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Joan den otsailaren 18an, Carlos Gimeno 
Hezkuntza kontseilariak, Ángel Martín Unzué 
Agoizko alkateak eta Lorea Azpilicueta Agoizko 
DBHI berriaren zuzendari ondokoak Derrigo-
rrezko Bigarren Hezkuntzako Institutu (DBHI) 
berriaren obrak ikuskatu eta zentroa inauguratu 
zuten.  Hezkuntza Departamentuak sustatu ditu 
egindako lanak, hots,  eraiki berri bat altxatzea 
eta San Migel Ikastetxe Publikoaren ondoan 
estalpea egitea.

Themolino Proyectos S.L.P. enpresak idatzi ditu 
institutu berria eraikitzeko proiektua eta obren 
zuzendaritza. Obrak, berriz, Rio Valle Construc-
ción y Obras Pública, S.L.k egin ditu. Eraikuntza 
berriaren kostua, guztira, 3.541.229,22 eurokoa 
izan da, eta obrak 2021eko martxoaren 29tik 
abenduaren 23ra bitartean egin dira. Ondo-
ren, Hezkuntza Departamentuak garbiketa-, 
ekipamendu- eta proba-lanak egin ditu ins-
talazioetan.

Eraikin berriak ase du Agoizko ikastetxean ikas-
ten zuten Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
ikasleentzako espazio propioa izateko premia. 
Horrela, Haur eta Lehen Hezkuntzarako espazio 
gehiago gelditu da. Aspaldiko nahia zen insti-
tutua edukitzea, eta orain errealitate bat da 
jada.  Agoitzek, bada, burutu du zenbait urtez 
eskatutako proiektua.

ESPAZIOAK. DBHko gela guztiak zentro berrian 
egonen direnez, San Migel ikastetxe publikoak 
8 ikasgela gehiago izanen ditu erabilgarri, haur 
eta lehen hezkuntzarako beharretarako erabiliko 
direnak. 

Eraikin berriak 3 solairu ditu (behekoa eta bi 
gehiago), eta 2.981,84 m2-ko azalera hartzen du 
guztira (2.634,00 m2 erabilgarri). Eraikin berrian 
honako espazio hauek daude: bigarren hezkun-
tzako 9 gela arrunt, UCE gela bat (ikastetxean 
integratutako desgaitasun psikikoa duten 

ikasleentzako berariazko curriculum-unitatea), 
bikoizketa-laguntzako 4 gela, ikasnova gela bat 
(altzari malguak dituen erabilera anitzeko es-
pazio bat, ikasgelaren konfigurazio desberdi-
nak ahalbidetzen dituena eta teknologia digitala 
irakasleen eta ikasleen zerbitzura duena), beste 
8 gela espezifiko (informatika, plastika, zientzien 
laborategia, etab.), bulegoak, irakasle-aretoa, 
departamentuentzako bulegoak eta beharrezko 
beste espazio batzuk (biltegiak, komunak, ins-
talazio-gelak…). Zentroak badu ere 55 m2-ko 
liburutegia eta teknologiarako 100 m2-ko tailerra. 

KIROL-PISTAREN ESTALKIA. Aldi berean, 
Hezkuntza Departamentuak estalki bat egin 
du institutu berriaren, San Migel ikastetxearen 
eta udal kiroldegiaren arteko tartean, Agoizko 
Udalarekin akordioa lortu ondoren. Estalki be-
rriaren lanek 398.988 euroko kostua izan dute, 
eta hari esker lortu dira bi ikastetxeentzako 
espazio estaliak. 
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ZERBITZUAK

Udaletxea 948 33 60 05

Euskara Zerbitzua 948 33 65 65

Kultur Etxea 948 33 66 90

Cederna Garalur 948 33 63 37

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 948 33 40 95

Liburutegia 948 33 64 53

San Migel Ikastetxea eta Institutua 948 33 63 09

Bisitaldi gidatua Elizara 637 44 81 07

Dya 948 33 60 65

Suhiltzaile Boluntarioak 948 33 65 00

Udal Pilotalekua 948 33 61 64

Kirol Gunea 948 33 67 06 
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“AGOIZKO ISTORIOAK” ERAKUSKETA IRAUNKORRA

AGOITZEN HASI ZEN ‘UHOLDEAK’ PROGRAMAREN HIRUGARREN EDIZIOA

KULTUR BALANTZEA

OSÉS-BAZTÁN ETA OTXANDORENA-OTANO, ERREMONTE TXAPELDUN

AGOITZEN JOKATU DA KLUBEN ARTEKO TXAPELKETAREN AZKEN FASEA

AGOIZKO I. DUATLOIAK ARRAKASTA ITZELA IZAN DUDU
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AGOIZKO UDALAREN KOMUNIKAZIO, INFORMAZIO ETA PARTAIDETZA PLANA 2022

Oharra: Aldizkariko erredakzio kontseilua 
Udaleko alor eta batzorde guztietako zi-
negotziek osatzen dute eta udal teknika-
rien eta garapeneko agentearen laguntza 
dute. Horiek aukeratu eta idatziko dituzte 
zenbaki bakoitzean argitaratuko diren 
testuak.



Jose Maria Aierdi Nafarroako Gobernuko presi-
denteordeak eta Jean-Jacques Lasserre Pirinio  
Atlantikoetako Frantziako Departamentuko le-
hendakariak Pirinioak zeharkatzen dituen Euro-
Velo 3 ibilbidearen zati egokitu berria bultzatzeko 
konpromisoa sinatu zuten. Ekitaldian izan ziren, 
halaber, mugaren bi aldeetako zortzi bazkideak 
eta Pirinioetako landa-eremuetan mugikortasun 
iraunkorra eta lurralde-garapena sustatzeko 
ekimen honetan parte hartu duten udalak, 
erakundeak eta tokiko eragileak.

Bicimugi programari esker, EuroVelo3 ibilbidea-
ren 83 kilometro inguru egokitu ahal izan dira, 
horietatik 14 Pirinio Atlantikoen zatian, eta beste 
69ak Nafarroan, azken horiek 57 kilometrokoak 
dira Organbideko lepotik Agoitzera, eta gaine-
rako 12ak Iruñerriko Mankomunitateak egokitu 
ditu. EuroVelo3 edo erromesen ibilbideak 205 
kilometro ditu guztira, Orbaizetatik Agoitzerantz 
sartu eta Iratiko Bide Berdetik jarraitzen due-
netik Iruñerriraino, non EV1ekin bat egiten duen 
Santiago de Compostelaraino jarraitzeko.

Mugaz gaindiko lankidetzarako Europako 

proiektu honen helburua landa-eremuan eta 
mendialdean bizikletaz mugitzea sustatzea da, 
ingurumena errespetatzen duten eta karbono 
gutxi isurtzen duten garraio-sistemak garatuz 
eta hobetuz, eta, horrela, eremu osoan jarduera 
eta lurralde-dinamizazioa bultzatuz. INTERREG 
POCTEFA ekimenaren barruan sartu da, eta Es-
kualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF), 
Nafarroako Gobernuak eta Nasuvinsa sozietate 
publikoak finantzatu dute.

Egokitu beharreko zatia Aezkoaren eta Agoitzen 
artekoa da, eta udalerri hauetako lurrak hartzen 
ditu: Aezkoako ibarreko zenbait herri, Orreaga, 
Auritz, Erroibar, Artzibar, Longida eta Agoitz. 57 
km dira, eta ibilbidearen zatirik handiena bide 
zaharretan barna igarotzen da. Bide horiek 
egokitu eta seinaleztatu egin beharko dira, bi-
zikletentzako erabilgarriagoak eta seguruagoak 
egiteko eta bizikletaren erabilera landa eremuan 
sustatzeko. 

Artzibartik zein Longidatik abiatuta, bidea Agoi-
tzera sartzen da ubidearen parean, eta, handik, 
herri-gunera ailegatzen da Iturramako kalean 

barna. Alde zaharra zeharkatu-eta, San Migel 
kalean lotzen da Iratiko Trenaren Bide Naturala-
rekin, eta, beraz, Iruñearekin eta Nafarroako hiri-
burutik Compostelaraino joaten den bidearekin.

Aldi berean, eta betiere landa-inguruneko bi-
zikleta-mugikortasuna sustatzeko, bideari lotu-
tako zirkuitu sare bat osatu nahi da. EuroVelo3 
ibilbideak zeharkatzen dituen udalerri bakoi-
tzean eginen dira. Horretarako, toki-erakundee-
kin lankidetzan arituko da, haien parte-hartzea 
eta inplikazioa bilatuz, beharrak eta lehenta-
sunak ezagutzeko. Zeregin horri dagokionez, 
ibilbide horietako bakoitzaren obra-proiektuak 
idazten ari dira, eta, Agoitzen kasuan, Agoitz-San 
Roman-Aos-Iratiko Natur Bidea Camino Natural 
del Irati-Agoitz zirkuitua egin nahi da. 

Aukera bikaina da, Agoitzentzat, Europako na-
tur azpiegitura sare batean sartzea. Gainera, 
azpiegiturak bat egiten du Tokiko 2030 agen-
dan ezarritako estrategiekin eta mugikortasun 
iraunkorraren, osasunaren eta ongizatearen 
aldeko Klima eta Energiaren aldeko Alkateen 
Itunarekin.

Zangozako Merindaderako euskarazko eredua 
(D) duen batxilergoko institutu publikoa errea-
litate bihurtzetik gertuago dago. Hala uste du 
Pirinioetako Mahaiko Hezkuntza Batzordeak, Na-
farroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko 
kargudun nabarmenekin egindako bileraren 
ostean. Topaketan, Pirinioetako ordezkariek oso 
sintonia ona ikusi zuten Zangozako Merindadeko 
institutu guztiek gaur egun ez duten hezkuntza-
fasea osatuko duen zentro berri bat sortzeko 
ideiarekin.

