
t. 948 33 60 05   e. info@aoiz.es   w. www.agoitz.eus AGOIZKO UDALAK ARGITARATUTAKO UDAL ALDIZKARIA. 2022KO AZAROA

EUSKARA

xinple!



Nafarroako Gobernuak eta Madergia enpresak 
Agoizko industrialdean zurezko eraikuntza-fa-
brika berri bat ezartzeko hartutako akordio bat 
aurkeztu zuten. Horren jarduketa eraikuntzaren 
sektorearen industrializazio-prozesuarekin estu-
ki lotuta dago. Lantegia martxan jartzeak 9 milioi 
euroko inbertsioa suposatuko du, eta 30 bat 
enplegu zuzen eta zeharkako beste hainbeste 
sortzea aurreikusita dago.

Nafarroako Gobernuak 6 milioi euro baino gehia-
go 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 berreskuratzea aurreikusita 
dago, ondoren nabea errentan jarri nahi delako 
25 urterako. Foru Gobernuaren esku-hartzeak 
bi helburu ditu: batetik, eraikuntza jasangarria 
sustatzea, hura industrializatuz eta zura egitu-
razko elementu gisa erabiliz, eta, bestetik, Agoiz- 
ko eta haren eskualdeko industria-jarduera 
bultzatzea. 

Bestalde, Madergiak, energetikoki eraginko-
rrak diren etxeak eraikitzeko zurezko egituren 
eta materialen diseinuaren eta fabrikazioaren 
merkatuan lidergo-lekua duen enpresak, alokai-
ru bat ordainduko du instalazioak eraiki ondoren 
erabiltzeagatik, eta beste 3 milioi euroko inber-
tsioa eginen du Agoitzen irekiko duen eta 2024ko 
erdialderako operatiboa izatea aurreikusten 
duen ekoiz-pen-lerro berri horretan.

Hala jakinarazi zuten prentsaurrekoan Na-
farroako Gobernuko bigarren presidenteor-
de Jose Ma Aierdik, Madergiako administra- 
tzaile solidario Diego Nuñezek eta Agoizko alkate 

Angel Martin Unzuek, akordioa formalizatu eta 
etorkizuneko instalazio industrialak errentan 
hartzeko konpromisoa hartu ondoren.

José Ma Aierdik zuraren sektorea sustatzeko 
akordioaren garrantzia azpimarratu zuen, eta 
baita Nafarroak erreferentziazko enpresak izan 
ahal izatea lehengai horren bigarren eraldake-
taren esparruan ere. Modu berean, Agoitzen 
egur planta hori ezartzeak herrirako eta Au-
rrepirinioetako eskualde osoko industria sarea 
biziberritzeko duen garrantzia azpimarratu zuen.

Nasuvinsak bere gain hartuko du proiektuaren 
erredakzioa eta, ondoren, nabe berriaren obrak 
gauzatzea. Nabe berriak 10.000 m2-ko azalera 
eraikia izanen du, eta bere jarduera zurean eta 
beste material jasangarri batzuen erabiletzea 
helburu duen eraikuntza-elementuen industria-
lizazioan oinarrituko da. Sozietate publikoak ku-
deatuko du baimenak lortzea, eta lantegia bere 
jabetzako lurzati batean eraikiko du, ondoren 
instalazioen erabilera 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 industria-
lizatuaren sektorean 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 lanpos-
tuko plantilla handituko dute, Orikaingo Ezka-
barte industrialdean duen produkzio-zentroa 
barne. Diego Núñez enpresaren administra- 

tzaile solidarioak nabarmendu zuen bere 
enpresaren helburua dela sortzen ari den 
sektorean tokiko enplegu ekitatibo, espezia-
lizatu eta egonkorra sortzen jarraitzea, pres-
takuntza-prozesuen bidez beste sektore ba- 
tzuetako langileen birmoldaketa ahalbidetuz.

Agoitzen lantegi berria irekitzea Madergiako 
inbertsio-planaren barruan sartzen da, zuran 
eta beste material jasangarri batzuetan oinarri-
tutako eraikuntza-sistemak sortzeko industria-
linea automatizatuak eta robotizatuak gara-
tzeko. Zurezko eraikinak eta egiturak diseinatu, 
fabrikatu, hornitu eta instalatzen ditu obran.

Diego Núñezek adierazi zuenez, “industrializazio 
egokituaren eta prozesu guztiz digitalizatua-
ren bidez, tipologia eta diseinu arkitektoniko 
oso desberdineko eraikinak konpondu, ekoitzi 
eta egin ditzakegu, eta, gainera, enpresaren 
lehiakortasun-maila handitu dezakegu heda-
tzen ari den sektore batean, klima-aldaketaren 
aurkako borrokan eta gure baso-baliabideen 
errebalorizazioan laguntzeaz gain”.

Bestalde, Angel Martin Unzue Agoizko alkateak 
adierazi zuen Siemens Gamesaren itxierak aler-
ta egoeran jarri zituela eskualdeko 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 lanean jarraituko dutela “Agoizko industrial-
dean jarduera industrial gehiago ekartzeko”; izan 
ere, Madergia ezartzeak “ez du ezer behin betiko 
konpontzen, baina jauzi handia da”.

xinple!

xinple! 26

AGOIZKO UDALA

26. zenb. 2022ko azaroa

 

ZERBITZUAK

Udaletxea 948 33 60 05

Euskara Zerbitzua 948 33 65 65

Kultur Etxea 948 33 66 90

Cederna Garalur 948 33 63 37

Osasun Etxea 948 33 66 00

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 948 33 40 95

Liburutegia 948 33 64 53

San Migel Ikastetxea eta Institutua 948 33 66 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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Oharra: Aldizkariko erredakzio kontseilua Udale-
ko alor eta batzorde guztietako zinegotziek osa-
tzen dute eta udal teknikarien eta garapeneko 
agentearen laguntza dute. Horiek aukeratu eta 
idatziko dituzte zenbaki bakoitzean argitaratuko 
diren testuak.

AURKIBIDEA

MADERGIAK EGURREZ ERAIKITZEKO INDUSTRIA BAT EZARRIKO DU AGOITZEN, ETA 9 MILIOIKO  
INBERTSIOA EGINEN DU

MADERGIAK EGURREZ ERAIKITZEKO INDUSTRIA BAT EZARRIKO DU AGOITZEN, ETA 9 M. INBERTSIOA EGINEN DU

CENER-AGOITZ BISITATU DUTE ZENBAIT ENPRESAK ETA ENTITATEK

ETSIPENA, AGOITZEN, PALAK BIRZIKLATZEKO PLANTA ERRIBERAN KOKATZEAGATIK

ENERGIA BERRIZTAGARRIKO INSTALAZIOERI BURUZKO ORDENANTZAREN BEHIN BETIKO ONESPENA

AGOITZEK KLIMA ETA ENERGIA JASANGARRIRAKO PLANA (PACES)

UDALAK POSTA ELEKTRONIKOA BERRESKURATU DU

KARRIKA NAGUSIKO EDUKIONTZIAK LEKUZ ALDATU DIRA

NASUVINSA-AGOITZ, BOEEN (VPO) ESKARIA EGITEKO AURREZ AURRE ARTZATZEKO LEKUA

72.732 EURO, INBERTSIOETARAKO

21.766 EURO, AGOIZKO UDAL MUSIKA ESKOLARENTZAT

SUHILTZAILE BOLUNTARIOENTZAKO DIRULAGUNTZA

PIRINIOAK ETA PIRINIOAURREAK IRUNBERRIKO INSTITUTUAREN PREMIA ALDARRIKATU DUTE

NUKF-KO EXEKUTIBAK FINANTZA-LERRO BAT ESKATU DIO GOBERNUARI, ENERGIA GASTUEN EGOERA ARINTZEKO

JAIETAKO BALANTZEA POSITIBOA IZAN DA

ERASO SEXISTEN AURKAKO KONPROMISOA

MEMORIA ETA OROIMENA, AGOITZEN, FRANKISMOAREN ERREPRESIOAREN BIKTIMENTZAT

UDA HONETAN HASIKO DIRA IRATI TRENAREN NATUR BIDEA EGOKITZEKO LANAK

IRATIKO NATUR IBILBIDEARI BURUZKO INFORMAZIOA

EUROVELO 3REN AGOIZKO TRAZADURA

“AGOITZ LORETAN-AOIZ EN FLOR” MARTXAN DAGO

URROTZ-HIRIKO JASANGARRITASUNAREN III. FERIA

“HONDAKIN ONENA, SORTZEN EZ DENA”, AGOIZKO OSTEGUNETAKO AZOKAN

BOLUMEN HANDIKO OBJEKTUAK: INOIZ EZ KALEAN

ZOKOA HERRIKO KALEETARA ITZULI DA

GARAGARDO FESTAREN HAMARGARREN EDIZIOA

ARRAKAS HANDIA IZAN DU “AGOIZKO ISTORIOAK IRUDIETAN” ARGAZKI ERAKUSKETA

KULTUR 2022 PROGRAMA

KULTUR BALANTZEA

ARGAZKI LEHIAKETAREN XVII. EDIZIOA

IRAKURLE TALDEA ETA MINTZAKIDE PROGRAMAK, MARTXAN

ARGIAK ENTREINATU DITU FUTBOL ZELAIAK

ZERO HONDAKIN, KANPONDOAN

KANPONDOKO KIROL PROGRAMA

“AGOITZ KARDIO-OSASUNTSUA” KIROL-ERREZETA

KOSTRADAREN XXIII. LASTERKETA

VI. AGOIZKO MENDI LASTERKETA

INDURAIN LASTERKETAK ETA 1.799 TXIRRINDULARIK ZEHARKATU ZUTEN AGOITZ
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AGOIZKO UDALAREN KOMUNIKAZIO, INFORMAZIO ETA PARTAIDETZA PLANA 2022



Ekonomia eta Enpresa Garapeneko kontseilari 
Mikel Irujok CENERek Agoitzen duen Biorre-
findegi eta Bioenergia Zentroa (BIO2C) bisita-
tu zuen, bioerregaien arloan garapen-aukera 
berriak aztertu eta teknologia hori ezartzeko 
beharrezkoak diren urratsak bertatik bertara 
ezagutu nahi dituzten zortzi enpresa eta erakun-
deren ordezkariekin batera. Herriko alkate Ángel 
Martín Unzuek, zentroko zuzendari nagusi Pablo 
Ayesak eta Biomasa Departamentuko zuzendari 
Javier Gilek egin zieten harrera CENERen.

