ere, Agoitzen. 

Horretarako, hainbat informa-
zio-kartel, gezi adierazgarri eta 
ohartarazpen-seinale jarri ziren 
hiriaren zati bat zeharkatzen duen 
trazaduran barna. Ibilbidea ego-
kitzeko, gaur egun dagoen zorua 
hobetu behar izan da orotariko 
oinarri baten bidez, pasabide ka-
nadarrak egin behar izan dira eta 
drainatzeak jarri ere.

Bere garaian sinatutako hitzar-
menaren arabera, Nasuvinsa 
sozietate publikoak egin ditu ego-
kitzapen-lanak, eta toki entitateek 
bere gain hartzen dute trenbidea 
mantentzea eta sustatzea datozen 
urteetan. Biziklententzako bidea 
Artzibarko zein Longidatiko no-
rabideetatik sartzen da Agoitzera, 
ubidearen parean. Handik, gure 
herrira barruratzen da Iturrama-
ren kalean zehar, eta herriko alde 
zaharra gurutzatzen du, San Migel 
kalean Iratiko Trenaren Bide Natu-

ralarekin bat egin arte. Iruñearekin 
lotzen du horrek, eta Nafarroako 
hiriburutik Compostelaraino ja-
rraitzen du.

Europako sare hau, 19 bizikle-
ta-ibilbidek eta ia 90.000 kilome-
trok osatutakoa, 1997an sortu zen 
kontinente osoa bide seguruetatik 
lotzeko helburuarekin, distantzia 
luzeko zikloturistek eta bizikle-
taren ohiko txirrindulariek goza 
dezaten.

Agoitz azpiegitura berdearen 
Europako sare horretan sartzea 
aukera bikaina da, eta herriko 
estrategiekin (2030 agenda) eta 
mugikortasun iraunkorraren, 
osasunaren eta ongizatearen al-
deko Klima eta Energiaren aldeko 
Alkatetzen Itunarekin lotzen da.

Ibilbide hori prest jartzeak hainbat 
sektore suspertzen lagunduko du, 
hala nola ostalaritza, merkataritza 
eta garraioa, eta horrek eragin 
positiboa izanen du ibilbidean 
inplikatutako udalerrien garapen 
ekonomikoan.

Nafarroako Aldizkari Ofizialak 
(NAO) uztailaren 7an iragarri zuen 
Agoizko udalerrian eguzki-ener-
gia berriztagarria ezartzeko orde-
nantzaren behin betiko onepena. 
Aurretik, 2022ko martxoaren 3an 
egindako ohiko bilkuran, Udala-
ren osoko bilkurak ordenantza 
hau hasiera batez onestea erabaki 
zuen. Ordenantza horren helburua 
udalerrian zelula fotovoltaikoen 
panelen edo panel kolektore 
termikoen bidez eguzki-energia 
hartzeko instalazioak ezartzeko 

arauak zehaztea da. Hiri-lurzoruko 
eta lurzoru urbanizagarriko erai-
kinen estalkietan eguzki-panelak 
jartzeko aukera ez zegoen berariaz 
jasota Agoizko Udal Planaren arau-
dian, baina Udalak, ingurumenare-
kin, iraunkortasunarekin, tokiko 
garapenarekin eta energia-po-
breziaren aurkako borrokarekin 
konprometituta, ezinbestekotzat 
jo du herrian energia berriztaga-
rriek aurrera egitea. Hori dela eta, 
korporazioak instalazio hori erraz-
teko ordenantza berri bat sortzeko 

prozesuari ekin zion. Udal araudi 
hori Udal webguneko Erakunde 
Informazioa-Gardentasun Atariko 
Arauak atalean kontsulta daiteke.

Agoitz aspalditik ari da Tokiko 
Agenda 21ean definitutako 
iraunkortasun-helburuetara ego-
kitzen den estrategia bat gara- 
tzera bideratutako politikak eta 
ekimenak sortzen, bai eta klima-
ren eta energiaren aldeko alka-
tetzen ituna betetzen ere, hari 
atxikita baitago.