Interesatutakoen gehiengoa ( % 76,5) oso ados 
daude pentsatutako institutua eraikitzearekin, 
Pirinioetako Planeko Gu Pirinioa lurralde-taldeak 
egindako inkestak eman duen arabera. Agoitzen 
familien % 90,7 proposamenaren alde dago. Ikas-
tetxeari esker, Merindadeko 16 urteko gazteek 
Iruñera joan behar dute Batxilergoko ikasketak 
egitera, eta, horren ondorioz, Pirinioetako familia 
askok beraiekin joan behar dute Nafarroako 

hiriburura bizitzera. Gainera, merindade osoko 
landa-giroko gazteen topagune izanen litzateke, 
eta Irunberrin dagoen LHko egungo zentroa 
indartuko luke (kirol-jarduerak, sukaldaritza, 
mantentze-lanak...).

2022ko Nafarroako Aurrekontuetan 450.000 eu-
roko zuzenketa bat sartu zen institutu berriaren 
proiektua egiteko, eta 2 urteko epean gauzatu 
ahal izanen litzateke, Pirinioetako Mahaiak adie-
razi duenez.

Agoitz aspalditik ari da Tokiko Agenda 21ean 
zehaztutako iraunkortasun-helburuetara ego-
kituko den estrategia bat garatzeko politikak 
eta ekimenak sortzen, bai eta klimaren eta 

energiaren aldeko alkatetzen ituna betetzen 
ere. Hala, uste du autokontsumorako eguzki-
energia termikoa eta fotovoltaikoa “energia 
berriztagarria dela, benetako alternatiba gisa 

agertzen dena eta etorkizunerako proiekzioa 
duena, ingurumen-inpaktu txikia duelako, ins-
talatu ondoren mantentze-kostu handiak ez 
dituelako, eta berotegi-efektuko gasen emi-
sioak murrizten modu eraginkorrean laguntzen 
duelako”. Konpromiso horren adibide, Udalak 
eguzki-plakak jarri ditu igerilekuetan eta fron-
toian beste batzuk jartzeko asmoa du. 

Hala ere, iaz, hirigintzako batzordeak antzeman 
zuen herritarrek autokontsumorako eguzki-
plakak jartzeko egindako eskaerak aztertuta, 
muga tekniko batzuk zeudela, eta, askotan, 
muga horiek instalazio mota horiek eragozten 
edo bideraezin bihurtzen zituztela.

Hori dela eta, korporazioak instalazio hori erraz-
teko ordenantza berri bat sortzeko prozesuari 
ekin zion. Ordenantza, dagoeneko, onartuta 
dago, eta Udalaren webguneko Informazio Ins-
tituzionala-Gardentasun Atariko Arauak atalean 
kontsulta daiteke.

Agoizko industrialdeko leku gehienetara ez da 
ailegatzen zuntz optikoa. Gaur egun Nafarroako 
Gobernuak Agoitzen dituen egoitza korporati-
boek baino ezin dute banda zabaleko konexioa, 
2018an egin ziren obrei esker.

Bestalde, Adamo Telecom Iberia enpresak he-
rriko etxeetara eramaten du zuntz optikoa. 
Egoera hori zela jakinda, Agoizko Udala bide-

ratzaile gisa jardun da, inbertsio hori ez baita 
udalaren eskumena, eta   hainbat bilera tekniko 
antolatu ditu, Interneteko banda zabalerako 
sarbidea arindu ahal izateko zuntz optikoa 
instalatuz hiriko industrialde osoan. Topaketa 
horietan udal eta  hainbat enpresatako or-
dezkariek, Cederna Garalurrek, Nafarroako 
Gobernuak eta Adamo Telecom Iberiak parte 
hartu dute.
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ONETSI DIRA DIRULAGUNTZA ETA HITZARMENEN 
DEIALDIAK Agoizko Udalak duela gutxi onartu 
zituen euskara, kultura, hezkuntza eta gizarte 
gaietarako diru-laguntzen deialdiak eta hitzar-
menak. Horiei esker, euskararen normalizazioan 
lan egiten duten erakundeek eta hizkuntza hori 
ikasi nahi dutenek diru-laguntzak jaso ditzakete, 
laguntza horiek arautzen dituzten oinarrien ara-
bera. Kultur jarduerak egiteko herriko elkarteen 
aldeko deialdia Kulturgunean sortutako eztabai-
da eta adostasunaren emaitza da. Kulturgunea 
partaidetzazko kudeaketarako organoa da, eta, 
gainera, berak ezartzen eta arautzen ditu lagun- 
tzak jasotzeko oinarriak.

Hezkuntzaren arloan, diru-laguntzen helburua 
da Guraso Elkarteko jarduerak finantzatzea, eta 
horretarako 1.000 euroko partida dago. Gizarte-
gaietara bideratutako laguntzak, eremu horre-
tan diharduten toki-erakundeei zuzendutakoak, 
berriz, 1.500 euroko aurrekontua dute.

2022KO DIRULAGUNTAK EBATZI DIRA Udal tal-
deak, apirilean egindako osoko bilkuran, 2022ko 
ekitaldi honetarako laguntzak ebatzi zituen, 
hiriko hainbat kultur eta gizarte talderentzat 
zuzendutako deialdi guztietakoak, alegia. Lagun-
tzak Agoizko talde guztientzat irekita egon dira, 
eta jaso ahal izateko, diruz lagundu daitezkeen 
gastuen fakturak aurkeztu beharko dira. Guztira, 
5.000 euro banatuko dira, eta honela: Agoizko 
erretiratuen, pentsiodunen eta alargunen plata-
forma (300 euro), Sarean (761,40 euro), San Migel 
Guraso Elkartea (1.000 euro), argazkilari-taldea 
(1.900 euro) eta AEK, euskararen normalizazioan 
lan egiten duen erakundea, (1.000 euro).

AGOITZEK KULTUR TALDEENTZAKO DIRULAGUN-
TZAK BERRITU DITU Joan den maiatzaren 5ean 
izandako osoko bilkuran, 2022ko ekitaldirako jai-
egutegiarekin konprometituta zeuden herriko 
talde kultural eta artistikoentzako lankidetza- 
eta laguntza-hitzarmenak onartu ziren.

Honako hauek dira dirulaguntzak jasoko dituzten 
herriko entitateak: Historias de Aoiz Elkartea 
-HIDEA-, Angiluerreka (Agoizko Dantzari Taldea, El 
Tuto aldizkaria, Agoizko Gaiteroak, Agoizko Txistu-
lari Taldea, Trikitixak, Irati Antzerki Taldea, Inau-
teriak, San Isidro eta San Migel, Gazteen Eguna), 
Bilaketa (Mariano Garcia Musika Banda, Ahots 
eta instrumentu taldea eta José Hierro Aretoa), 
San Migel Abesbatza, Milaur Taldea, Erraldoi eta 
buruhandien konpartsa, Kabalgataren Elkartea, 
Jaiotzagileen elkartea, Karrika Euskara Taldea, 
Agoizko Foterxs. Adostutako dirulaguntzek, guzti-
ra, 40.000 euro egiten dituzte.

Diru-laguntza horiek proiektu soziokulturalak 
sustatzera bideratuta daude, Agoizko Udalaren 
jai- eta kultura-egutegia urtean zehar tokiko 
jarduerez bete ahal izateko.

LAN DEIALDIAK Agoizko Udalak martxoan egin-
dako osoko bilkuran bi lan-deialdi onartu zituen. 
Alde batetik, Agoizko Udalaren zerbitzura ari-
tzeko hainbat enplegu egiteko lau langile aldi 
baterako kontratatzeko (6 hilabete) oinarriak 
onartzea erabaki zuen. Eskaintza Nafarroako 
Enplegu Zerbitzuaren bitartez egindakoa da. 
Pertsona horiek udal brigadako langileekin ba-
tera ari dira lanak egiten. Bigarren eskaintzak 
urtebeteko iraupena du, eta gizarteratze-erre-
gimenean dauden bi pertsona kontratatzea du 
helburu, interes orokorreko edo sozialeko obra- 
eta zerbitzu-eginkizunei ekiteko, eta lanpostu 
huts horiek betetzeko epea datorren ekainaren 
17an amaituko da.

Eskaintza honetako baldintzak betetzen dituzten 
interesdunek baldintzaren dokumentazio guztia 
eskura dezakete udalaren webgunean.

HERRITARRAK ARTATZEKO E-MAIL BERRIA 
Agoizko Udalak publicoayuntamiento@aoiz.es 
posta elektronikoko helbidea egokitu du, he-
rritarrak artatzearekin lotuta dauden aferetara 
guztietarako. Helbide hori, orain arte erabilitako 
ivillanueva@aoiz.es–en ordezkoa da.

2.901 BIZTANLE GARA JADA Apirilaren 7an egin-
dako osoko bilkuraren deialdiko aztergaietako 
bat 2022ko urtarrilaren 1ean Agoizko biztanleen 
udal-erroldako zifra ofizialak onartzea zen. Au-
rreko urteko kopuruarekin alderatuta, biztanleria 
hazi da, eta 83 pertsona gehiago daude (2020tik 
2021erako igoera 34 lagunekoa izan zen), eta 
guztira, bada. 2.901 biztanle ditu Agoitzek: 1.467 
gizonezko eta 1.434 emakume.

Joan den urtean 27 heriotza eta 33 jaiotza erre-
gistratu ziren, 2020an 16 hildako eta 20 jaiotza 
izan ziren bitartean. Gainera, 2021ean beste he-
rri batzuetatik etorritako 222 pertsonak eman 
zuten alta, eta 168k, berriz, baja. Era berean, 
Agoitzen bizi ziren baina izena eman gabe zeu-
den 15 pertsona erroldatu ziren. Azkenik, 43 
helbide-aldaketa gertatu dira herri barnean 
(horietatik  22 gizonezkoek egin dituzte eta 21 
emakumezkoek).

2000. urteaz geroztik, Agoizko biztanleen ko-
purua nabarmen igo da ( % 57,5): urte hartan 
1.842 ziren erroldatutakoen kopurua eta gaur 
egun 2.901 biztanle izatera iritsi da.