Erregai berriztagarriek berebiziko garrantzia 
dute trantsizio ekologikoan, eta funtsezkoa iza-
nen da bioerregai aurreratuak ekoizteko tekno-
logia garatzea. CENERen helburua, enpresekin 
lankidetzan arituz, laguntza ematea da, ezagutza 
aditua, aholkularitza kualifikatua eta azpiegitura 
tekniko espezializatuak eskainiz, trantsizio ener-
getikoan beharrezkoak diren teknologia berriak 

garatzeko. CENERek biomasako laborategi bat 
du Sarrigurenen, eta Agoizko BIO2C, gaur egun 

Bioerregai Aurreratuak Garatzeko Laborategia-
ren proiektua garatzen ari dena.

Zaplasteko ederra jaso zuen Agoizko Udalak 
Nafarroan palak birziklatzeko planta bat ireki-
tzeari buruzko albistea eman zenean. Iberdrolak 
eta FCCk sortutako EnergyLoop sozietateak ira-
garri zuen ehun lanpostu inguru (zuzenak eta 
zeharkakoak) sortzea aurrikusten duela eta 10 
milioi euro inguru inbertitzea Foru Erkidegoko 
hegoaldean kokatuko diren instalazioetan. Eki-
menak Siemens Gamesaren babesa du. Foru 
Gobernuko zenbait informazio iturriren arabera, 
gaia ez dago itxita, eta ez da baztertzen Agoitzen 
lantegia ezartzea. Hala ere, Udalak etsipena eta 
haserrea agertu du, uste baitu Siemens Game-
sak herriko industrialdean zuen palen fabrika 
hartu zuten nabeak egokiak direla jarduera 

berria hartzeko.

Ángel Martín Unzué Agoizko alkatearen hitze-
tan, “ez du zentzurik funts publikoekiko Sus-
pertze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planarekin 
lerrokatutako palen eta ekonomia berdearen 
proiektu batek eraikuntza berri bat eraikitzea 
eta gutxiegi erabilitako beste bat erabiltzea-
ri uztea, erakunde horien finantzaketa jaso 
baitzuen”. Duela bi urte Siemens Gamesaren 
planta itxi zutenean 239 pertsona kaleratu zi-
tuzten. Uda hartan, Gobernuak iragarri zuen 
haize-enpresarekin lanean ari zela Agoitzen 
epe ertainean edo luzean palak birziklatzeko 
proiektu bat garatzeko. Alkateak gogorarazi 

du 2021eko apirilaren 16an Mikel Irujo Garapen 
Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak 
Laura Aznali (EH Bildu) idatziz egindako gal-
dera bati emandako erantzunean azpimarratu 
zuela Gobernuak eta multinazionalak lanean 
jarraitzen zutela etorkizun industrial baten 
alde Siemens Gamesak Agoitzen dituen ins-
talazioentzat, eta horrek enplegua sortzea 
eragin zuela eremu horretan.

Erabakia hartu gabe dago oraindik, eta Gober-
nuaren eta sustatzaileen arteko elkarrizketa 
garrantzitsua izanen da azken erabaki hartze-
ko, hautaketarako, hazken hitza enpresarena 
bada ere. 
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Nafarroako 137 udalen eta 35 toki-erakunderen 
zerbitzuak hondatu zituen Lituaniako zibere-
rasoaren ondorioak (web-orriak, e-mailak eta 
egoitza elektronikoak zerbitzurik gabe utzi zi-
tuen) konponduta, Agoizko Udalak posta elek-
tronikoko zerbitzua berreskuratu du berriro. 
Berriz erabilgarri dago, bada, Herritarrarentzako 
Arreta Zerbitzuarena, publicoayuntamiento@
aoiz.es, alegia. Nafarroako Udal Informatikako 
Elkarteak (Animsa) adierazi du Udalaren posta-
zerbitzu orokorra berreskuratu dutela, ingurune 

eta konexio fidagarriak eginez, eta pasahitz be-
rriak sortu dituztela erabiltzaile bakoitzarentzat. 

Posta-kontuak berrezartzea hondatutako zer-
bitzuak berreskuratzeko lehentasun handiko 
lan-ildoetako baten barruan zegoen. Gaur egun, 
Udala web orria normalizatzeko lanean ari da. 
Prozesu horrek denbora beharko du, ezarri be-
harreko segurtasun-neurri berriak direla eta. 
Bestalde, Animsak zibererasoak kaltetutako gai-
nerako zerbitzuak lehengoratzen jarraitzen du. 
Besteak beste, udal-zerbitzariak babesten eta 
suebakiak eta sareak konexio seguru berriekin 
konfiguratzen ari dira.

UDALAK POSTA ELEKTRONIKOA BERRESKURATU DU

Nafarroako Aldizkari Ofizialak (NAO) uztailaren 7an 
iragarri zuen Agoizko udalerrian eguzki-energia 
berriztagarria ezartzeko ordenantzaren behin 
betiko onepena. Aurretik, 2022ko martxoaren 3an 
egindako ohiko bilkuran, Udalaren osoko bilkurak 
ordenantza hau hasiera batez onestea erabaki 
zuen. Ordenantza horren helburua udalerrian ze-
lula fotovoltaikoen panelen edo panel kolektore 
termikoen bidez eguzki-energia hartzeko instala-
zioak ezartzeko arauak zehaztea da. Hiri-lurzoruko 
eta lurzoru urbanizagarriko eraikinen estalkietan 
eguzki-panelak jartzeko aukera ez zegoen bera-
riaz jasota Agoizko Udal Planaren araudian, baina 
Udalak, ingurumenarekin, iraunkortasunarekin, 
tokiko garapenarekin eta energia-pobreziaren 
aurkako borrokarekin konprometituta, ezinbes-
tekotzat jo du herrian energia berriztagarriek 
aurrera egitea. Hori dela eta, korporazioak ins-
talazio hori errazteko ordenantza berri bat sor-
tzeko prozesuari ekin zion. Udal araudi hori Udal 
webguneko Erakunde Informazioa-Gardentasun 

Atariko Arauak atalean kontsulta daiteke.

Agoitz aspalditik ari da Tokiko Agenda 21ean de-
finitutako iraunkortasun-helburuetara egokitzen 

den estrategia bat garatzera bideratutako po-
litikak eta ekimenak sortzen, bai eta klimaren 
eta energiaren aldeko alkatetzen ituna betetzen 
ere, hari atxikita baitago.

ENERGIA BERRIZTAGARRIKO INSTALAZIOERI BURUZKO ORDENANTZAREN BEHIN BETIKO ONESPENA

Agoizko Udalak eta Nafarroako beste 29 udalek 
dagoeneko jakinarazi dute Klimarako eta Energia 
Jasangarrirako Planak (PACES) onartu dituztela 
osoko bilkuran. Landa Garapen eta Ingurumen 
Departamentuak koordinatuta, PACESak LIFE-IP 
NAdapta-CC proiektuaren esparruan egin dira, 
eta osoko bilkura azken urratsa da udalek klima-
aldaketari aurre egiteko neurriak biltzen dituen 
udal-plan bat izan dezaten, arintzeari, egokitzeari 
eta pobrezia energetikoari dagokienez. Horrela, 
udal bakoitzak bere ibilbide-orria izanen du dato-
zen urteetan bere udal-jarduera klimatikoa heda-
tzeko, eta berrikusi eta eguneratu ahal izanen da.

Ekainaz geroztik PACES onartzen ari diren 
udalerriek lehentasunezkotzat jotzen dituzte 
LIFE-IP NAdapta-CCren ekintza guztiak, uhol-
deen prebentzioari eta natura-, basogintza- eta 
nekazaritza-ingurunearen kudeaketari dagokie-
nez uraren kudeaketarekin zerikusia dutenak, 
suteen prebentzioa barne. Era berean, garrantzi 
bera ematen diote populazioaren kokapenari 

eta arintzearekin zerikusia duten ekintzei, hala 
nola autokontsumoa eta energia-komunitateak. 
Klima-aldaketa arintzeko eta klima-aldaketara 
egokitzeko aholkularitza ere interesgarritzat jo 
dute parte hartzen duten erakundeek. PACESak 
egiteko, Ingurumeneko eta Nasuvinsa enpresa 
publikoko teknikariek Alkateen Itunarekin bat 
egin duten 154 udalekin lan egin dute azken hi-
labeteetan, tokiko klima-ekintzarako nazioarteko 
konpromiso bat lortzeko. Itunak konpromisoa 
hartzen du toki-erakundeek beren lurraldean 
berotegi-efektuko gasen isuriak gutxienez % 40 
murrizteko hemendik 2030era. Bereziki, energia-
eraginkortasuna hobetuz eta energia-iturri be-
rriztagarriak gehiago erabiliz, eta haien erresi-
lientzia handituz klima-aldaketaren ondorioetara 
egokituz eta energia-pobreziari aurre eginez. 
Azken hilabeteetan, 24 udal gehiago atxiki zaizkio 
Alkatetzen Itunari, 178 guztira (udalerrien % 65, 
azaleraren % 67, eta Nafarroako biztanleriaren % 
84). Horrela, orain 2. Belaunaldikoak deitu diren 
PACESak egiteko zain daude.