Eraso sexisten aurkako konpromisoa EuroVelo 3ren Agoizko trazadura

Energia berriztagarriko instalazioeri buruzko 
ordenantzaren behin betiko onespena

Lurralde Kohesiorako Departa-
mentuak 15 milioi euro banatzen 
ditu Nafarroako udalerri eta kont-
zeju guztien artean, inbertsioak 
egin ditzaten, Tokiko Inbertsioen 
Planari (PIL) jarraiki. Zenbatekoak 
banatzeko, udalerri bakoitzeko biz- 
tanleria eta herriguneen saka-
banatze geografikoa hartu dira 
kontuan, eta udalerri txiki eta 
konposatuei mesede egin zaie, lu-

rralde-kohesioa eta udal eta kon- 
tzejuen azpiegiturak eta zerbi- 
tzuak hobetzen laguntzeko. Agoi- 
tzek 2.777 biztanle ditu (2021eko 
abenduaren 31ko biztanleriaren 
zifra ofiziala hartu da kontuan) eta 
72.732 euro jasoko ditu.

Zehaztapen Libreko Programa, 
zeinaren zenbatekoa urtero ba-
natzen baita, Toki Inbertsioen 

Planaren ildoetako bat da. Tokiko 
erakunde bakoitzak zehaztuko di-
tuen inbertsioek osatzen dute, eta 
ez da derrigorrezkoa izanen ikas-
turtean zehar gauzatzea; hau da, 
zenbateko handiagoko inbertsioak 
gauzatzeko metatu ahal izanen 
dira. Horrek berritasun bat dakar 
aurreko determinazio askeko pro-
gramekin alderatuta, baita tokiko 
autonomian aurrera egitea ere.

72.732 euro, inbertsioetarako



6 7

2022KO IRAILA AGOIZKO BERRIAK

Orain arte Karrika Berrian, Epaite-
giaren aurrean, zeuden edukion- 
tziak (errefusa, ontziak, papera eta 
kartoia botatzeko) lekuz aldatu dira 
eta kokapen berria dute. Beirazkoa 
izan ezik, lehengo leku berean ja-
rraitzen baitu, edukiontzi berde, 
urdin eta horiak metro batzuk 
mugitu dira, udaletxearen atzeal-
deraino hain zuzen ere. Erabaki ho-

nekin arindu nahi izan da ordurarte 
okupatzen zuten lekua, oso estua 
izateaz gain, bertan sarri elkartzen 
direlako banaketa-kamioiak eta 
hondakinak biltzekoak, tapoiak 
eraginez eta baita istripuak ere, 
batzuetan. Baliteke neurri horrek 
eragozpenak sortzea bizilagunei, 
baina Irati Hondakinen Manko-
munitateak ere uste duen bezala, 

bideragarriagoa eta eraginkorra-
goa delakoan gaude, trafikoaren 
arintasunari eta hondakinen bi-
lketari begira. Gainera, kokapen 
berriari esker, ondoko denda eta 
taberna askotako banaketa-ka-
mioiak erosoago ibiliko dira, eta 
aurrerantzean ez dute espaloiak 
eta zamalanetarako ez diren veste 
eremuak hartu behar izanen.

Nafarroako 60 herri baino gehia-
gok, horien artean Agoitzek, udal 
merkatuetan sortzen diren honda-
kinak murrizteko kontzientziazio 
kanpaina batean parte hartuko 
dute uda honetan. Beste ekintza 
batzuen artean, saltzaileei zein 
bezeroei zuzenduak, dibulga-
zio-materiala banatzen da eta oi-
halezko poltsa berrerabilgarriak 
entregatzen dira honako lelo ho-
nekin: «El mejor residuo es el que 

no se genera / Hondakin onena 
sortzen ez dena».

Lurralde Kohesiorako Depar-
tamentuak eta Nafarroako 15 
mankomunitatek (horien artean 
Irati) sustatutako ekimenak, Hon-
dakinen Kontsortzioaren bitartez, 
bigarren edizioa du, eta abuztuan 
eta irailean zehar luzatuko da.