LABURRAK
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Agoizko Udalak 18.000 euro baino gehiago inber-
titu ditu, BEZa barne, Iturzarreko haur-parkea 
berritzeko. Antzinako aparailu eta euskarrien 
ordez, elementu eguneratuagoak, seguruagoak 
eta irisgarriagoak jarri dira, gune inklusibo eta 
irisgarri bihurtzeko. Gainera, zorua aldatu da, 
eta, horren ondorioz, parkeko elementuak be-
rritzearekin batera, haurrentzako segurtasuna 
bermatzen da. 2022ko aurrekontuetan aurreiku-
sitako jarduera izan da, eta bizilagunek auzoko 
bileretan aldarrikatukoa, topagune hori berritzea 
eskatzen baitzuten. Udalak lehentasunezkotzat 
jo du esku-hartze hori, eta diru-partida handia 
bideratu du parke hori erabat berritzeko. Eki-
mena errepikatu nahi da hurrengo ekitaldie-
tan, Agoizko haurren beste jolas-eremu batzuk 
eraberritzeko. Eremu horiek herritarrek asko 
erabiltzen dituzte, eta haurren gozamenaz gain, 
belaunaldien arteko bizikidetza eta harremana 
ahalbidetzen dute.

Joan den martxoaren 6tik, Kanpondoa kirol-gu-
neko udal-instalazioetan dago hainbat hamarka-
datan zehar San Migel ikastetxe publikoaren 
esparruan egon den estazio meteorologikoa. 
Hemendik aurrera, Kanpondoako langileek bil-
duko dituzte egunero Agoizko estazioko neur-
keta-datuak. Funtsezko lana da monitorizatzeko 
eta prebentzio-ekintzak egiteko, besteak beste, 
tenperatura, euria eta haizearen abiadura be-
zalako faktoreen aldaketei dagokienez. Estazio 
meteorologikoari esker, http://meteo.navarra.
es/webgunean kontsulta daitezke datuak, ia 
denbora errealean, izen ere, bakarrik 15/20 mi-
nutuko desfasea dago.

Joan den otsailaren 19an 0-3 urteko Haur Eskolak 
ateak ireki zituen Agoizko eta inguruko familiei 
ikastetxea ezagutarazteko. Jardunaldiak esko-
lako gune guztiak bisitatzeko balio izan zuen, 
barrukoak zein kanpokoak, eta bertaratutako 
familiei aurrematrikulei buruzko informazio 
guztia bertatik bertara helarazteko.

Bederatzi familiak parte hartu zuten, eta Taupa-
dak taldeko kideekin batera, gela, atsedenleku, 
psikomotrizitate gela, jangela eta ikastetxe-
ko beste gune batzuk ikusi zituzten. Gainera, 
familiek eta haiekin zihoazen haurrek aukera 
izan zuten Haur Eskolan erabili ohi diren hainbat 
materialekin jolasteko eta esperimentatzeko. 
Horretaz gain, eskolak egiten ohi den argi tailer 
batean parte hartzeko aukera izan zuten. Zalan-
tzarik gabe, eskola modurik onenean bizitzeko 
jarduera izan zen. 

ITURZARREKO HAUR PARKEA BERRITU DA

METEOROLOGIA-ESTAZIOA: KOKAPEN BERRIA

ATE ZABALEKO EGUNA, HAUR ESKOLAN



EUSKO JAURLARITZAK BIKTIMA IZAERA AITORTU DIO MIKEL ZABALZARI ETA BERTSIO OFIZIALA 
ERREFUSATU DU

HEZKUNTZAK 44.000 EURO EMAN DITU HAUR ESKOLAN OBRAK EGITEKO

BABES ZIBILAREN ARLOKO LANKIDETZA HITZARMENA BERRITU DA

Mikel Zabalza 1985eko azaroaren 26an eraman 
zuten Intxaurrondoko kuartelera bizirik, eta 19 
egun geroago hilda agertu zen. Gorpua Bidasoa 
ibaiaren urtean aurkitu zuten, aurretik sakonki 
miatutako tarte batean, eskuburdinak bizkarrean 
zituela. Gertaerak eragin zituen protesta-mani-
festazioek milaka pertsona bildu zituzten. Ordutik, 
bere familiak bere heriotzaz gain, beste ondorio 
batzuk ere pairatu ditu, arrazionaltasunarekiko 

heldulekurik ez duen bertsio ofiziala, prozesu ju-
dizial eza, hain zuzen ere. 36 urte igaro ondoren, 
Jaurlaritzak eskaera onartu eta Mikel Zabalza 
giza eskubideen urraketaren biktima gisa aitortu 
izanaren ematen duen lasaitasuna sentitu dute. 

Urrats hori uztailaren 28ko 12/2016 Legearen 
barruan sartzen da. Lege horrek 1978 eta 1999 
bitartean izandako polizia-abusuak errepara-

tzea du helburu, eta Konstituzio Auzitegiaren 
bermea du. Kasu bakoitza aztertzeko ardura 
zuen Balorazio Batzordea bildu egin zen ondo-
rio horietarako, eta aldeko irizpena eman zuen. 
«Zantzu handiak daude Mikel Zabalza atxilotu 
zutela eta tortura, zigor eta tratu krudel, anker 
edo apalesgarriak jasan zituela, heriotza eragin 
zezaketenak», dio 57 orrialdeko txosten sakonak. 
Ez berak ez gau hartan bertan atxilotu zituzten 
pertsonek ez zuten ETArekin zerikusirik. Irizpen 
horren ondoren, Giza Eskubideen sailburuorde 
José Antonio Rodríguez Ranz-en ebazpen bat 
etorri zen, biktima gisa aitortu zuena eta bere 
familiari kalte-ordaina eman ziona. 

Aitorpen ofizial horren ondoren, EAEko Gober-
nuaren eta Nafarroako Gobernuaren ekitaldi 
instituzional bat izan zen Orbaizetako familiako 
baserrian, eta bertan izan ziren Beatriz Artola-
zabal Eusko Jaurlaritzako Justizia sailburua, Ana 
Ollo Nafarroako Herritarrekiko Harremaneta-
rako kontseilaria, Juana Balmaseda Balorazio 
Batzordeko presidentea eta Mikelen senide eta 
lagunak. Aitorpen hori Nafarroan ere eginen da, 
biktimen errekonozimendurako batzordea abian 
jarri ondoren. Orain arte etenda egon da PP, Vox 
eta Ciudadanosen helegite judizialengatik, eta 
erabat baztertuak izan dira, baina legea hilabete 
askotan geldirik izan dute.
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Hezkuntza Departamentuak Haur Hezkuntzako 
lehen zikloko ikastetxeetan obrak egiteko uda-
lerriei eta kontzejuei diru-laguntzak emateko 
deialdiaren ebazpena argitaratu zuen NAOn. 
250.000 euroko partida dago, eta horrekin guztira 
15 proiektu lagunduko dira diruz 10 ikastetxe-
tan. Lanen artean, irisgarritasuna, energia-
eraginkortasuna edo espazioen egokitzapena 
hobetzeko jarduerak nabarmentzekoak dira. 
Zehazki, 44.612,81 euroko diru-laguntza honekin, 
BEZa barne, Agoizko Haur Eskolak barruko zola-
dura malgua ordeztuko du eta korridoreko mar-
kesinak ordeztuko ditu. Jarduera horiek udako 
hilabeteetan egitea aurreikusten da nagusiki.

SAN MIGUEL IKASTETXE PUBLIKOA. Gainera, 
Hezkuntza Departamentuak diruz lagunduko 
ditu San Migel ikastetxe publikoko kanpoko 
arotzeriaren ordez 80.161,25 euro (BEZa barne) 
jartzeko lanak. Agoizko Udalak hainbat ekital-
ditan aukeratu duen deialdi honen helburua da 
toki-erakundeen titulartasun publikoko zen-
troen jarduerak diruz laguntzea, premiazko 
esku-hartzea eskatzen duten eraikinak edo 
instalazioak hobetzeko edo birmoldatzeko 
obrak egiteko, hala nola egiturazko segurta-
suna, eraikinaren iragazgaiztea, berokuntza, 
elektrizitatea edo iturgintza instalatzea eta 
saneamendua.

Nafarroako Gobernuak, Lehendakaritza, Ber-
dintasun, Funtzio Publiko eta Barne Departa-
mentuaren bidez, eta Foru Komunitateko zazpi 
udalek, suhiltzaile boluntarioen tokiko elkartee-
kin batera (horien artean, Agoizko Udala), babes 
zibilaren eta larrialdiei aurre egitearen arloko 
lankidetzarako esparru-hitzarmena sinatu zuten, 
bereziki suteen prebentzio eta itzaltzeari eta 
salbamenduari dagokienez. 

Hitzarmenaren arabera, Nafarroako Gobernuak 
203.000 eurorekin lagunduko du udal horietako 
suhiltzaile boluntarioen parkeen jarduera, eta 

laguntza teknikoa eta prestakuntza espezifikoa 
eskainiko die. Hitzarmenaren helburuen artean 
honako hauek daude: pertsonen zein ondasu-
nen babes- eta segurtasun-mailak handitzea; 
era guztietako larrialdiak prebenitzeko ekintzak 
bultzatzea; aurreikus daitezkeen arriskuetarako 
baliabideetan parte hartzea; suteak itzaltzeko 
eta salbamendurako ekintzak bultzatzea; eta 
babes zibileko beste jarduketa batzuk. Era be-
rean, larrialdi-egoeretan esku-hartze egokia 
lortzeko beharrezkoak diren jarduerak adosteko 
beharra jasota dago. 

EH Bilduk gobernatutako udaletako dozena bat 
ordezkarik, horien artean Angel Martin Unzue 
Agoizko alkateak, Nafarroako Gobernuari 0-3 
urteko ziklorako “finantzaketa nahikoa” eskatu 
zioten. Hala, alkate horiek Gobernuari eskatu 
zioten bere erantzukizuna udalei ez helarazteko 
eta lan-mahai bat deitzeko, zikloaren gabeziak 
aztertzeko eta konponbideak emateko haur-
eskola publiko eta kalitatezkoak lortzeko. Haren 
ustez, Hezkuntza Departamentuak eta Chivite le-
hendakariak modu arduragabe eta ulertezinean 
jokatzen dute, ihes egiten baitiote hezkuntzakoa 
eta asistentziakoa ez den ziklo baten erantzu-
kizunari. Halaber, Nafarroako 0-3 Plataformak 
eskatzen du lan-mahai hori osatzea eskatzen 
du ere.  