AGOITZEK KLIMA ETA ENERGIA JASANGARRIRAKO PLANA (PACES)



21.766 EURO, AGOIZKO UDAL MUSIKA ESKOLARENTZATKARRIKA NAGUSIKO EDUKIONTZIAK LEKUZ ALDATU DIRA
Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departa-
mentuak Musika eta Dantza Eskolen Erregistro 
Espezifikoan inskribatuta dauden Udal Musika 
Eskolentzako diru-laguntzen deialdiaren eba-
zpena argitaratu zuen, horien artean Agoizko 
Udal Musika Eskolarentzakoa. 

Foru Gobernuak 3 milioiko gastua bideratu du 

2022an izena eman duten 51 eskolen artean 
banatzeko. Zenbateko hori hainbat irizpideren 
arabera banatuko da, hala nola ikasle-kopurua, 
adina, egindako espezialitatea edo 21-22 ikas-
turtean matrikulatutako irakasgaiak.

Agoitzen kasuan, Agoizko Musika Eskolaren Pa-
tronatuak kudeatzen duen zerbitzuaren kostu 

osoa 193.150 eurokoa da, eta horietatik Agoizko 
Udalak 87.000 euro inguru ordaindu behar ditu. 
Izena eman duten ikasleen familiek 85.000 eu-
roko ekarpena egiten dute. Zifra horiekin, Nafa-
rroako Gobernuak 21.766 euro jarri ditu balantzea 
koadratzeko. Emandako zenbateko hori ordaint-
zeko, 10.883 euroko bi ordainketa-ebazpen berri 
emanen dira, eta laster izapidetuko dira.
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Orain arte Karrika Berrian, Epaitegiaren aurrean, 
zeuden edukiontziak (errefusa, ontziak, pape-
ra eta kartoia botatzeko) lekuz aldatu dira eta 
kokapen berria dute. Beirazkoa izan ezik, lehengo 
leku berean jarraitzen baitu, edukiontzi berde, 
urdin eta horiak metro batzuk mugitu dira, uda-
letxearen atzealderaino hain zuzen ere. Erabaki 

honekin arindu nahi izan da ordurarte okupatzen 
zuten lekua, oso estua izateaz gain, bertan sarri 
elkartzen direlako banaketa-kamioiak eta hon-
dakinak biltzekoak, tapoiak eraginez eta baita 
istripuak ere, batzuetan. Baliteke neurri horrek 
eragozpenak sortzea bizilagunei, baina Irati Hon-
dakinen Mankomunitateak ere uste duen bezala, 

bideragarriagoa eta eraginkorragoa delakoan 
gaude, trafikoaren arintasunari eta hondakinen 
bilketari begira. Gainera, kokapen berriari esker, 
ondoko denda eta taberna askotako banaketa-
kamioiak erosoago ibiliko dira, eta aurrerantzean 
ez dute espaloiak eta zamalanetarako ez diren 
veste eremuak hartu behar izanen.

Nasuvinsa sozietate publikoak bere eskualdeko 
bulegoen sarera zabaldu du Nafarroako Gober-
nuaren Etxebizitza Babestuen Eskatzaileen Errol-
dan erregistratzeko izapidea, eta, horrela, orain 
arte Iruñeko eta Tuterako bulego nagusietan 
soilik ematen zen zerbitzua zabaldu du. Agoitzen, 
Doneztenen eta Zangozan etxebizitza babes-
tuaren eskatzaile gisa izena emateko aurrez 
aurreko arretarako hitzordua eskatu behar da 
aldez aurretik, eta interesdunak telefonoz eska 
dezake dagokion bulegoan. Agoizko bulegoko 
harremanetarako telefonoa: 848 420 243.

Zerbitzu horrez gain, Nasuvinsako eskualde-bule-
goetan eta bulego nagusietan, etxebizitza izateko 
eskubide subjektiboaren programari buruzko 
informazioa ere jaso daiteke, baita alokairua 
ordaintzeko laguntzak izapidetu ere. Ez, ordea, 
EmanZipa programako gazteen alokairurako 
laguntzak; izan ere, orain arte bezala, tramitazioa 
telematikoa da oraindik ere.

Horrela, Nasuvinsak bere lurralde-sarearen 
estaldura zalbaldu du, helburu bikoitzarekin: 
herritarrei arreta emateko zerbitzua hobetzea, 
landa-eremuan bereziki beharrezkoa baita, eta 
herritar guztiei etxebizitzaren arloko informa-

zioa eta administrazio-izapideak eskuratzeko 
aukera hurbiltzea. Aurrez aurreko arretarako 
aukera berri hori Internet bidezko zerbitzuen 
osagarria da, inolako aldaketarik gabe ematen 
jarraitzen baitira.

NASUVINSA-AGOITZ, BOEEN (VPO) ESKARIA EGITEKO AURREZ AURRE ARTZATZEKO LEKUA

Ekainaren 16an bostehun bat pertsonak mani-
festazioa egin zuten Irunberrin batxilergoko D 
ereduko institutuaren alde. Erronkari, Zaraitzu eta 
Agoizko Guraso Elkarteek eta Zangozako eta Irun-
berriko ikastolek deitutako martxa Foruen plazatik 
abiatu zen ikasleen egoitza izan zen eraikinera, 
Hezkuntza departamentuari eta Parlamentuari 
2023-24 ikasturtean inguruko ikasleentzako batxi-
lergo institutua martxan jarriko duen premiazko 
jarduera bat eskatzeko. Hezkuntzaren eskaera-
rekin bat egin duten udalen eta kontzejuen babes 
instituzionala ere egon zen.

Manifestazioaren amaieran irakurri zuten komu-
nikatuak jasotzen zuenez, Irunberrin D ereduko 
institutua (euskaraz) lehenbailehen irekitzeko 
premia zegoen, Pirinioak pairatzen duen dese-
rrotzea eta despopulazioa saihesteko; 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 

familia-berregituraketak bezalako faktoreak, 
baita ekonomikoak ere, kontuan har ditzatela.

Nafarroako Gobernuaren Aurrekontuek proiek-
tua egiteko eta obrak 2022an hasteko partida 
bat (450.000 euro) esleitu zioten institutuari, 
baina Carlos Gimeno Hezkuntza kontseilariak 
baieztatu zuen Irunberriko Batxilergoko insti-
tutuaren proiektua urtea amaitu baino lehen 

lizitatuko dela. Deialdia egin duten erakundeen 
ustez, horrek obrak 2023ra atzeratuko lituzke, 
Foru Gobernuak emandako konpromisoa bete 
gabe utziz. Gainera, adierazi dutenez, indarrean 
dagoen legeak aukera emanen lioke departa-
mentuari  2023-24 ikasturtean hasteko dagoen 
premia larria gauzatzea, ikasleen egoitza zaha-
rra izandako eraikinean erabiltzen ez den zatia 
egokitzen bada. 

PIRINIOAK ETA PIRINIOAURREAK IRUNBERRIKO INSTITUTUAREN PREMIA ALDARRIKATU DUTE

Lurralde Kohesiorako Departamentuak 15 milioi 
euro banatzen ditu Nafarroako udalerri eta kon-
tzeju guztien artean, inbertsioak egin ditzaten, 
Tokiko Inbertsioen Planari (PIL) jarraiki. Zenbate-
koak banatzeko, udalerri bakoitzeko biztanleria 
eta herriguneen sakabanatze geografikoa hartu 
dira kontuan, eta udalerri txiki eta konposatuei 
mesede egin zaie, lurralde-kohesioa eta udal 
eta kontzejuen azpiegiturak eta zerbitzuak 
hobetzen laguntzeko. Agoitzek 2.777 biztanle 
ditu (2021eko abenduaren 31ko biztanleriaren 

zifra ofiziala hartu da kontuan) eta 72.732 euro 
jasoko ditu. Zehaztapen Libreko Programa, zei-
naren zenbatekoa urtero banatzen baita, Toki 
Inbertsioen Planaren ildoetako bat da. Tokiko 
erakunde bakoitzak zehaztuko dituen inbertsioek 
osatzen dute, eta ez da derrigorrezkoa izanen 
ikasturtean zehar gauzatzea; hau da, zenbateko 
handiagoko inbertsioak gauzatzeko metatu ahal 
izanen dira. Horrek berritasun bat dakar aurreko 
determinazio askeko programekin alderatuta, 
baita tokiko autonomian aurrera egitea ere.

72.732 EURO, INBERTSIOETARAKO

Nafarroako Gobernuak, Barne Zuzendaritza Na-
gusiaren bitartez, 380.000 €-ko diru-laguntza 
eman zien babes zibileko boluntariotzako 
erakundeei. Zehazki, suhiltzaile boluntarioen 
udal-elkarteei, udal-elkarteei eta Babes Zibile-
ko boluntarioen toki-elkarteei zuzentzen zaizkie, 
bai eta Babes Zibilaren arloan kualifikazio eta 
jarduera espezifikoa duten erakundeei ere.