Kanpainak bi helburu ditu: batetik, 

postu desberdinetako saltzaileek 
beren hondakinak herriko edu-
kiontzietan behar bezala bana- 
tzea eta botatzea. Horretarako, 
kanpainak irauten duen hilabetee-
tan, 1.000 salmenta-postu inguru 
bisitatzen ari dira, eta azoka txiki 
bakoitzean zehazten da manko-
munitate bakoitzean duten banan- 
tze-mota eta egiten diren bilketak. 
Bestalde, erabiltzaileei zuzentzen 
zaie, beren kontsumo-ohituren ba-
rruan prebentzioaren kontzientzia 
sustatzeko. Horretarako, honda-
kinak ez sortzeko beste aukera 
batzuk proposatzen dira, hala 
nola barazkietarako sare-poltsak, 
erosketa-orga, hamaiketakoe-
tarako bilgarri berrerabilgarriak 
edo “bokatonak” izenekoak edo 
tuperrak erabiltzea eta ontziratu 
gabeko produktua eta hurbilekoak 
erostea.

Karrika Nagusiko edukiontziak lekuz 
aldatu dira

“Hondakin onena, sortzen ez dena”,  
Agoizko ostegunetako azokan

Nasuvinsa sozietate publikoak bere 
eskualdeko bulegoen sarera za-
baldu du Nafarroako Gobernuaren 
Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen 
Erroldan erregistratzeko izapidea, 
eta, horrela, orain arte Iruñeko eta 
Tuterako bulego nagusietan soilik 
ematen zen zerbitzua zabaldu du. 
Agoitzen, Doneztenen eta Zan-
gozan etxebizitza babestuaren 

eskatzaile gisa izena emateko au-
rrez aurreko arretarako hitzordua 
eskatu behar da aldez aurretik, eta 
interesdunak telefonoz eska de-
zake dagokion bulegoan. Agoizko 
bulegoko harremanetarako telefo-
noa: 848 420 243.

Zerbitzu horrez gain, Nasuvinsako 
eskualde-bulegoetan eta bulego 

nagusietan, etxebizitza izateko 
eskubide subjektiboaren progra-
mari buruzko informazioa ere jaso 
daiteke, baita alokairua ordaint-
zeko laguntzak izapidetu ere. Ez, 
ordea, EmanZipa programako gaz-
teen alokairurako laguntzak; izan 
ere, orain arte bezala, tramitazioa 
telematikoa da oraindik ere.

Horrela, Nasuvinsak bere lurral-
de-sarearen estaldura zalbaldu du, 
helburu bikoitzarekin: herritarrei 
arreta emateko zerbitzua hobe- 
tzea, landa-eremuan bereziki be-
harrezkoa baita, eta herritar guztiei 
etxebizitzaren arloko informazioa 
eta administrazio-izapideak esku-
ratzeko aukera hurbiltzea. Aurrez 
aurreko arretarako aukera berri 
hori Internet bidezko zerbitzuen 
osagarria da, inolako aldaketarik 
gabe ematen jarraitzen baitira.

Ekonomia eta Enpresa Garapeneko 
kontseilari Mikel Irujok CENERek 
Agoitzen duen Biorrefindegi eta 
Bioenergia Zentroa (BIO2C) bisi-
tatu zuen, bioerregaien arloan ga-
rapen-aukera berriak aztertu eta 
teknologia hori ezartzeko beha-
rrezkoak diren urratsak bertatik 
bertara ezagutu nahi dituzten 
zortzi enpresa eta erakunderen 
ordezkariekin batera. Herriko 
alkate Ángel Martín Unzuek, zen-
troko zuzendari nagusi Pablo Aye-
sak eta Biomasa Departamentuko 
zuzendari Javier Gilek egin zieten 
harrera CENERen.

Erregai berriztagarriek berebiziko 
garrantzia dute trantsizio ekolo-
gikoan, eta funtsezkoa izanen da 
bioerregai aurreratuak ekoizteko 

teknologia garatzea. CENERen 
helburua, enpresekin lankide- 
tzan arituz, laguntza ematea da, 
ezagutza aditua, aholkularitza 
kualifikatua eta azpiegitura tek- 
niko espezializatuak eskainiz, 
trantsizio energetikoan beha-

rrezkoak diren teknologia berriak 
garatzeko. CENERek biomasako 
laborategi bat du Sarrigurenen, 
eta Agoizko BIO2C, gaur egun 
Bioerregai Aurreratuak Garatzeko 
Laborategiaren proiektua gara- 
tzen ari dena.