EH Bilduk 0-3 zikloa egoera txarrean zegoela eta 
Nafarroako Gobernuaren behar bezala finan-
tzatzen ez zuela salatu du behin baino gehia-
gotan. 2014an, Yolanda Barcina presidente zela, 
hezkuntza-ziklo honi buruzko kezka plazaratu 
zuten, hezkuntza-zerbitzu publiko eta uniber-
tsala izateko neurriak eskatuz. Zortzi urte ge-
roago, leku berera itzuli ziren, premia berarekin 
eta konponbideak eskatzeko.

Premiazko neurri gisa, finantzaketa-sistema 
nahikoa planteatu zuten, egungo egoerari 
aurre egiteko eta ereduetan uniformetasuna 
lortzeko, kudeaketa publikoaren aldeko apustua 
eginez. Era berean, alkate horiek bere egiten 

dute Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federa-
zioaren aldarrikapena, Foru Gobernuak, udalek, 
Parlamentuko taldeek eta 0-3 Plataformak parte 
hartuko duten lan-mahai bat eskatuz, zikloaren 
gabeziak aztertu eta konponbideak emateko.

EH BILDUK SALATU DU CHIVITEK 0-3 ZIKLOAREKIN AGERTU DUEN ARDURAGABEKERIA

Longidako Udalak eta Ekaiko Kontzejuak kanpai-
na bat hasi dute Nafarroako udalerri eta toki 
guztiei, eta bereziki Zangozako Merindadeari, 
laguntza eskatzeko; izan ere, modu batean edo 
bestean Irati SAren historiaren parte izan ziren, 
bai mendiak ustiatuz, bai egurra garraiatuz, bai 
energia sortuz, bai lantegiak ekoiztuz edo Irati 
ibaitik garraiatuz. Bi entitateek uste dute Ekaiko 
Zerrategiko auzoa kontserbatzea Nafarroako 
Foru Komunitateko interes handiko gaia dela. 

Agoizko Udalak bere egin duen helburua da 
Nafarroako Parlamentuko Kultura Batzordeari 
eskatzea Ekaiko lantegi multzoa bisita dezala 
eskatzea, haren egungo kontserbazio-egoera 
baloratzeko, paisaia berezi hori eta Nafarroako 
industria-ondarea kontserbatzeko eta balioes-
teko plana bultzatze aldera.

Erakunde horien ustez, premiazkoa da ondare 
aberats horren despopulazioaren aurka bo-
rrokatzeko eta ondare historiko, kultural, arkeo-
logiko, turistiko, ingurumen, paisaia, hezitzaile 
eta despopulazioaren aurkako aberastasunari 
balioa ematen dioten eta arriskuak saihesten 
dituzten erabakiak hartzea. Oso azkar honda-

tzen ari den multzo historikoa berreskuratzeko 
azken aukera da, eta, gainera, bat dator den-
boran eskualde hori Nafarroako eta Europako 
gainerako eskualdeekin egituratuko duten bi 
korridore berde handien gauzatzearekin; Irati 
Trenaren Bide Naturala, Pirinioen Hegoaldeko 
isurialdeko Bide Naturalaren zati izanen dena, eta 
Agoitzen eta Ekain lotura izanen duena Eurove-
lo-3 Sarearekin (Orreagako Erromesen Ibilbidea 
ere deitutakoa eta gaur egun gauzatze proze-
suan dagoena). Martxan jartzen denetik aurrera, 
bisitari ugari bilduko da Zerrategiko auzora, eta 
horrek arriskuak ekartzeaz gain, Nafarroaren 
irudiaren proiekzio txarra eraginen du. 

Horregatik guztiagatik, Nafarroako Gobernuak 
sustatu eta gidatutako esku-hartze bat pro-
posatzen da, hainbat departamentu integra-
tuz eta ukituz (Kultura, Turismoa, Hezkuntza, 
Despopulazioa, Ingurumena, Industria, Landa 
Garapena, Paisaia,...), Irati SAren konplexuaren 
endekapen-prozesua iraultzeko, dagoen ondare 
arkeologiko industriala sendotu eta kontserba-
tzeko eta ondare horri balioa emateko, izaera 
desberdineko jarduketa batzuen bidez, zeinak, 
oro har, garapenerako aukera ekar baitezakete.

EKAIKO ZERRATEGIA AUZOARI BURUZ 



MARTXOAREN 8AN, EMAKUMEAREN EGUNA DELA ETA, EGINDAKO EKITALDIAK

Martxoaren 8an, udaletxearen atarian egindako 
elkarretaratzeak hasiera eman zien Agoiz-
ko Udaleko berdintasun eta kultura arloek 
Emakumeen Nazioarteko Egunaren karietara 
antolatutako ekitaldiei. Konmemorazioarekin 
emakumeek gizartean gizonekiko berdintasu-
nean parte hartzeko borroka aldarrikatu nahi da. 

Liburutegian egin zen “Covid eta konfinamen-
dua: emakumek idatzitako kontakizunak” egi-
tasmoaren aurkezpena. Covid garaian Agoizko 
emakume batzuen bizipenei buruzko tailerraren 
emaitza partekatzeko topaketa izan zen.

Horrez gain, Uholdeak programak (Kultur Etxean 
martxoaren 19ra arte Nafarroako bost artista 
plastikoren artelanekin osatutako erakusketa-
proiektua) Ione Atenea artistarekin egindako 
«Artxibo pertsonalak, memoria kolektiboak» 
tailerra programatu zuen. Esplorazio eta truke 
askerako lankidetza-espazio bat izan zen, arbaso 
femenino bat oinarri hartuta, memoriaren ehun 
komun bat eraikitzeko. 

Acción Contra la Trata eta Las Poderosasek ere 
emakumeen eskubideen alde egin zuten Agoi-
tzen, Agoizko Kultur Etxeko entzutegian egin zen 
topaketa batean. Ekitaldian “We have a dream” 
dokumental laburra proiektatu zen. Lan handia 
egin da arteterapian, adierazpen-zaintzan, ahal-
duntzerako dantzan, autodefentsa feministan 
eta emakumeen eskubideei buruzko tailerretan.

Egoera ezberdin, erreal eta dibertigarri bezain 
zintzoetan murgiltzen da ikuslea, bi emakume-
ren testigantzen bidez (TDiferentzia). 

8 M-KO ADIERAZPENA. Udaleko osoko bilku-
rak adierazpen bat onartu zuen Mugimendu 
Feminista eta gaur hemen egon gaitezen bo-
rrokatu duten emakume askoren banakako 
lana aitortzeko. Adierazpenak adierazten du 
“genero-egiturazko desberdintasunen gorakada 
errealitate ukaezina dela, emakumeek zaintza-
karga gehiena beren gain hartzen jarraitzen 
baitute, eta argi dagoela joerak prekarizaziora  
eramaten duela. 

Krisi-egoera horri behar bezala erantzunen dio-
ten erantzun integralak lehenbailehen hartzea 
proposatzen da, eremu eta maila guztietan, 
ikuspegi globaletik hasi eta tokikora arte, eta 
alderantziz. Horretarako, erakundeak koordi-
natu behar dira, eta herritarrek erabaki pu-
blikoetan parte hartzeko bideak ireki, batez ere 
emakume-taldeek eta mugimendu feministak.

Bizitza baldintza duin eta justuetan manten-
tzearen aldeko apustua egiteko unea da, eta 
horrek begirada feminista eskatzen du erakun-
deetatik bultzatzen ditugun politika guztietan.

BERDINTASUNAREN ALDEKO ERAKUSLEIHO LE-
HIAKETA. Emakumearen Nazioarteko Eguna 
zela eta, Agoizko Udaleko Berdintasun Arloak 
Berdintasunerako I. Erakusketa Lehiaketa abia-
razi zuen herriko establezimendu guztientzat. 
Lehenengo edizio honetan, deialdia arrakasta-
tsua izan zen, 18 lokalek parte hartu baitzuten.

Lehiaketa honen helburua berdintasunaren 
arloan agoizko herriari ikusgarritasuna eta 
sentsibilizazioa ematea da, baita sormena ber-
dintasunaren ikuspegitik sustatzea ere. Den-
detako kanpoko erakusleihoak edo beirateak 
apaindu nahi ziren, “Martxoak 8: emakumearen 
Nazioarteko Eguna” gaiarekin. Saria 90 euroko 
balea izan zen, Agoizko hiru establezimendutan 
trukatzeko (zozketa bidez aukeratuak). Lehen 
edizio honetan saritutako establezimendua 
Deportes Toki Eder izan zen. Erakusleiho bat 
egin zuen, Agoizko frontoia erreproduzitzen 
zuena, eta non hainbat emakume anonimo pi-
lotan jolasten ari ziren. Aipamen berezia ere 
egin zitzaion Txoko Nekaneri; bere familiako 
emakumeei omenaldi bat egin zien, Agoizko 
iraganera eramaten gintuen argazkien bidez. 
Zorionak guztioi.

LEHEN MAILAKO OSASUN ARRETA PLANA AURKEZTU DA AGOITZEN 

Aurreko apirilean eta maiatzean oinarrizko 
gaitasun digitalei buruzko doako hiru ikasta-
ro programatu ziren Agoitzen, bi biztanleria-
sektorerentzat. Horietako bat, Unibertsitate, 
Berrikuntza eta Eraldaketa Digitaleko Departa-
mentuak sustatua, NASERTICekin lankidetzan, 
erretiratuek egin zuten. Ikastaroek bi modalitate 
zituzten: lehenik aurrez aurrekoa, 20 ordu bete 
arte; eta horren ondoren prestakuntza osagarri 
bat gin behar zen on-line modalitatean, Link Na-
varra plataformaren bidez. Plataforman ikastaro 
eskaintza zabala dago, maila oinarrizkoenetik 
aurreratuenetara.