Laguntza horiek Agoizko, Berako, Goizuetako, 
Izabako, Leitzako, Lesakako eta Luzaideko Udalei 
emango zaizkie, suhiltzaile boluntarioen talde 
bat baitute eta Lehendakaritza, Berdintasun, 
Funtzio Publiko eta Barne Departamentuarekin 
lankidetza-hitzarmena sinatu baitute. Gober-
nuak 203.000 euroko diru-laguntza emanen 
die erakunde horiei: 181.000 euro elkarteen 
gastu arruntei aurre egiteko (aseguruak, eki-
pamendua, erregaiak, konponketak, materiala, 
etab.), eta gainerakoa inbertsioetarako (obrak, 
material inbentariagarriak, ibilgailuak, etab.). 

Sinatutako hitzarmenaren arabera, zazpi he-
rri horietako elkarteak larrialdietako sistema 
publikoan integratzen dira, eta prest daude 
larrialdietarako, Babes Zibilak koordinatutako 
arreta emateko.

Foru komunitateko geografia osoan banatutako 
boluntario talde horiek funtsezko pieza dira Na-
farroako Larrialdi Agentziaren (ANE) berehalako 
erantzunaren egituran.

Suhiltzaileen eta Babes Zibileko agenteen talde 
horiek atxikita dauden udalekin sinatzen diren 
hitzarmenen bidez, Foru Gobernuak pertsonen 
eta ondasunen babes-maila handitzea, suteen, 
istripuen eta gainerako jarduketen prebentzioa 
sustatzea bilatzen du suhiltzaile profesionalen 
parkeetatik urrun dauden udalerrietan sortzen 
diren larrialdi-egoeretan, bestela lortzea zaila 
izanen litzatekeen egoera horiei erantzuteko 
denbora murriztea lortzen baita.

SUHILTZAILE BOLUNTARIOENTZAKO DIRULAGUNTZA



ERASO SEXISTEN AURKAKO KONPROMISOA
Toki-erakundeak herritarrengandik hurbilen 
dauden egiturak direnez, emakumeen aurkako 
indarkeria horren errealitatearekin lotuta daude, 
eta jarrera aktiboa dute indarkeria hori erauz-
teko, baita jai-guneetan ere. Ildo horretan, Agoi-
tzek 18 urte baino gehiago daramatza emaku-
meen aurkako indarkeriaren aurka lanean, eta 
posizio aktibo hori du, Izaga Gizarte Zerbitzuen 
Mankomunitatean emakumeen aurkako indar-
keriaren aurrean modu koordinatuan jardute-
ko I. Protokoloaren esparruan lan egin baitu. 
Tresna berri hau herriko jaien aurreko astean 
aurkeztu zen.

Horren helburu nagusia da jarduera-irizpideak 
bateratzea eta jai-giroan berariaz gertatzen di-
ren indarkeria-kasuetan zer egin homogeneiza-
tzea, eta jarduera bateratu eta adostua egiteko 
tresna bat garatzea, aldez aurretik lortutako 
akordioak (Mankomunitateko Protokoloa) erres-
petatuko dituen eta emakumeen berdintasunari 
eta askatasunari lagunduko dioten irizpide eta 
printzipio komunekin.

Testuinguru horretan, jaietan emakumeenga-
nako indarkeriaren aurkako mahaia egin da, 
parte hartzeko eta kontsultarako organo bat, 
alkatetza, Berdintasun, Gazteria eta Gizarte 
Ongizateko zinegotzigoa eta herritarrak buru 
dituena. Lan-gune iraunkorra da, jaiak baino 

lehen eta ondoren, eta, hala badagokio, elkartu 
egiten da.

ERREKURTSOAK. Protokoloak Udalaren eta he-
rritarren artean ezarritako funtsezko jarduketa-
prozedurak eta -egiturak jasotzen ditu, eta haien 
artean koordinatzen dira indarkeria-kasuetan 
esku hartzeko prozedurak eta mailak ezartzeko 
orduan: telefono morea eta besoko moreak, 
Agoizko Udalaren mende dauden baliabideak; te-
lefonoa emakumeen aurkako indarkeria-egoera 
bat bizi bada eta/edo ikusten bada deitu ahal 

izateko ezarri da, eta besoko moreak, edo, be-
reizgarri hori duten boluntarioak, prest egon 
dira edozein gertakizunetarako. Biak jotzeko 
funtsezko elementuak dira.  

SALAKETA-BIDEOA. Agoizko ostalaritza-lokale-
tako zerbitzariek eta arduradunek bideo batean 
jaso zituzten emakume izate hutsagatik lanean 
ari zirela jasan dituzten jazarpen- eta mespre-
txu-egoerak. Bideoa sare sozialen bidez zabaldu 
zen, jaietan eraso sexisten aurka antolatutako 
kanpainaren barruan.

Joan den irailaren 14an, NUKFren Batzorde Exeku-
tiboak (Angel Martin Unzue Agoizko eskualdeko 
ordezkari da bertan), erabaki zuen Nafarroako 
Gobernuari eskatzea, Toki Administrazioko Zu-
zendaritza Nagusiaren bitartez, laguntza eko-
nomikoen lerro bat gaitzea, toki entitateetako 
energia kostuen igoera arintzeko. Aurretik, Juan 
Carlos Castillo presidenteak bilera bat egin zuen 
abuztuan hainbat toki-erakundetako ordezkarie-
kin, egoera aztertu eta proposamenak egiteko. 
Arazoa bereziki larria da igerilekuak estalita di-
tuzten udalerrietan, Agoitzen, esaterako.

Gainera, Federazioak bilkura bat eginen du 
Industriako Zuzendaritza Nagusiarekin tokiko 
erakundeentzat, energia-kostua murrizteko 

laguntzen deialdi guztiei eta har daitezkeen 
neurriei buruzko informazioa emateko.

NEXT GENERATION EUROPAKO BERRESKURATZE 
FUNTSEI BURUZKO LAGUNTZA TEKNIKOA. Bilkura 
berean, presidenteak jakinarazi zuen Zabala 
aholkularitzarekin kontratua mantendu behar 
zela, hark NUKFri eta toki-erakundeei funts ho-
rien deialdiei buruzko aholkularitza eta laguntza 
tekniko beraren bidez emateko. 

0-3 URTE HEZKUNTZA. Aurretik aipatutakoaz 
gain, lehendakariak Hezkuntzarekin eta Platafor-
marekin izandako bileren berri eman zuen, bai-
ta zikloaren etorkizuneko hobekuntzei helduko 
dien lantalde bat sortzeko koordinazio-taldean 

lortutako akordioaren berri ere, bereziki erre-
fortzuko langileei dagokienez. NUKFren barruan 
gai hori lantzen ari den taldeak izendatuko du 
toki-erakundeen ordezkaritza.

PLEREN ZEHAZTAPEN ASKEKO FUNTSEN OR-
DAINKETA ETA UKRAINAKO GERRAREN ONDO-
RIOAK ARINTZEKO LAGUNTZAK. Halaber, Lu-
rralde Kohesiorako Departamentuak 2022an 
libreki erabakitzeko funtsak ordaintzeko izan 
duen atzerapena aztertu zuen batzordeak. 
Ukrainako gerraren ondorioei aurre egiteko 
maiatzean onartu eta argitaratu ziren transfe-
rentzien ordainketan ere atzerapen hori gerta-
tzen ari da, eta, gainera, toki-erakundeen Kapi-
tal Transferentzien Funtsaren geldikinetik datoz.
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NUKF-KO EXEKUTIBAK FINANTZA-LERRO BAT ESKATU DIO GOBERNUARI, ENERGIA GASTUEN EGOERA 
ARINTZEKO

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 gertaka-
ri aipagarririk gabe amaitu dira. Programan 
aurreikusitako jarduera guztiak (aurten 96.114 
euroko aurrekontua zuten) gorabeherarik edo 
ezeztapenik gabe burutu ahal izan ziren. Sal-
buespen bezala, hala ere, hilaren 14ko igandeko 
su artifizialak bakarrik geratu ziren bertan be-
hera, suteak pizteko arrisku handia zegoelako.

Parte-hartzeari dagokionez, egun guztiak, ba-
tez ere asteburua, oso jendetsuak izan ziren. 
Txupinazoan jende ugari izan zen. Aurten hiru 
eskutara jaurtzea erabaki zen, eta, ondorioz, 
Goiburu dendako Maria Luisa Goiburuk, Aspa-
ceko kide Sebastian Uzek eta Kulturguneko 
foro parte-hartzailearen erabakiz Angel Martin 
Unzué alkateak protagonismoa partekatu zu-
ten balkoian. Oso une berezia izan zen herri-
tar guztientzat, jaiez gozatu ezin izan duten bi 
urteengatik ordaina jaso zutelako. Suziriaren 
aurretik sariak eta errekonozimenduak banatu 
ziren. Aurelio Leon aretoan joan den urtean 
nabarmendu diren hainbat auzokide eta kole-
ktibori eta kartel lehiaketan irabazle izan diren 

pertsona guztiei egindako aintzatespenen ze-
rrenda luzea egin zen.