Nasuvinsa-Agoitz, BOEen (VPO) eskaria 
egiteko aurrez aurre artzatzeko lekua

CENER-Agoitz bisitatu dute zenbait  
enpresak eta entitatek
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2022KO IRAILA AGOIZKO BERRIAK

Uztailean eta abuztuan, herriko 
jaiak eta Angiluerrekak jaiaurreko 
astean eskaintzen duen progra-
mazioa gorabehera, udal kultur 
jarduerak aurrera jarraitu du. 

KULTUR 2022 programak  Agoitz 
kontuan hartu zuen berriro. Orain- 
go honetan, Matthieu Saglio bio-
lontxelo jole frantziarrak “Hai-
zeetako bidea” Jazz kontzertua 
eskaini zuen. Antzerkiak ere lekua 
izan zuen udako hilabete haue-
tan. Orritz Izkidi Elkarteak kalejira 
ikusgarria egin zuen panpin mito-
logikoekin herriko kaleetan zehar. 
Mariano García musika bandak, 
udako ohiko kontzertuan, jende 
ugari bildu zuen Nafarroa Behe-
reko plazan.

Angiluerrekak antolatzen duen 
Garagardo Festa, dagoeneko 
Agoizko udetako hitzordu finko 
bihurtutakoa, jende eta koadrila 
askoren topagune izan zen. Orain- 
go honetan, uztailaren 23an (la-
runbata) ospatu zen Merkatuko 

plazan. Pitxerrek topa egin zuten, 
musika onez inguraturik. 

Aipatutakoez gain, euskarazko 
bi tailer programatu ziren. Bat 7 
eta 12 urte bitarteko adingabeei 
zuzendua, Patxi Huartek zuzendu-
tako hormirudi bat egiteko. Biga-
rrena, 3-6 urte bitartekoentzat eta 
eta beren gurasoentzat zuzendu-
takoa, euskaraz jolasteko. 

DNA (Nafarroako Dantza Garaiki-
dea) programaren bidez, doako 
tailer bat egin zen, eta bertan 
partekatu ziren “Everyone” mun-
taiaren ideiak, ondoren, Kultur 
Etxean ate zabaleko jardunaldi 
batean erakutsi zirenak.

Bilaketak «Luis de Carvajal mo-
rroia» erakusketa antolatu zuen, 
Universo Sonámbulo kultur espa-
zioaren menpean antolatutakoa. 
Merkatari eta poeta novohispa-
noaren hainbat lan bibliografiko 
ikusgai jarri ziren bertan. 

Kostradaren Lasterketa ezinbes-
teko hitzorduetako bat bilakatu 
da Nafarroako udako egutegian, 
eta aurten XXIII. edizioa izan da, 
eta ohikoa den bezala, jai-aurreko 
astean, Agoizko kaleak hartu ditu.  
Abuztuaren 12an, ostiralarekin, 
izan zen, 18:00etan, 37 graduko 

tenperatu zegoela. Adin txiki-
koen kategorietarako lasterkete-
kin hasi ziren, adinaren arabera 
ibilbide luzera desberdinak zi-
tuztenak:  200 m-ko lasterketa, 
promesen kategoriakoentzat eta 
1,4 km-koa, haurrentzakoentzat. 
19:00etan kategoria absolutuen 

txanda izan zen. Kadeteen kate-
gorian parte hartzen zutenek 2 
kilometroko ibilbidea egin zuten, 
eta 16 urtetik gorakoek 6 kilo-
metro lehiatu behar izan zuten, 
hiribilduko kaleetan zehar zirkuitu 
bati hainbat bira eginez. Iazko 
ideia errepikatu zen, bada, baina 
aurreko edizioan (4,6 Km) baino 
distantzia gehiago egin behar izan 
zuten. Gizonezkoen kategorian, 
Estanis Ruiz Grupoempleo taldeko 
atleta gertatu zen irabazle, eta Ana 
Llorens Bathco taldeko korrikala-
ria, berriz, emakumezkoan. Beroa 
gorabehera, parte-hartze handia 
izan zuen probak, 150 adingabek 
eta 64 korrikalari helduk eman 
baitzuten izena.