Beste bi ikastaroak emakume langabeen-
tzat izan ziren, eta 40 orduko iraupena izan 
zuten, bi astetan banatuta. Gaitasun digi-
talei buruzko prestakuntza-proposamen 
hori Nafar Lansare Nafarroako Enplegu 
Zerbitzuak egin zuen, NASERTICekin lankide- 

tzan, espezializaziora, birziklapenera eta gara-
pen profesionalera bideratutako programen 
barruan. Ikastaro horiek Nafarroako Gober-
nuaren Gizarteratze eta Gaikuntza Digitalerako 
Planaren barruan sartzen dira, eta honako hel-
buru hauek dituzte: inklusio digitala, soziala eta 

enplegagarritasuna hobetzea; eten digitala eta 
generokoa murriztea, alfabetizazio digitalaren 
bidez. Bi prestakuntza-programak Berreskura-
tze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planeko (MRR) 
Next Generation EU funts europarrekin finan-
tzatuta daude.

Santos Indurain Osasuneko kontseilaria eta 
Carlos Artundo Osasuneko zuzendari nagusia 
Agoizko Kultur Etxean bildu ziren Agoizko, Au-
ritzko, Ezkabarteko eta Esteribarreko oinarriz-
ko eremuetako udalerrietako ordezkariekin. 
Topaketak Foru Komunitateko lehen mailako 
arretaren egoera aztertzea zuen helburu, berezi-
ki landa-eremuetakoa. Horretaz gain, hurrengo 
hilabeteetarako ekintza-plana azaldu zen, Lehen 

Hezkuntzako Erronka dokumentuan jasotakoa.

Osasun-maila hori modu integralean eta dizi-
plina anitzean biziberritzeko, Osasun Departa-
mentuak garrantzitsutzat jotzen du asisten-
tzia-baliabideak eta denbora-mendeko arreta 
sendotzea eta ekintza komunitarioa bultzatzea 
biztanleria geografikoki oso sakabanatuta da-
goen eremu batean. 

Bileran, Lehen Mailako Arretako zuzendaritza-
taldeak eta Yolanda Martínez gerenteak ere par-
te hartu zuten, eta zonaldeetan izandako ekintza 
komunitario garrantzitsua nabarmendu zen, 
besteak beste: gazteei, droga-mendetasunen 
prebentzioari eta sexualitateari zuzendutako 
programak, mugikortasun murriztua duten per-
tsonei zuzendutako programak, zeinak aktibo 
mantentzeko ariketak egiteko proiektu bat 
jasotzen duen.

Topaketan ordezkatuta egon ziren eskualdeen 
kasuan, plantillak Enplegu Eskaintza Publikoen 
(EEP)  bidez fidelizatzeko eta egonkortzeko es-
trategiaren barnean plaza hauen eskaintza 
jasota dago: Lehen Mailako Atentzioko medikua, 
Landa Larrialdietako Zerbitzua (SUR) eta Pe-
diatraren eskaintzan, Agoizko Oinarrizko Ere-
muan SUR plaza bat, eta Agoitz eta Auritzen 
artean partekatutako Pediatraren plaza. Plazak 
lor-tzen dituztenek maiatzean hartuko dute 
jabetza. Sartze hori, Nafarroan oro har, oso 
garrantzitsua da Departamentuak profesio-
nalak sendotzeko egiten duen apustuan, batez 
ere landa-eremuan.
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TREBAKUNTZA DIGITALEKO IKASTAROAK

Nafarroako hainbat erakunde publiko eta priba-
tuk, horien artean Agoizko Udalak, adin txikiko 
eta gazteen artean porno bortitzaren kontsu-
moaren ondorioak prebenitzeko eta adin-tarte 
horietarako sexu-hezkuntza profesionalaren 
beharra prebenitzeko jarduerak hasi dituzte. 
Poliki-poliki, zailtasunak izan arren, osasun-arazo 
hori onartzeko beharra nabarmentzen ari da, 

eta hezkuntzako eta osasuneko familientzako 
eta profesionalentzako prestakuntza-jarduerak 
sustatu behar ikusten ari da, sexu- eta ugalketa-
osasunaren arriskuak saihesteko alternatiba 
bakar gisa.

José Luis García psikologian doktore, sexologo, 
hizlari eta idazleak eman ditu mintegi horiek.

Zalantzarik gabe, gurasoen eta osasunaren eta 
hezkuntzaren arloko profesionalen prestakuntza, 
bai seme-alabekiko komunikazioaren arloan, bai 
sexu- eta afektibitate-hezkuntzan, lehentasu-
nezko helburua da gaur egun, biztanleria-talde 
horiek azken hiru hamarkadetan gizartean ger-
tatu diren aldaketekin lotuta aurkezten dituzten 
eskaeren arabera.

AGOITZEK ADINGABEEN PORNOGRAFIAREN KONTSUMOAREN ONDORIOEI EKIN DIE



INAUTERIEK AGOIZKO KALEAK “MOZORRATU” DITUZTEOSOKO BILKURAK EHBILDUK MENDEBALDEKO SAHARAZ AURKEZTUTAKO MOZIOA ONETSI ZUEN

Pandemiak behartutako urtebeteko etenaldia-
ren ondoren, Agoitzek inauteriak ospatu zituen 
berriro. Otsailaren 26an (larunbata) izan zen 

jaietako lehen ekitaldia. Herrian barna egiten 
ohi den desfilearekin hasi zen eguna, eta bertan 
Agoizko inauterietako pertsonaiek parte hartu 

zuten, maskaritek eta kaskaboboek hain zuzen 
ere. Agoizko Txitulari Taldeak lagunduta, kalejira 
koloretsua egin zuten. Arratsaldean, Merkatu 
plaza eta Erregeordearen kalea lotzen dituen 
«Kaskabobo eta Maskariten» kalea ireki eta 
garbitu zen, eta jende andana bildu zen irekie-
ra ikusteko. Tradizio herrikoiak dioenez, hilketa 
bat izan zen bertan duela 70 urte baino gehiago, 
inauteri egun batean, eta ordutik, etxartea itxita 
dago. Ekitaldi honen ondoren, desfile berri bat 
egin zen herriko kaleetan zehar. Oraingoan, 
gainera, herriko talde gehiagok hartu zuten 
parte: txistuak, trikitixak, gaitak, joaldunak eta 
erraldoien konpartsa.

Inauterietako asteartean kalejira egin zen, eta 
bertan haur askok parte hartu zuten. Ondoren, 
Merkatu plazan, Zirikio eta Kapusai izan ziren 
madarikatutako kale horretan izandako gertaera 
lazgarrien protagonistak.

Espainiako Gobernuak goitik behera aldatu du 
Mendebaldeko Saharako gatazkarekiko jarrera, 
eta Nazio Batuen ebazpenak eta Nazioarteko 
Zuzenbidea bera ere urratu ditu. Horregatik, 

EH Bilduk mozio bat aurkeztu eta onartu zuen 
Agoizko Udalean, Gobernuak emandako bira 
salatzeko.

Komunikabide batzuen arabera, Jose Manuel 
Albares Kanpo Arazoetako, Europar Batasune-
ko eta Lankidetzako ministroak berak geroago 
berretsitako informazioak, Pedro Sanchez Espai-
niako Gobernuko presidenteak, gutun bat bidali 
zion Mohamed VI.a erregeari, gatazka konpon-
tzeko proposamen serioena, errealistena eta 
sinesgarriena Marokok 2007an Sahararako egin 
zuen autonomia-erregimenaren proposamena 
zela esanez.

Bestalde, Abdulah Arabik, Fronte Polisarioak 
Espainian duen ordezkariak, adierazi du Espai-
niako Gobernuak urteak daramatzala Marokori 
etengabe atsegin ematen, bere ustez deskolo-

nizatzeke dagoen lurralde bateko potentzia ad-
ministratzaile gisa ez dagokion anbiguotasunez 
jokatuz. Arabik azpimarratu du erreferenduma 
egin behar dela saharar herriak erabaki dezan

Horregatik guztiagatik, toki-korporazioaren 
gehiengoak Espainiako Gobernuak azken egu-
netan emandako bira gaitzesten du, eta kezka-
tuta dago Sanchezek bere gain hartuko duelako 
Marokoko Erresumak Sahararen autonomiari 
buruz egindako alde bakarreko proposamena.

Horrekin batera, Udalbatzak Espainiako Esta-
tuari eskatzen dio Nazio Batuen ebazpenen 
eta Nazioarteko Zuzenbidearen arabera joka 
dezala; izan ere, ebazpen horien arabera, Men-
debaldeko Sahararen auziari irtenbide politikoa 
ematea funtsezkoa da, betiere saharar herriaren 
subiranotasun-eskubidea bermatzeko.
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ITZULI DIRA SANISIDROAK

Agoitzek sanisidroak ospatu zituen berriro, 
pandemiak eragindako bi urteko etenaldiaren 
ondoren. Eta handikiro egin zuen. San Isidro 
egun handia izan da beti agoizko guztien egu-
tegian, eta aurten ere giro ona eta herritarren 
parte hartze handia izan ziren hiru festa egune-
tako ezaugarri nagusiak. Gainera, eguraldi ezin 
hobean iragan ziren. 

Maiatzaren 13an (ostirala) hasi ziren ospakizunak: 
Udal Pilota Eskolako txapelketen finalak programa-
tu ziren Toki Eder pilotalekuan, Oinatz Bengoetxea 
pilotariaren agur-jaialdiaren atariko. Ilunabarrean, 
zezensuzkoen trakak entzun ahal izan ziren beste 
behin ere, eta hiriko kaleak argitu zituzten. On-
doren, jaia Merkatuko plazara joan zen. Bertan 
herriko AGTZ taldeak kontzertu bat eman zuen.

Larunbata, San Isidro bezpera, Sarean elkarteak 
antolatutako herriko eta inguruko artisautza 
azokarekin hasi zen. Artisauek Merkatuko pla-
zan jarri zituzten postuak, produktuak salgai 
izan zituzten 10:00etatik 14:00etara. Iraunkorrak 
txaranga tolosarrak kaleak girotu zituen, goi-
zean egindako kalejiran eta herri bazkariaren 
ondoren ere. 