Goizean, jaietako Egun Nagusian, ohikoak: pro-
zesioa, meza, dan-tzak eta txorizo, ogi eta gazta 
banaketa. 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 buruhan-
dia, eta Raul Etxarte agoizkoaren oparia izan 
dena. Eta arratsaldean, pilota partidez goza-
tzeko aukera izan genuen, Unai Laso erakargarri 
Nagusi izanik.

Haurren Egunean, Korporazio Txikiak hartu zuen 
protagonismoa, Kimetz Romero Badiola buru 
zela. Gainera, 25 zapi berri banatu ziren, 2021eko 
jaiotzei zegozkienak. Eta «Agoitz Kantuz» ur-
tez urte funtsezko ekitaldi gisa sendotzen 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 gehiagotan zehar egindako lana aitor-
tu nahi izan zuen, Javier eta Ángel Goñi Ayanz eta 
Mertxe Eneriz Ortiz bizilagunei egindako erreko-
nozimenduaren bidez (hamarkada askotan izan 
dira boluntario). Herri kirolak plazara itzuli ziren 
Gazteriaren egunean, eta horiek arratsaldean 
kaleak hartu zituzten. Hodei Ezpeletak eta Joxean 
Etxeberriak norgehiago aritu ziren enbor mozke-
tan eta Aimar Irigoienek 100 kg-ko bola, 175eko 
zilindroa eta 125eko kubikoa altxatu zituen, eta 
bildutako ikusleen txaloak 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 Egoi-
tzan izan ziren Udalbatza, erraldoien konpartsa, 
gaitariak eta txaranga. 

Agoizko Udalak eskerrak eman nahi dizkie auzo-
kide guztiei egun hauetan izan duten portaera 
eredugarriagatik; izan ere, elkarbizitza bikaina, 
alaitasun eta dibertsio handia izan ditu ezau-
garri. Gainera, udaleko langile guztiek egindako 
lana aitortzen du, jaiak normaltasunez egitea 
ahalbidetu baitu.

JAIETAKO BALANTZEA POSITIBOA IZAN DA

Udalak eta Agoizko herriak berriro ohoratu zu-
ten eraildako 27 pertsonen, haien familien eta 
errepresio frankistaren beste biktima batzuen 
memoria, eta omenaldi hori behar den guztietan 
errepikatzeko prest daude. Urtero mantentzen 
dute, monolito batek honakoa gogorarazten 
duen lekuan bertan: biktimek eskatzen duten 
egia, justizia eta erreparaziorako eskubideare-
kiko betebehar morala dela, Ángel Martín Unzué 
alkateak eta Joseba Corera zinegotziak adierazi 

zuten moduan. Bien artean biktima guztien izena 
irakurri zituzten, txistu-balada baten doinura.

Betiko moduan ere, musika eta loreak, eskaintza 
ofizial eta partikular bat egin ziren eta. Oihane 
Jaso, Xabier Dendarieta eta Josu Magallonen 
ahotsek errepresioarekin zerikusia duten Es 
una carta (Barricada), Bazoaz (Su ta Gar) eta 
Maravillas (Berri Txarrak) kantuak abestu zituz-
ten. Eta aurreskua ere ez zen falta izan.

Alkateak eta zinegotziak agiri memorialista bat 
banatu zuten gaztelaniaz eta euskaraz, mili-
tantzia politiko, sindikal eta sozialetik haratago 
hedatu zen errepresioagatik errekonozimendu 
zintzo eta merezia izan zezan. Hala ere, Agoitzen 
eta Longidako bailaran exekutatu zituzten 27 
pertsonak gogoratu eta azpimarratu zituzten, 
desberdin pentsatze hutsagatik, askatasuna, 
justizia eta berdintasuna bilatze hutsagatik. 
Emakumeek jasandako biktimizazio bikoitza 
ere ez zuten alde batera utzi; izan ere, maite 
zituzten pertsonak galtzeaz gain, bortxaketak 
jasan zituzten, espetxeratu egin zituzten eta erail 
ere egin zituzten.

Aurten, Josefina Lambertoren irudiari erreko-
nozimendu berezia egin zaio. Ekainean hil zen, 
eta Maravillas Larragako “Florecica”-ren arre-
ba zen. Ez zen nekatu berak eta bere familiak 
hezur-haragitan jasan zuten errepresio frankista 
salatzeaz.

Azkenik, ahanzturaren aurkako konpromisoa eta 
aldarrikapena berretsi zuten, iraila guztietan 
bezala, Agoizko Memoriaren Parkean eta haien 
bihotzetan, haien oroitzapena, beti bizirik.

MEMORIA ETA OROIMENA, AGOITZEN, FRANKISMOAREN ERREPRESIOAREN BIKTIMENTZAT



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

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

Bere garaian sinatutako hitzarmenaren ara-
bera, Nasuvinsa sozietate publikoak egin ditu 
egokitzapen-lanak, eta toki entitateek bere 
gain hartzen dute trenbidea mantentzea eta 
sustatzea datozen urteetan. Biziklententzako 
bidea Artzibarko zein Longidatiko norabideetatik 
sartzen da Agoitzera, ubidearen parean. Handik, 
gure herrira barruratzen da Iturramaren 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 Composte-
laraino jarraitzen du.

Europako sare hau, 19 bizikleta-ibilbidek eta ia 
90.000 kilometrok osatutakoa, 1997an sortu zen 
kontinente osoa bide seguruetatik lotzeko he-
lburuarekin, distantzia luzeko zikloturistek eta 
bizikletaren 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 
aldeko Klima eta Energiaren aldeko Alkatetzen 
Itunarekin lotzen da.

Ibilbide hori prest jartzeak hainbat sektore 
suspertzen lagunduko du, hala nola ostalari- 
tza, merkataritza eta garraioa, eta horrek era-
gin positiboa izanen du ibilbidean inplikatutako 
udalerrien garapen ekonomikoan.

Nafarroako Gobernua, Nekazaritza, Arrantza 
eta Elikadura Ministerioa, ibilbideko bederatzi 
udalak eta Cederna-Garalur agentzia Agoitzen 
elkartu ziren Iratiko Bide Berdea egokitzeko 
lanen hasieraren berri emateko. Bide hau 50 
kilometroko ibilbidea da, Zangoza eta Ustarrotz 
(Eguesibar) artean igarotzen dena, trenbide-
korridore zaharretik, eta gune osorako tokiko 
biziberritze eta lurralde-garapen jasangarri-
rako ardatz berri bat izatera deitua dago.

Iratiko Natur Bideak, antzinako trenaren traza-
durari jarraituz, Zangoza eta Eguesibar lotzen 

ditu, Ledea,  Irunberri, Urraulbeiti, Longida, 
Agoitz, Urrotz Hiria eta Lizoain-Arriasgoiti iga-
rota, eta, gainera, Eurovelo 3 bizikleta-ibilbideen 
Europako sarearekin eta Plazaolako eta Arga 
ibai-parkeko bide naturalekin lotzen du.

Iratiko Bide Naturaleko azpiegiturak berres-
kuratzeko eta egokitzeko obrak uda honetan 
hasiko dira, baina aurkezpen-ekitaldian ez zen 
adierazi lanak noiz hasiko diren, ezta zehaz-
ki non hasiko diren ere. Proiektu hau azken 
urteotan tokiko eta erakundeetako hainbat 
eragileren artean egindako lankidetza- eta 

lan-prozesu baten emaitza izan da, eta ekitaldi 
honetarako Estatuak 800.000 euroko partida 
esleitu du.

Iratiko Natur Bidea garatzea aukera pare-
gabea da Pirinioaurrea biziberritzeko eta 
ekoturismoko edo hurbileko turismoko eki-
menak garatzeko, enplegu berdea sortzeko, 
zeharkatzen dituen herrien arteko egiturake-
ta eta konektibitatea lortzeko edo eskualde 
horrek dituen natura-, paisaia- eta kultura-
baliabideen aberastasunetik abiatuta tokiko 
jarduera sustatzeko.

Datozen hiru urteetan, Agoiztik Iruñerantz edo 
Zangozarantz goazela, Irati Trenaren Natur 
Bidearen exekuzio prozesua ikusi ahal izanen 
dugu. 50 kilometro izanen dira guztira, 5,2 milioi 
euroko inbertsioa izango du eta Nekazaritza, 
Arrantza eta Elikadura Ministerioak finantzatuko 
du. Irailean bertan esleitu zaio TRAGSA taldeari 
tokiko biziberritzearen eta lurralde-garapen 
iraunkorraren ardatz hori, eta hiru ekitalditan 

amaitzea aurreikusi da (2025eko iraila). 36 hila-
bete hauetan zehar, proiektu horren garapenari 
buruzko albiste garrantzitsu gehiago helarazten 
joanen gara. 

2022a amaitzeko gelditzen diren hilabeteetan, 
obrako kartelak, balizak eta hesolak jartzen ikusi 
ahal izanen dugu, obrak datorren urtetik aurrera 
eginen badira ere.

Artiedako Kontzejuko (Urraulbeiti) partzela batean 
laneko material guztiak biltzea aurrikusita dago. 

Honako hau da urtetako obraren aurrekon-
tua: 150.000 euroko inbertsioa izanen da 2022.  
urtean; 2023an, berriz, 1.300.000 eurokoa da; 
eta, 2024an, 2.000.000 eurokoa; azken ekital-
dirako (2025), 1.700.000 euroko partida bide-
ratuko da.