Txirrindularitza praktikatzeko 
eguraldi ezin hobeko eguna zela, 
1.800 lagunek parte hartu zuten 
La Indurain izeneko lasterketan, 
aurreko urtean baino 800 gehia-
gok hain zuzen ere. Tourra bost 
aldiz irabazi zuen zikloturista os-
petsuaren izena duen lasterketa 
egin zutenek hiru ibilbideetako 
bat egin ahal izan zuten aurtengo 
edizio honetan (60, 100 eta 180 
kilometro). Probak Miguel Indu-
rainek 1992an lortu zuen lehen 
bikoaren (Giroa eta Tourra) 30. ur-

teurrena ere ospatzekoa zen. Goiz 
altxatu behar izan zuten agoizkoek 
tropela pasatzen ikusteko; izan 
ere, lasterketa Indurainen herritik, 

Atarrabiatik, abiatu zen goizeko 
zortzietan, eta ordu erdi eskas ge-
roago hiriko kaleak txirrindulariz 
bete ziren.

Kultur balantzea

Kostradaren XXIII. Lasterketa

Indurain lasterketak eta 1.799  
txirrindularik zeharkatu zuten Agoitz

Bi urtez antolatu gabe egon on-
doren, Angiluerreka elkarteak 
Garagardo Festa berreskuratu 
zuen. Jai arrakastatsuaren X. ur-
teurrena zen, eta, ohi den moduan 
edizio honetan ere, garagardoak, 
musikak, saltxitxa- eta bestelako 

ogitartekoek bete zuten Merka-
tuko plaza, eta giro ezin hobea 
sortu zen. Elurte orkestrak alaitu 
zuen arratsaldea: oholtzara igo 
zen 80ko eta 90eko hamarkade-
tako bere errepertorio zaharra 
eskaintzera. Festak ia mila per-

tsona inguru bildu zituen iraun 
zuen benboran zehar (20:00eta-
tik 13:00ak arte), agoizkoak zein 
inguruko ibarretatik etorritakoak. 

Garagardo Festa Agoitzen eta 
Agoitzentzat urtean zehar egin-
dako lanagatik nabarmendutako 
pertsona edo kolektiboek egiten 
duten ohiko pregoiarekin hasi 
zen. Aurten, HIDEA (Asociación 
Cultural Historia de Aoiz-Agoizko 
Kultura Elkartea) elkarteko kideek 
egitea erabaki zuten antolatzai-
leek. Agoizko ondare materiala 
bizirik mantentzeko interesik 
gabe lan egiten duen talde honen 
ordezkariak agertokira igo ziren, 
eta Prost! egin zuten.

Kultur programaren 27. Edizioaren 
barruan, Vianako Printzea Erakun-
dea-Kultura Zuzendaritza Nagu-
siak antolatua, eskaintza izan zen 
berriz ere hirian, musikala orain-
goan. Matthieu Saglio biolontxelo 
jole eta konpositoreak “Haizeen 
bidea” kontzertua eskaini zuen 
Kultur Etxean. Haren bidez, bere 
ibilbide osoaren balantzea egiten 
ari da artista. Musikariak, Euro-

pako jazzaren erreferente diren 
luxuzko musikariekin, urte asko-
tan zehar lankide izandakoekin eta 
bere hiru seme-alabekin batera, 
entzuleen zoramena egin zuen 
bere musika konposizio berriekin. 
Matthieu Saglio bere belaunaldiko 
biolontxelo jole zirraragarriene-
tako bat bihurtu da, berehala eza-
gutu daitezkeen soinuengatik eta 
bere moldakortasun handiagatik. 

Kultur programaren helburuak 
honako hauek dira: kalitaztezko 
eta askotariko eskaintza susta- 
tzea Nafarroa osoan eta tokiko 
erakundeekin lankidetzan ari-
tzea artearen eta kulturaren za-
balkundean.

Edizio honetan, programatutako 
ikuskizunen artean, 25 ziren, talde 
eta artista nafarrek eskainitakoak.

Garagardo festaren hamargarren edizioa Kultur 2022 programa