Arratsaldean, Trikiteens taldeak kontzertua 
eman zuen, eta geroago San Migel Abesba-
tzak Hilarion Eslavaren Salbea interpretatu 
zuen elizan. Bukatutakoan, Agoizko Gaiteroen 
soinuaren erritmora, herrikoak Merkatuko 
plazara abiatu ziren bertan piztu zen sutara. 
Herrikoek horren gainean salto egiteko aukera 
izan zuten trikitixa taldeak musika jartzen zuen 

bitartean. Eta berriro ere kartoizko eta suzko 
zezena atera zen, Karrika Berrian zehar, beren 
txinpartekin haurrak adarkatzera. Gauean, Tri-
kiteensek eta Ibañez DJak emandako kontzer-
tuetan jende ugari elkartu zen, festak giroan 
egoteko irrikaz. 

Eta hilaren 15ean, berriz, txanda hartu zuten Mi-
laur Taldeak, prozesioak, mezak eta Erraldoien 
Konpartsak. Erraldoiek kalejira ikusgarria egin 
zuten Agoizko Gaiteroekin eta Milaur Taldearekin 
batera, Agoizko kaleetan barrena. Arratsaldean, 
Nafarroa beherea plaza izan zen festa-gunea. 
Lehenik, haur jolasak eta tailerrak izan ziren, 
eta gero txokolatada. Ondoren, gaiteroen eta 
dantzarien arteko lehia hasi zen Artaxoako jo-
taren erritmora. 

Agoizko Udalak Aurrepirinioko Klima eta Energia 
Jasangarrirako Planaren (KEJEP edo PACES) pres-
tatze prozesuan parte hartzen du. Alkatetzen 
Ituna izeneko ekimenaren barruko ekimena da, 
klima-aldaketara egokitzeko Europako LIFE-IP 
NAdapta-CC proiektuak bultzatutakoa. Inizia-
tibak erronka global horri aurre egiteko toki 
entitateen neurriak jasotzen eta proposatzen 

ditu, hala nola, energia-pobrezia galarazteko, 
egokitzapena lortzeko eta ondorioak arintzeko 
neurriak. Joan den irailaz geroztik, hainbat ko-
munikazio- eta partaidetza-jarduera egin dira, 
herritarrei egindako inkesten, online tailerren eta 
udal-arduradunekin egindako lan-saioen bidez, 
klima-aldaketara egokitzeko eta hura arintze-
ko neurriak definitzeko, bai eta tokiko eremuan 

energia-pobreziari buruzkoak ere. Neurri horiek 
izanen dira KEJEP (PACES) izenekoak Nasuvinsak, 
Lursarea-Lurraldearen eta Iraunkortasunaren 
Nafarroako Agentziaren bidez, KEJEP (PACES)en 
lehen zirriborroa aurkeztu du toki mailan. Hori 
dela eta, herritarrei ekarpenak eta kontsultak 
egiteko aldi bat ireki zen, udalerri bakoitzaren 
klimaren arloko konpromisoak ezagutarazteko.

Joan den apirilean, Agoizko Udalak Herritarren 
Zientziari buruzko Jardunaldiak antolatu zituen, 
Gorosti Natur Zientzien Elkartearekin lankide-
tzan. Bi saio programatu ziren: topaketa teoriko-
praktiko bat Aurelio Leon aretoan eta txango 
botaniko bat, gure ingurua inguratzen duten 
landareak identifikatu eta ezagutzeko. Eguraldia 
txarra izan arren, 15 pertsona inguru bertaratu 
ziren, eta interes handia agertu zuten. Jardu-
naldian landare espezie asko identifikatu ziren 
eta behaketa guztien erregistroak egin ziren 
«Observado» plataforma digitalean, non edonork 
kontsultatzeko moduan dauden. Lan-ildo berean, 
Agoizko Udalak, Ingurumen Arloaren bitartez, 
hainbat orkidea barietate hazten diren hiriko 
zenbait leku identifikatu ditu, lore horiek eza-

gutarazteko eta babesteko. Lekuk seinaleztatu 
dira, espezie horiek moztu ez daitezen. Liliak 
ezagutzera, identifikatzera eta kontserbatze-

ra animatzen dugu, dauden tokian, pertsona 
guztien gozamenerako eta beren funtzioa na-
turan betetzen jarrai dezaten.

Lurralde Antolamendu, Etxebizitza, Paisaia eta 
Proiektu Estrategikoetako Departamentuak 
Nafarroako Lurralde Estrategia (ETN) berriari 
buruzko eztabaida- eta partaidetza-prozesu bat 
jarri du abian. Komunitatearen geografia osoan 
aurreikusitako hamabi mahai parte-hartzailee-
tako bat Agoizko Kultur Etxean egin zen. Zan-

gozako Eskualdeko hainbat toki-erakundetako 
ordezkariak, adituak eta eragile sektorial eta 
sozialak bildu zituen topaketan, bertan orain 
arte landutako parte-hartze prozesua eta do-
kumentuak azaldu ziren. Horrez gain, ETNren 
zirriborroa aurkeztu zen, hirigintza jasanga-
rriaren, lurralde-orekaren, gizarte-kohesioaren 

eta zerbitzuetara iristeko berdintasunaren 
printzipio berriak jorratzen dituena, bai eta 
klima-aldaketari edo erronka demografikoari 
aurre egiteko eta despopulazioaren aurkako 
borrokari aurre egiteko neurriak ere, besteak 
beste. Kontua da tamaina ertaineko herriak 
egitura-ardatz bihurtzea.

KEJEPEN ZIRRIBORROARI EGINDAKO KARPENAK

HERRITARREN ZIENTZIARI BURUZKO JARDUNALDIAK

NAFARROA OREKATUAGOA IZATEA DA NAFARROAKO LURRALDE ESTRATEGIAREN HELBURUA



NARRAZIO LABURREN LEHIAKETAKO SARIAK BANATU DIRA

“AGOIZKO ISTORIOAK” ERAKUSKETA IRAUNKORRA

Agoitz Hiria Narrazio Laburren XV. Lehiaketaren 
sari-banaketa ekitaldia egin zuen Kultur Etxeko 
auditorioan. Pantxika Lamurrek (Ainhoa Juániz) 
maisuki eta umore onez gidatutako zuen sari 
banaketa egiteko antolatutako gala dibertiga-
rria. Ikasturte eta ziklo ezberdinetako irabazleek 
banan bana jaso zuten merezitako sariak le-
hiaketako epaimahaikideen eta eskolako zein 
udaleko ordezkarien eskutik. Ekitaldian, gainera, 
saritutako kontakizunak biltzen dituen liburu 
txikia aurkezteko balio izan zuen. 

Zorionak irabazleei eta XV. lehiaketa honetako 
parte-hartzaile guztiei.

Kultur Etxean dagoen areto bat, Irigoien kalean 
sarrera duena eta bere garaian turismo bulegoa 
izandakoa alegia, izanen da, hemendik aurrera 
“Agoizko istorioak” erakusketaren ikustokia. 
Erakusketa ikusgai egon zen, denboraldi batez, 
Kultur Etxeko Areto Nagusian, harekin gozatu 
ahal izan genuen bertan, eta, orain, badu bere-
tzako txoko iraunkorra. «El Irati, S.A.» erakusketa 
iraunkorrarekin batera, hiriko kultura, ondare 
eta historiaren erreferente bilakatu da. “Agoizko 
istorioak” erakusketa paregabea da, bai edukia-

ren berezitasunagatik, izan ere, herriari lotutako 
argazki eta dokumentu zaharrak jasotzen ditu 
hainbat paneletan, eta, batez ere, 1929an Agoitz 
nolakoa zen ikusteko aukera izateagatik, maketa 
zehatz bati esker.

Erakusketa horretarako sarbidea José Amichis 
plazakoa izanen da, eta bisita ordutegia eta 
egutegia, oraingoz, Kultur Etxeko Areto Nagu-
siak daukan bera izanen da. Erakusketa bat 
programatzen denean, zabalduko dira “Agoizko 

Istorioak” erakusketaren ateak ere, eta iraga-
nera bidaiatzeko eskaintza izanen da. 

Erakusketa-zentro iraunkor berri honekin, Uda-
lak apustu irmoa egin du gure ondare materiala 
eta immateriala kontserbatzearen alde. Azken 
urteotan egindako ekintzek hala erakusten dute. 
Gainera, dagoeneko lanean ari dira irailean  
Agoizko istorioak osatzeko, argazkiekin osatu-
tako erakusketa berri batekin, horietako asko 
argitaratu gabeak.

AGOIZKO EUSKARAREN EGOERARI BURUZKO AZTERLANA

Joan den martxoaren 10ean aurkeztu ziren, Aure-
lio Leon aretoan, iazko ekainetik urrira bitartean 
Agoitzen egin zen azterketa soziolinguistikoaren 
emaitzak. Udalak bultzatutako ikerketa izan da, 
eta SIADECO ikerketa aplikatuko sozietateak egin 
du. Ikerketa egiteko bi motatako teknikak erabili 
dira, informazio kualitatiboa jasotzea helburu zu-
tenak eta kuantitatiboa lortzeko bideratutakoak 
hain zuzen ere. Zehazki, 16 urtetik gorako Agoizko 
biztanleen artean, telefono bidezko 400 elkarri-
zketa egin dira, 6 elkarrizketa sakon (euskararen 
sustapenarekin lotutako pertsonekin), 10 on-line 
galdetegi (Agoizko kultura- eta gizarte-taldeei) 
eta 4 eztabaida-talde, zenbait profilen arabera 
osatuak (gurasoak, euskara-ikasleak, irakasleak, 
gazteak).

Honako hauek izan dira lanaren aztergaiak: 
hizkuntzaren ezagutza, euskararen ikaskun- 
tza, erabilera eta motibazioa eta euskararekiko 
jarrerak.

Lehenik, Agoizko biztanleriaren bilakaera eta 
ezaugarri nagusiak aztertu ditu ikerketak. 20 
urteko tartean (2001-2021), % 38 hazi da biztan-
leria (1.862-2.777). Gaur egun, herriko biztanleen 
% 68 Nafarroan jaio dira, % 13,8 estatuko beste 
leku batzuetan eta % 18,5 atzerrian.