EUROVELO 3REN AGOIZKO TRAZADURAUDA HONETAN HASIKO DIRA IRATI TRENAREN NATUR BIDEA EGOKITZEKO LANAK

IRATIKO NATUR IBILBIDEARI BURUZKO INFORMAZIOA
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Agoizko Udalak erabaki du bere berdeguneak 
leku ederragoak bihurtzea, eta baita jasan-

garriagoak eta herritarrentzako kuttunagoak 
egitea ere. Horregatik, “Agoitz Loretan-Aoiz en 

flor” proiektua jarri du abian. Ekimen horren 
hasiera gisa, ekainaren 7an aurkeztu zitzaien 
herritarrei. Hurrengo urratsa Agoizko eta ingu-
ruko lehenengo hiru berdeguneak hautatzea 
izanen da, eta horiek diseinu jasangarriarekin 
eta partaidetzarekin jardunen dute. Horretarako, 
herritarrei gonbita egin zitzaien zein berdegune 
dituzten gustukoen eraldatzeko eta hobetzeko. 
Epe hori ekainaren 24an amaitu zen, eta Beraxi-
toa parkea izan zen proposamenik errepikatue-
na. Gainera, Irindegia, frontoiko lorategiak eta 
eskolaren kanpoko espazioak ere iradoki ziren. 
Uda igarota, diseinu lana egin eta auzolanean 
exekutatuko da, ahal diren faseetan.

Agoitz bizigarriagoa eta jasangarriagoa izateko 
lehen urratsa da,  eta edertasuna eta inguru-
menaren zaintza uztartuz bizi-kalitate handiagoa 
eskaini nahi da. Prozesu horretan, lorezaintzako 
udal-zerbitzua funtsezko pieza izanen da, ga-
ratzeko prozesuan profesionaltasuna jarri eta 
lidergoa hartuko duelako.

“AGOITZ LORETAN-AOIZ EN FLOR” MARTXAN DAGO

Urrotzen ospatu zen Irati Hondakin Solidoen 
Mankomunitateak antolatutako Iraunkortasu-
naren Azokaren hirugarren edizioa. Mabel Ca-
ñada presidenteak laburbildu zuenez, “lurralde-
berroneratzea, tokiko baliabideak eta kontsumoa 
eta ekonomia zirkularra izan ziren jardunaldien 
ardatzak, eta klima-aldaketari lotutako materia 
organikoarekin lan egiten jarraitzearen garran-
tzia” azpimarratu zuten. Ziurtatu zuen klima-
aldaketarekiko interesa areagotu egiten dela 

herritarrengan, oraindik ere bizi izandako uda 
zirraragarriak eraginda. “Funtsezkoa da bizila-
gunak inplikatzea eta arazo horren bozgorailu 
izatea”.

Hondakin mota bakoitzak klima-aldaketan duen 
eragina arintzeko lanean ari da Mankomunitatea, 
eta, ildo horretan, hainbat bilera egin ditu, hitz 
egitea eta komunikatzea oinarri direla sinetsita. 
Herritarrek interesa eta kezka dute hondakinei, 

zaborrei, birziklapenari eta bizitzen ari garen 
aldaketari buruz. Izan ere, 60 pertsonak eman 
dute izena, guztiak kontzientziatzeko.

Tokiko ekoizleak eta elkarteak, udaleko ardu-
radunekin eta teknikariekin batera, programa 
luze batean bildu ziren, gogoeta egiteko, tokiko 
baliabideak ikusarazteko eta birziklatzearen 
eta ekonomia zirkular eta iraunkorraren balioei 
buruz kontzientziatzeko.

URROTZ-HIRIKO JASANGARRITASUNAREN III. FERIA



ZOKOA HERRIKO KALEETARA ITZULI DA“HONDAKIN ONENA, SORTZEN EZ DENA”, AGOIZKO OSTEGUNETAKO AZOKAN
Joan den igandean, irailaren 4an, Agoizko Zoko 
izeneko azokaren hirugarren edizioa ospatu 
zen. Oraingo honetan, 41 postuk eman zuten 
izena, eta beren produktuak Mendiburua plaza-
tik Nafarroa Behereran zehar zabaldu zituzten. 
Artisautza, ehungintzako gaiak, imitaziozko bi-
txiak, kosmetika, serigrafia, eskulanak, jatetxeak, 
eta abar. Ez ziren falta izan janari postuak ere: 
ahatea, antzara, gaztak, hestebeteak, taloak, 
gozogintza, sagardo naturala, garagardoa eta 
ginebra artisaua. Eta denen artean, udaletxe 
inguruan, bigarren eskuko postua eta Zoko 
Tonbola, ordu eta erdi eskasean herriko 245 
merkatari eta taberna sari zituzten 1.400 txar-
telak agortu zituena.

Hirugarren edizio honetan herriko hiru taldek 
hartu zuten parte: Agoizko Kostaldearen Kofra-
diak, Saharako kolektiboak eta Irati HHZ Manko-
munitateak. Horietako bakoitzak bere egungo 

lana erakusteko aprobetxatu zuen, etxeko atean 
materia organikoaren bilketa sustatzen duen 
azken hau kasu, eta konpostajean eragin zuen. 
Hiru kolektiboek merkatu baten laguntzaile gisa 
errepikatu zuten, bertara Nafarroako eta baita 
herriko hainbat tokitako merkatariak joanez. 
Inkera, Guti eta Maite Garrizen musikan bildutako 
jarduera komertzialak eta Leve Libularren kale-
ko animazioak, bere antzerki eta zirkuarekin eta 
haurrentzako tailerrekin, kolorea eman zuten eta 
Agoizko kaleak alaitu zituzten azokako goizean.

PROIEKTUA FINANTZATZEA. Zokoaren lehen edi-
zioa 2021ean hasi zen, Irati Bizirik kolektiboak 
emandako aurrekontu txiki batekin, horrelako 
ekitaldi baten azpiegiturak dakartzan gastuei 
aurre egiteko (logistika, asegurua, kartelak, fo-
tokopiak...). Gainera, animazio-taldeak finant-
zatzeko (musika-emanaldiak, erakustaldiak, 
tailerrak...), Zokok merkatariei tasak ezartzen 

dizkie; Agoitzera produktuak erakustera etort-
zen direnek 10 euro ordaintzen dituzte metro 
linealeko, eta tokiko merkatariek, 5 euro.

Merkatu jardunaldi honetako gastu guztiak or-
daindu ahal izateko, Zokoko Tonbola ere badago. 
Aurtengo nobedade gisa, merkataritzaren eta 
ostalaritzaren eskuzabaltasuna izateaz gain, 
Zokoren antolakuntzak 10 euroko bonuak banatu 
ditu herriko saltokien artean, guztira 300 euroko 
inbertsioa eginez. Azken batean, biltzen dena 
inbertitu egiten da.

Zokoko talde eragiletik helburua da baliabide 
ekonomiko eta giza baliabide gehiago bilatu ahal 
izatea proiektu honekin jarraitu eta hobetzeko; 
hiru ediziok erakutsi dute gure eskualdea dina-
mizatzeko eta bertako eta hurbileko produktua 
erdigunean jartzeko ilusioz eta gogoz, Agoizko 
Zokoak etorkizuna duela.

Nafarroako 60 herri baino gehiagok, horien ar-
tean Agoitzek, udal merkatuetan sortzen diren 
hondakinak murrizteko kontzientziazio kanpaina 
batean parte hartuko dute uda honetan. Beste 
ekintza batzuen artean, saltzaileei zein bezeroei 
zuzenduak, dibulgazio-materiala banatzen da eta 
oihalezko poltsa berrerabilgarriak entregatzen dira 
honako lelo honekin: «El mejor residuo es el que 
no se genera/Hondakin onena sortzen ez dena».

Lurralde Kohesiorako Departamentuak eta 
Nafarroako 15 mankomunitatek (horien ar-
tean Irati) sustatutako ekimenak, Hondakinen 
Kontsortzioaren bitartez, bigarren edizioa du, 
eta abuztuan eta irailean zehar luzatuko da.

Kanpainak bi helburu ditu: batetik, postu des-
berdinetako saltzaileek beren hondakinak he-
rriko edukiontzietan behar bezala banatzea 
eta botatzea. Horretarako, kanpainak irauten 
duen hilabeteetan, 1.000 salmenta-postu inguru 
bisitatzen ari dira, eta azoka txiki bakoitzean 
zehazten da mankomunitate bakoitzean du-

ten banantze-mota eta egiten diren bilketak. 
Bestalde, erabiltzaileei zuzentzen zaie, beren 
kontsumo-ohituren barruan prebentzioaren 
kontzientzia sustatzeko. Horretarako, hondaki-
nak ez sortzeko beste aukera batzuk proposa-

tzen dira, hala nola barazkietarako sare-poltsak, 
erosketa-orga, hamaiketakoetarako bilgarri 
berrerabilgarriak edo “bokatonak” izenekoak 
edo tuperrak erabiltzea eta ontziratu gabeko 
produktua eta hurbilekoak erostea.
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Azkenaldian, eta nahiko maiz, herriko hainbat 
gunetan aurkitu ditugu edukiontzietan utzitako 
objektu handiak, baita edukiontzietatik kanpo 
botatakoak ere. Gogorarazi nahi dizuegu Irati 
HHSko Mankomunitateak doako zerbitzua es-
kaintzen digula etxean jasotzeko. Tamaina edo 
baldintza dela-eta edukiontzietan utzi ezin diren 
objektuek Emausko Trapuketetarako atez ateko 
bilketa zerbitzua dute. Jasotako objektuak ongi 
eta erabilgarri badaude edo konponketa txiki 
bat behar badute, Traperoen azoka txikian egin 
eta salgai jartzen dira; bestela, piezaka desegin 
eta birziklatu egiten dira.