Ikerketak ateratzen duen ondorioetako bat 
euskararen ezagu-tza-maila da: estimatzen da 
%25a euskalduna dela (euskara ongi edo oso 
ongi daki); ezagutza portzentaje hori handiagoa 
da 16-30 urte bitarteko biztanleen artean (% 45) 
eta 31-50 urte bitartekoenean (% 37). Ezagutza-
mailak familiaren erabileran behar besteko is-
larik ez duen arren, oraindik ere nahiko urria 
baita (familien %3 erabiltzen da), aukera handia 
dago normalizazio-prozesuan jauzi kualitatibo 
garrantzitsua emateko.

Euskararen kultur transmisioari dagokionez, D 
ereduaren goranzko joera eten da, migrazio-

prozesuek eraginda, eta, berriz, G ereduko 
matrikulen kopuruak gora egin du. Helduen 
euskalduntzeari dagokionez, % 30ek adierazi 
du noizbait euskara ikasi duela, eta horietatik 
%63k asko ikasi duela aitortu ere. Gaur egun, 
biztanleen % 13k euskara ikasteko interesa du.

Oro har, euskarak presentzia eskasa du Agoitzen, 
duela 20 urte baino handiagoa bada ere, eta 
pixkanaka gero eta leku gehiago hartzen ari da. 
Erabilera-espazio berriak behar dira, ezinbeste-
koak direlako hizkuntza gehiago menderatzeko. 
Euskaraz harremanetan jartzeko talde edo jar-
duera gutxi dagoela uste da.

Agoizko biztanleriak euskararekiko afektibitate 
handia erakusten du, % 62k hizkuntza propio-
tzat hartzen baitu. Babestu beharreko hizkuntza 
da, etorkizuna eta duena eta gai soziopolitikoei 
lotuta ez dagoena. Agoizkoen % 80 euskara sus-
tatzearen alde dago.

Herrikoen % 50ek uste du azken urteotan eus-
kararen presentzia handitu egin dela, eta % 
60rentzat datozen bost urteetan are gehiago 
haziko da, bultzatuz gero. % 66k uste du eus-
kararen presentzia izan beharko litzatekeenetik 
hurbilago dagoela udalak antolatutako jarduere-
tan, beste erakunde batzuenetan baino (Kultur 
taldeena, Nafarroako Gobernuarena, esaterako). 

Ikerketan jasotako informazio guztia balio han-
dikoa da euskararen normalizazioaren plani-
fikazioa egiteko. 
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Uharteko Arte Garaikideko Zentroak antolatutako 
Uholdeak erakusketaren hirugarren edizioa, Na-
farroari lotutako artistek egindako ekoizpenekin 
osatutako erakusketa ibiltaria, Agoitzen hasi zen 
berriro eta hirugarren urtez jarraian. Bertan iza-
nen da martxoaren 19ra arte. Ondoren, Altsasuko 
Iortia Kultur Etxea bisitatuko du, eta maiatzean 
Tafalla Kulturgunean gozatu ahal izanen da. Jone 
Rubio Mazkiaran da Uholdeak proiektuaren ko-
misarioa, eta erakusketan parte hartzen dute 
Ione Atenea, Atxako Aizpea, Celia Eslava, Andrea 
Ganuza eta Mireya Martin Larumbe artista plas-
tikoek. Gainera, ekintza ezberdinak eginen dira 

Ibil Bedi, Sutan dantza taldea, Artafarandula eta 
bertsolaritza eta poesia saioak eskainiko baitira 
horren barnean. 

Hirugarren edizio honetan, hiru esparru teoriko-
tan oinarritutako ikerketa bat da proiektuaren 
ardatza: imaginario feministak, espazioa eta 
gorpuztasuna. Parte-hartzaileek egindako lanak 
biltzeko balio dute. Erakusketan dauden ekoizpen 
artistikoak an-tzeko oinarri teorikoen gainean 
eraiki arren, diziplina-ezaugarriei dagokienez des-
berdinak dira: eskultura, instalazioa, marrazketa, 
dantza, zinema, bertsolaritza, literatura, musika...

AGOITZEN HASI ZEN ‘UHOLDEAK’ PROGRAMAREN HIRUGARREN EDIZIOA

Martxoaren 31tik apirilaren 10era, 22. Korrikak 
2.500 kilometro baino gehiago egin zituen 
euskararen alde. Adin guztietako partaideek, 
gau eta egun, lekukoa eskuz esku pasa zuten, 
euskara bultzatzeko jende gehiago biltzen duen 
martxa herrikoi batean. Aurten lasterketa ez 
zen Agoiztik pasatu, baina horrek ez zuen era-
gotzi Udalak kilometro bat erosten laguntzea 
eta euskara aldarrikatuz korrika egitea. Gaue-
ko tenperatura baxuak gorabehera, herriaren 
erantzun zabalak beroa eman zion Kasedara 
kilometro gogor bat egitera joandako agoizko 
korporazioari.

Ostiralean, hilaren 8an, Haur Eskolak eta San 
Migel ikastetxeak bat egin zuten Korrika Txi-
kiarekin, eta martxa koloretsu eta alaia egin 
zuten Agoizko kaleetan zehar.

Lasterketa herrikoi hau, euskararen aldeko 
ekitaldi garrantzitsuenetako bat bihurtu dena, 
dagoeneko 22 edizio ospatu ditu.

Korrikaren ospakizunarekin batera, martxoaren 
19an, larunbata, Euskararen Eguna antolatu zen 
Hirian. Eguna haurrei zuzendutako ekitaldiekin 
hasi zen. Agoizko konpartsako erraldoiek kale-
jira koloretsua egin zuten haur eta gaztetxoekin 
batera, eta zirku joko batzuek merkatu plaza 

okupatu zuten. Ondoren, Kantuz saioan, jende 
asko animatu zuen euskarazko kantu tradiziona-
lak abestera. Herri bazkari ere antolatu zen, eta, 
ondoren, dantza eta musikak hartu zuten lekua. 
Egun osan zehar euskararen aldeko partaidetza 
handia izen zen.

HOTZAK EZIN IZAN ZUEN KORRIKA GELDIARAZI
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KULTUR BALANTZEA

OTSAILA. Santa Agatak ireki zuen otsaileko kultur 
programazioa. Urtero bezala, jai tradizional ho-
netan baserritarrez jantzitako neska-mutikoak 
bildu ziren, makila eskuan, eta, Agoizko txitulari 
taldeak lagunduta, hainbat abesti abestu zi-
tuzten. Elizaren ondotik, santua oroitarazten 
duen tailaren ondotik alegia, abiatu ziren, eta, 
ondoren, ibilbidea egin zuten Agoizko kaleetan 
barrena, Merkatu plazan amaitu arte. Herrian 
errotuta dagoen ohitura hori amaitu ondoren, 
Korrikaren edizio berria aurkeztu zen Aurelio 
Leon aretoan, Onintza Enbeitia Maguregiren 
“Izurritea” liburuaren aurkezpenaren aurretik.

Antzerkia musika ikuskizun moduan iritsi zen 
«Route 6.6» lanarekin. Hainbat lekutara bidaia, 
istorio ederrak ezagutzeko: “6 soka, 6 ipuin. Soka 
bakoitza leku bat, leku bakoitza istorio bat, oroi-
menean betiko gordetzen diren horietakoa”.

Joan den abenduan bertan behera geratu zen 
ipuin-kontaketa saioa berriro programatu zuen 
liburutegiak. Estitxu Arroyoren eskutik “Cele-
brando con cuentos” ipuina izan zen aukera-
tutakoa. 

MARTXOA. Emakumearen Eguna ospatzeko an-
tolatutako ekitaldiek hartu zuten martxoko kul-
tur programazioaren parterik handiena. Baina, 
hala eta guztiz ere, hilean zehar gozatu ahal izan 

genituen ere Udaleko kultura arloak antolatu 
zituen beste jarduera batzuez ere. 

Uholdeak programaren barruan, “Esta cxsa no 
se habita” erakusketa osatzen zuten beste bi 
proposamen zeuden. Lehena  inguruko arte-era-
gileen ikusgarritasuna bultzatzea zuen helburu, 
eta Bedi musika-banda nafarraren pop (beste 
estilo batzuetako ukitu batzuekin) kontzertua 
izan zen. Bigarrena “Artxibo pertsonalak, me-
moria kolektiboak” izeneko tailerra izan zen, eta 
horrekin itxi zen Uholdeak-ek Agoitzen eskaini 
zuen programa zabala. Orain beste herri batzen 
txanda izanen da. 

Kultur etxeko auditoriumak hartu zuen Navarra 
XXI Nafarroa herri ekimenak egindako “Con las 
cartas marcadas” dokumentalaren estreinaldia. 
Filmak Nafarroako egungo estatus politikoaren 
negoziazioaren nondik norakoak erakusten ditu, 
eta baita, Franco hil ondoren, Nafarroan ezer 
ez alda ez zedin, tranpati talde batek egindako  
iruzur, trikimailu eta engainuak ere. 

“Añoranzas de un Aoiz que fue” da Kiko Lako 
Itoizek Aurelio Leon aretoan aurkeztu zuen libu-
ruaren izenburua. Argitalpenak agoizko bizitza-
rekin lotutako kontakizun laburrak berreskuratu 
eta jasotzen ditu. Liburuak pasarte batzuk ditu, 
Agoizko zenbait pertsonei eskainitakoa, bere 

egunekoarekin gaur ezagutzen dugun herria 
osatzen zerikusia izan dutenak. 

Hileko eskaintza ixteko, Musika Eskolako ikasleek 
kontzertu bat eskaini zuten Kultur Etxean. 

APIRILA. Agoizko Musika Eskolako gitarra-ikas-
leek egindako entzunaldi musikalak ireki zen 
hileko programazioa. Aste Santuko oporren 
aurreko egunean ere  kontzertu didaktiko bat 
eskaini zieten San Migel ikastetxeko ikasleei. San 
Migel abesbatzak ohiko eliz musikako kontzertua 
eskaini zuen elizan, Pazko Astea zela eta.

Antzerkiaren arloan, “Asociación Butaca 78” 
konpainiaren No queda ninguno (10 negritos) 
obra eskaini zuen;  DBHko 4. mailako ikasleek, 
berriz, “Seinalea” obra taularatu zuten, eta bi saio 
eskaini zituzten; eta Yllana taldeko “Greenpiss” 
ekologiari buruzko satira dibertigarria, Kultur 
Etxeko auditoriumean egon zen. 