Bilketa eska daiteke, inolako kosturik gabe, 
948 33 62 17 telefonora deituz, eta Irati HHHZ 
Mankomunitateak kudeatuko du zure etxeko 
atetik objektuak jasotzera igaroko diren eguna 
eta ordua.

Gainera, etxeetan egunero sortzen diren etxeko 
hondakin berezien gaikako bilketa errazteko, 
Iratiko HHSren Mankomunitateak, Agoizko in-
dustrialdean dituen instalazioetan, Gune Garbia 
Finkoa du, doakoa hori ere. Zerbitzua astean 
bi egunetan irekitzen da: astearte goizean 
(09:00etatik 13:00etara) eta asteazken arratsal-

dean (15:00etatik 19:00etara). Gainera, hilabete 
bakoitzeko lehen larunbatetan ere egiten du, 
goizeko 09:00etatik 13:00etara.

Eta ez dezagun ahaztu Gune Garbi Mugikorra era 
badagoela, herri mankomunatu guztiak zeharka-
tzen dituena, webgunean kontsulta daitezkeen 
daten egutegiari jarraituz, bai eta onartutako 
hondakin motak ere. Agoitzen ostegunero ins-
talatzen 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

Bi urtez antolatu gabe egon ondoren, Angiluerre-
ka elkarteak Garagardo Festa berreskuratu zuen. 
Jai arrakastatsuaren X. urteurrena zen, eta, ohi 
den moduan edizio honetan ere, garagardoak, 
musikak, saltxitxa- eta bestelako ogitartekoek 
bete zuten Merkatuko plaza, eta giro ezin hobea 
sortu zen. Elurte orkestrak alaitu zuen arratsal-
dea: oholtzara igo zen 80ko eta 90eko hamarka-
detako bere errepertorio zaharra eskaintzera. 
Festak ia mila per-tsona inguru bildu zituen iraun 
zuen benboran zehar (20:00etatik 13:00ak arte), 
agoizkoak zein inguruko ibarretatik etorritakoak. 
Garagardo Festa Agoitzen eta Agoitzentzat ur-
tean zehar egindako lanagatik nabarmendutako 
pertsona edo kolektiboek egiten duten ohiko 
pregoiarekin hasi zen. Aurten, HIDEA (Asocia-

ción Cultural Historia de Aoiz-Agoizko Kultura 
Elkartea) elkarteko kideek egitea erabaki zuten 
antolatzaileek. Agoizko ondare materiala bizirik 

mantentzeko interesik gabe lan egiten duen 
talde honen ordezkariak agertokira igo ziren, 
eta Prost! egin zuten.

GARAGARDO FESTAREN HAMARGARREN EDIZIOA



KULTUR BALANTZEA
EKAINA. Ekainean hiru erakusketa izan ziren Kul-
tur Etxean. Areto Nagusian zaharberritze eta 
pintura ikastaroetako ikasleek azken urtean egin 
dituzten lanak erakutsi ziren. Erakusketa ho-
rrek txanda pasatu zion espazio berean egin zen 
“Toki Ederren hazitako txapelduna” erakusketari. 
Erakusketan, Patxi Eugiren bizitza profesionala-
ren ibilbidea egiten zen, albiste, argazki, bideo, 
garaikur eta txapelen bidez. Lehenengo astean, 
San Migel Ikastetxeko ikasleek agoizko pilotariak 
egindako bisita gidatuez gozatu ahal izan zuten, 
eta pilotariak haurrek jarritako galdera guztiei 
erantzun zien. Inaugurazio ekitaldian, Eugiren 
bizitza profesionalaren gaineko ibilbidea laburra 
egin zen, Toki Eder frontoian hasi zenetik pilotari 
onenetako bat izatea lortu zuen arte. Patxik es-
kerrak eman zizkien bere bizitza pertsonal eta 
profesionalean babestu dutenei. 

Bestalde, José Hierro Aretora iritsi zen, Bilake-
taren eskutik, “Mujeres y cuidados” irudi histo-
rikoen argazki-erakusketa bat, zaintza-lanak eta 
emakumeek munduari eusteko duten zeregina 
agerian uzten dituena.

Ahmed Ettanji-k, Equipe Media (hedabideak 
Marokoko blokeo informatiboa hautsi nahi du), 
kazetari sahararren taldearen sortzaileetako 
bat eta presidenteak, solasaldi bat izan zuen 
Kultur Etxean, “lapurtutako 3 kamera” izeneko 
dokumentala proiektatu ondoren. Marokoko 
Erresumak Sahararekin duen erabateko zen-
tsurari buruzko zinta da.

Musika Eskolako ikasleek, urtero egiten duten 
bezala, musikal bat eta ikasturte amaierako 
kontzertua eskaini zituzten eskola-egutegia ix-
teko. Ukrainarekin batera, DYA Navarrak, Agoizko 
DYAk Ukrainari laguntzeko egindako ongintzazko 
kontzertuak, Nafarroako Valentziako Erkidegoko 
Etxeko Musika Banda ekarri zuen Agoizko au-
ditoriumera.

Eta bi urteko geldialdiaren ondoren, pasa den 
ekainaren 5ean Orreagako Kolegiatarako agoiz-
koen ohiko erromesaldia izan zen.

UZTAILA/ABUZTUA. Uztailean eta abuztuan, he-
rriko jaiak eta Angiluerrekak jaiaurreko astean 
eskaintzen duen programazioa gorabehera, udal 
kultur jarduerak aurrera jarraitu du. 

KULTUR 2022 programak Agoitz kontuan hartu 
zuen berriro. Oraingo honetan, Matthieu Saglio 
biolontxelo jole frantziarrak “Haizeetako bidea” 
Jazz kontzertua eskaini zuen. Antzerkiak ere 
lekua izan zuen udako hilabete hauetan. Orritz 
Izkidi Elkarteak kalejira ikusgarria egin zuen 
panpin mitologikoekin herriko kaleetan zehar. 

Mariano García musika bandak, udako ohiko 
kontzertuan, jende ugari bildu zuen Nafarroa 
Behereko plazan.

Angiluerrekak antolatzen duen Garagardo Festa, 
dagoeneko Agoizko udetako hitzordu finko bi-
hurtutakoa, jende eta koadrila askoren topagune 
izan zen. Oraingo honetan, uztailaren 23an (la-
runbata) ospatu zen Merkatuko plazan. Pitxerrek 
topa egin zuten, musika onez inguraturik. 

Aipatutakoez gain, euskarazko bi tailer progra-
matu ziren. Bat 7 eta 12 urte bitarteko adingabeei 
zuzendua, Patxi Huartek zuzendutako hormirudi 
bat egiteko. Bigarrena, 3-6 urte bitartekoentzat 
eta eta beren gurasoentzat zuzendutakoa, eus-
karaz jolasteko. 

DNA (Nafarroako Dantza Garaikidea) programa-
ren bidez, doako tailer bat egin zen, eta bertan 
partekatu ziren “Everyone” muntaiaren ideiak, 
ondoren, Kultur Etxean ate zabaleko jardunaldi 

batean erakutsi zirenak.

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

IRAILA. Uriz-Pi ahizpei buruzko erakusketarekin 
hasi zen iraila. Memoria Historikoaren Zikloaren 
barruan, Josefa eta Elisari buruzko erakusketak 
bi ahizpa horien bizitza osoa jasotzen zuen, balio 
demokratiko unibertsalekiko gizarte-konpromi-
soaren adibide. Nafarroan jaio ziren XIX. men-
dearen amaieran, eta Europako pedagogiaren 
abangoardian egon ziren, eta, horretaz gain 
hauengatik nabarmendu ziren: Espainiako Gerra 
Zibilean parte hartzeagatik, Frantzian errefuxia-
tuak defendatzeagatik, Parisen Erresistentzia-
rekin batera borrokatzeagatik, frankismoaren 
aurka, emakumearen, haurtzaroaren eta mun-
duko bakearen alde borrokatzeagatik eta egun-
go Haurren Nazioarteko Eguna bultzatzeagatik. 
Bolero-Paprika operazioko biktimak Frantziatik 
kanporatu zituzten, eta Berlingo erbestean hil 
ziren, jaioterrira itzuli ezinik.

“Kasilda, bukatzen ez den sua” antzerki-ikuskizu-
na, Goitibera antzerki taldearena, Antzerkiaren 
Memoriaren Zikloko egitarauaren proposame-
na izan zen. Kasilda Hernáez Vargas emakume 
iraultzailearen bizipenen bitartez, gerra zibilean 
eta bizitza osoan bere ideia libertarioengatik eta 
naturarekin harremanetan dagoen bizimodu 
baten alde borrokatu zen.

Agoizko Mendi Lasterketa dela eta, igande 
arratsaldean (hilak 11), «Mendiak 1976» zine-
ma dokumentala proiektatu zen, mendiekiko, 
gazteriarekiko, esplorazioarekiko eta askata-
sunarekiko pasioari eta maitasunari buruzko 
film luzea. Baina baita oroimenari eta adiskide-
tasunari buruz ere etengabe aldatzen ari den 
mundu batez.

Girando por Navarra/Bira Nafarroan Barna 
zikloaren bigarren edizioa, nabarmentzen hasi 
diren taldeen kontzertuak eskaintzen dituena, 
punk rocka, folka, popa edo flamenkoa bezalako 
estilo anitzekin, Agoitzera iritsi zen “la Furia” mu-
sika proposamenarekin. Nerea Lorón Díaz kas-
kantinak, Estatuko rap feministaren erakusle 
nagusiak, bere ikuskizuna eskaini zuen Agoizko 
Kultur Etxean.