Gainera, Liburuaren Eguna zela eta, Fernando 
Hualde idazle eta ikertzailearen “Romerías a San 
Miguel de Izaga” liburua aurkeztu zen, Joseba 
Urretabizkaia argazkilari eta editorearen eskutik 
Izagarako martxa erlijioso historikoak babesten 
dituen argitalpena.

Patxi Huartek emandako arte plastiko eta esku-

lanen tailerrak borobildu zuen apirileko agenda. 
Haurrek beren sormena askatu ahal izan zuten 
orri-markatzaile original eta dibertigarriak di-
seinatuz eta beren libretak sortuz.

MAIATZA. San Isidroren omenezko jaietako egi-
tarau osoaz gain, herriko kultur jarduerek ohiko 
dinamikarekin jarraitu zuten, eta hainbat ekitaldi 
eskaini ziren maiatzean zehar. San Roman er-
mitara egindako erromeriarekin hasi zen hileko 
egutegia. Baselizara joateko eguberriko egun 
zoragarria izan zuten herrikoek.

Agoizko Goiburu dendak 200 urte egin zituen, eta 
ospatzeko establezimenduko ateak ireki zuen. 
Herritarrek bertatik bertara ezagutu ahal izan 
zituzten bost belaunaldietan dendak izan di-
tuen jarduera guztiak, hala nola, argizarigintza, 
txokolategia, Arte eta Musika Aretoa, mahastia 

eta upeltegia... Bi erakusketa egin ziren Kultur 
Etxean. Alde batetik, San Migel DBH institutuko 
ikasleek beren lanak erakutsi zituzten «Artista 
txikiak-Artista Txikiak» izeneko erakusketan. Bi-
laketak, berriz, Umafy-ren ikasturteari amaiera 
emateko ekitaldian 13 ikaslek graduazio titulua 
jaso zuten. Horietako 3 Agoizkoak ziren: Mari 
Cruz Apesteguía, Pedro Machicot eta Raquel 
Vergara). Horretaz gain, Adinekoen Unibertsita-
teko informatika ikasleek prestatutako “Ura eta 
pintura” erakusketa egon zen ikusgai. 

Dantzak ere lekua izan zuen hilabete honetan. 
Agoitzek, Nafarroako Antzoki Sareko kide gisa, 
Nafarroako Dantza Garaikidearen DNA programa 
hartu zuen, Dantzaren Nazioarteko Egunaren 
ospakizunak zirela eta. Bi tailer eta instalazio 
bana egin ziren, “Gorputzaren soinuak” ardatz 
hartuta. Gainera, Agoizko dantza taldeak oroi-

tzapenak, emozioak eta oroimena eraman zuten 
Kultur Etxera, antolatutako “Taupadak” jaialdian. 

Mariano García bandak, hainbat musika-piezaren 
bidez, «Katius» errekako neskatoaren istorioa 
kontatu zigun. Injustiziaz, elkartasunaz eta des-
berdinarekiko errespetuaz hitz egiten duen obra 
da. Musika Eskolako txistu ikasleek ohiko en- 
tzunaldia egin zuten Kultur Etxean. Uharteko 
musika eskolako ikasleekin partekatu zuten 
agertokia, eta, ondoren, kontzertu bera hartu 
zuten bi ikastetxeetako ikasleekin.Horrez gain, 
Kulturgunea foroak topaketa bat egin zuen 
abuztuko jaiei eta horien prestaketei buruzko 
gaiak jorratzeko. Kattalingunek (Nafarroako 
Gobernuaren LGTBI+ informazio eta arreta 
zerbitzua) eskaini zuen hitzaldiak eta Fernando 
Lalana idazlearekin egindako eskola topaketak 
amaiera eman zioten hileko ekitaldiei.

OSES-BAZTAN ETA OTXANDORENA-OTANO, ERREMONTE TXAPELDUN
Oses-Baztan agoizkotarrek, Maylin II-Leatxe 
(Errekakoak) mendean hartu eta, 35-29 irabazi 
zuten Nafarroako Erremonte Kluben Txapelketa, 
Labriteko frontoian jokatutako maila handiko 
finalean.

Txapelketa otsailaren 12an hasi zen, eta bertan 
parte hartu dute Doneztebeko Erreka K.E-ak, 
Agoizko Kirol Elkarteak eta Iruritako Laxoa Elkar-

teak. Final-laurdenetako ligaxka jokatu zen, eta 
finalerdien ondoren, joan den larunbatean, mar-
txoaren 12an, final handia jokatu zen.

OTXANDORENA-OTANOK IRUÑEKO ALDE ZAHA-
RREKO 8. ERREMONTE TXAPELKETA IRABAZI 
DUTE. Otxandorenak eta Agoizko Otanok Iruñeko 
Alde Zaharreko 8. Txapelketa irabazi zuten Labrit 
pilotalekuan. Bikote gazteak garaipena lortu 

zuen Uterga-Garces 35 eta 30 talde beteranoen 
aurka.

Jaialdiko sarrerekin bildutako dirua ADANO-
rentzat (Nafarroako Haur Minbizidunentzako 
Laguntza Elkartea) eta SOS Ukrainia kluste-
rrarentzat izanen da. Elkarte hori laguntza 
humanitarioa ematen ari da gerra dela eta. 
Zorionak guztioi.



AGOITZEN JOKATU DA KLUBEN ARTEKO TXAPELKETAREN AZKEN FASEA

Agoizko Toki Eder pilotalekuan jokatu zen 
Espainiako Kluben arteko Lehen Mailako 36 
metroko Txapelketaren azken fasea. Apirile-
ko lehen asteburuan, finalerdiak eta finalak 
jokatu ziren, bai eskuzkoak (banakakoa eta 
binakakoa), bai erremintazkoak (pala motza 
eta paleta larruzkoa).

Zamorako San Atilano Pelota elkartea gertatu 
zen Espainiako Kluben arteko Lehen Mailako 36 
metroko Txapelketaren garaile, eta, ondorioz, 
pilotaren maila gorenera igotzea lortu zuen. Fi-
nala Tkukun Lakua elkarte arabarrarekin jokatu 
zuen. Bi elkarte horiek, hain zuzen ere, pasa den 

denboraldian igo ziren Lehen Mailara. Finaler-
dietan Errioxako Barberitokoen aurka neurtu 
zituen indarrak, banakako zein eskuz binakako 
kategorietan. Erremintan, Larraina eta San Juan 
klub nafarrek jokatu zuten azken fasea. Azken 
fasea gogorra izan zen, hain lehiatua, zeren eta, 
jokatutako bi partiden ondorengo tanto diferen-
tzia orokorraren arabera erabaki zen. Larruzko 
paletan, Iruñeko auzokoak nagusitu ziren, baina 
Larraina Klubak irabazi zuen pala motzeko par-
tida, kanporaketan berdinketa lortuta. Bi klubek 
egindako tantoen zenbaketa orokorrak garai-
pena ekarri zuen, eta horrekin batera Ohorezko 
Mailara igotzea, Larrainaren kasuan. 

Larunbatean zein igandean giro bikaina izan 
zen. Parte hartu zuten klub guztien zaletasunak 
eta Agoizko herritar asko agoizko pilotalekura 
joan ziren pilotazale giro bikainaz gozatzera. 
Zorionak guztioi.

SARI SOZIALAK. Agoizko Udal Pilota Eskolak 
denboraldi amaieran emanen dituen trofeoak 
izaera sozial nabarmena izanen dute. Izan ere, 
Agoizko eskolak Arangurengo «Berriztu» ikas-
tetxean erosi ditu, gizarteratzean eta garapen 
pertsonalean lan egiten duen eta duela gutxi 
bere 30. urteurrena ospatu duen zentroan hain 
zuzen ere. Pilota Eskolako kideak ikastetxeko 
lana eta instalazioak ezagutzera joan ziren, eta, 
horrez gain, euskarri ezberdinak eta beste ga-
raikur batzuk erakutsi zizkieten etorkizuneko 
jarduerei begira. Pilota Eskolak eskerrak eman 
nahi dizkie Aranguren Ikastetxeko zuzendari-
tzari, hezitzaileei eta adingabeei bisita pozgarri 
eta motibagarriagatik. “Elkarlanean jarraituko 
dugu”, diote.

18 2022ko uztaila

Joan den maiatzaren 1ean, larunbata, 75 parte-
hartzaile lehiatu ziren Agoizko I. Duatloian. Kan-
pondoak antolatutako proba izan zen, Agoizko 
Udalarekin eta Nafarroako Triatloi Federazioare-
kin elkarlanean antolatutakoa. Duatloia urteko 
lasterketetako bat izan arte hazi nahi du, eta 
lehen edizio honetan arrakasta handia izan zuen. 
Oinezko lasterketaren ibilbidea Agoizko herrigu-
nean barna igaro zen. 2,5 km-ko zirkuitua zen, 
zeinari, 1 edo bi itzuli eman behar zitzaien, izenan 
emandako segmentuaren arabera. Bizikletaz 
egiteko tarte bat zeukan ere, Itoizko urtegiko 
presaraino iristen zena (lekua itxita egoten ohi 
da, eta CHEk emandako baimenari esker ireki 
zen). 5,5 kilometro zirkuitua zen, eta hari 4 itzuli 
eman behar zitzaion. Lasterketa bakarka edo 
binaka lehiatzeko diseinatuta zegoen. 

Kirol arloan, Marcos Yanizek gizonezkoetan eta 
Uxue Idiazabalek emakumezkoetan garaipena 
lortu zuten. Oier Goñi izan zen etxeko onena. 
Agoizko I. Duatloiaren zuzendaritza eta anto-
lakuntzatik eskerrak eman dizkiete Agoizko 

Udalari, boluntarioei eta enpresa babesleei, 
egindako laguntza eta ahaleginagatik, Agoitz 

hurrengo edizioetan errepikatzea espero duten 
kirol-ekitaldi baten protagonista izan zedin.

AGOIZKO I. DUATLOIAK ARRAKASTA ITZELA IZAN DUDU