Urriko lehen asteburuan jarraitu zuten San Migel 
jaien barruan, Porrotx eta Marimototsek, Kuikui 
ikuskizunarekin, harrera ona izan zuen hileko 
kultur agendan.

ARRAKAS HANDIA IZAN DU “AGOIZKO ISTORIOAK IRUDIETAN” ARGAZKI ERAKUSKETA

Azken 4 urte hauetan zehar, Agoizko Udala biltzen 
ari da zenbait artxibo historikoetako eta partiku-
larren funts eta bildumetako argazki zaharrak.  
Irudi horietako batzuek ilustratzen dute areto 
honetan ikusgai dagoen “Historias de Aoiz en 
imágenes-Agoizko Istorioak irudietan” erakusketa 
hau, 2018an egin zenaren osagarri eta ordutik 
Agoizko Kultur Etxeko beheko solairuan iraunkorki 
ikus daitekeena. Horrek dokumentu historikoak, 
argazkiak eta Agoitz (1929.ean) irudikatzen duen 
maketa handi bat  biltzen ditu. 

Formatu handiko 57 argazki aukeratu dira erakus-
keta honetarako. Irudi bereziak, anekdotikoak 
eta historikoak dira, ikuspegi sozial eta antro-
pologikotik. Erlijio, kirol, jai giroko uneak, eszena 
kostunbristak eta paisaiak dira. Argazki horietako 
batzuk XIX. mendekoak dira, eta guztiak hainbat 
funts historikokoak dira (Nafarroako Artxibo Na-
gusia, Iruñeko Udal Artxiboa, Nafarroako Museoa), 
baita bilduma partikularretakoak ere.

Erakusketa Alfredo León Mañú diseinatzaileak 
hiribilduko ondareak sortutako kezka kultu-
ralaren emaitza da. Izan ere, lau urtez biltzen 
aritu da Nafarroako Artxibo Nagusiaren, Iruñeko 
Udal Artxibategiaren, Nafarroako Museoaren, 

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren, artxibo 
historikoen eta beste funts eta erakunde bat-
zuen funts historikoetan dokumentu grafikoak. 
Bilduma partikularren eskuzabaltasunarenaz 
ere probetxu atera ahal izan dio, antzinako he-
rriko paiasaiak eta iruduak berreskuratu eta 
herriarentzat gordetzeko interesa izan dutelako. 

Agoizko Udalaren helburua da, azken urteotan 
egiten ari den proiektu guztiekin bezala, ondare 
historikoa berreskuratzeri buruzko beharrari 
buruzko arreta piztea. Kasu honetan, interes 
etnografiko handiko argazkien ondare aberats 
honen kontserbazioa bermatu nahi izan du. 

2022ko ONDAREAREN EUROPAKO JARDUNAL-
DIAK. 2016. urtetik, eta etenik gabe, Europako 
Kontseiluak sustatzen dituen Ondareari buruzko 
Europako Jardunaldiak egiten ari da Aoiz. Kultur 
ondareari buruzko sentsibilizazio programa, aur-
ten ere Hirian gozatu ahal izan duguna. Irailaren 
23, 24 eta 30ean eta urriaren 1ean aukeratu zi-
ren aurtengo edizioan, Ondare Jasangarria ‘le-
lopean. Oraingoan, gure kultur ondare aberats 
eta askotarikoaren -materiala, immateriala eta 
naturala- babesari buruz hausnartzeko, Agoizko 
Historiei buruzko erakusketa aurkeztu zuen Uda-

lak, Agoizko Istorioak irudietan ‘izenburupean.

Agoizko Udalak arrakasta handiz parte har-
tu du deialdi guztietan proposamen ezberdin 
eta erakargarriekin; Induriagako nekropolira 
txangoa, Iratiko bidexkaren ibilbidea, Irati SAri 
buruzko erakusketetara bisita gidatuak eta 
Agoizko istorioak, agramondarren eta beamon-
tarren arteko bakearen sinaduraren antzezpen-
dantzak, eta Zalurribarko San Salbador ermitan 
esku hartzeko proposamena. Gure ondarea de-
fendatzearen aldeko benetako apustua.
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Kultur programaren 27. Edizioaren barruan, Via-
nako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza 
Nagusiak antolatua, eskaintza izan zen berriz ere 
hirian, musikala oraingoan. Matthieu Saglio bio-
lontxelo jole eta konpositoreak “Haizeen bidea” 
kontzertua eskaini zuen Kultur Etxean. Haren 
bidez, bere ibilbide osoaren balantzea egiten 
ari da artista. Musikariak, Europako jazzaren 
erreferente diren luxuzko musikariekin, urte 
askotan zehar lankide izandakoekin eta bere 
hiru seme-alabekin batera, entzuleen zorame-
na egin zuen bere musika konposizio berriekin. 
Matthieu Saglio bere belaunaldiko biolontxelo 

jole zirraragarrienetako bat bihurtu da, bere-
hala ezagutu daitezkeen soinuengatik eta bere 
moldakortasun handiagatik. 

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

Edizio honetan, programatutako ikuskizunen 
artean, 25 ziren, talde eta artista nafarrek es-
kainitakoak.

KULTUR 2022 PROGRAMA
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ARGAZKI LEHIAKETAREN XVII. EDIZIOA

Urriaren 17ko, astelehena, 13:00ak arte zabalik 
dago Agoizko udalak antolatzen duen «Agoiz-
ko Hiria» XVII. Argazki Lehiaketarako irudiak 
aurkezteko epea. Argazkiak udal bulegoetan 
entregatu beharko dira, eta aurreko edizioetan 
bezala, deialdiak bi modalitate ezartzen ditu:

1. Modalitate orokorra: herritar guztiei irekitako 
lehiaketa.

2. Herri-sariaren modalitatea: Agoizko udalerrian 
erroldatutako pertsonentzat soilik.

Lehiaketara aurkezten diren argazkien gaia 
Agoitz hiria izanen da: paisaiak, hirigintza, 

ondarea, ohiturak, jaiak, bertako jendea eta 
originalak, argitaragabeak eta beste lehiaketa 
batzuetan sarituak izan ez direnak. Gainera, zuri-
beltzean edo koloretan izan daitezke.

Sari hauek ezarrita daude: modalitate oroko-
rrerako, 500 euroko saria; herri-sariaren mo-
dalitaterako, alegia, bozkatuena izan denerako, 
300 € (aldez aurretik epaimahaiak modalitate 
horretara aurkeztutako guztien artean aukera-
keta eginen du). Bozketaren xehetasunak Uda-
laren ohiko hedabideetatik jakinaraziko dira. 
Informazio gehiago nahi izanez gero, oinarriak 
eska daitezke Kultur Etxean edo www.agoitz.eus 
udal webgunean.

Kanpodoak Zero Hondakin kanpainari eutsiko dio 
2022ko udan. Agoizko igerilekuetako erabiltzai-
leei esker, iaz hondartzak eta berdeguneak inoiz 
baino garbiago eta atseginago egon ziren. Ku-
deaketa-eredu hori Allozko Urtegian, Irunberriko 
arroilan, Artzeko eta Nagoreko hondartzetan eta, 
iaztik aurrera, Agoizko kirol-instalazioetan ere 

erabiltzen da, eta pertsona guztien lankidetzari 
esker erakutsi du eraginkorra dela. Kontzien-
tziatzea eta hondakin gutxiago sortzen saiatzea 
da kontua. Gainera, arduratsuak izan behar dugu, 
eta horietako bakoitza hondakin mota bakoitzari 
dagokion lekuetan utzi behar dugu. Instalazioe-
tatik ateratzean edukiontzi batzuk daude, gure 

hondakinak behar bezala uzteko.

Kanpaina honek toki publikoen kudeaketan in-
plikatuta dauden toki-erakundeen oniritzia du. 
Nafarroako Gobernuak sustatu eta positiboki ba-
loratzen duen ekimena da, eta praktikan, espazio 
publikoen erabiltzaile gehienek eskertzen dute.

ZERO HONDAKIN, KANPONDOAN

iraila osoan zehar zabalik egon da Udalak bul-
tzaturiko Irakurle Taldean parte hartzeko izena 
emateko epea, eta denbora berean ere, euskara 
praktikatzeko Mintzakide programarena. Epea 
bukatuta, bada, urrian hasiko dira bi aktibitateak.

8 pertsonak osatuko dute irakurle taldea. Hilero 
elkartuko dira, urritik apirilera, euskal literatu-
rako obra bat irakurri ondoren, horri buruz hitz 
egiteko. Egitasmoaren helburua irakurzaletasuna 
bultzatzea da, euskarazko literatura ezagutzera 

ematea eta kontsumitzea, baita eztabaida eta 
ideien trukaketa egitea ere. 

Mintzakide programak, bestalde berrikuntzak 
ekarri ditu aurten. Euskara praktikatzeko eki-
menak eskaintza berezia izanen du ikasturtean 
zehar, izan ere erakargarriago egin nahi izan 
da. Hala, ondarea, natura, gastronomia, sor-
mena edo abarrekin lotutako aktibitate bat 
egin ahal izanen dute mintzakideek, euskaraz 
aritzeaz gain. 

IRAKURLE TALDEA ETA MINTZAKIDE PROGRAMAK, MARTXAN

Kanpondoa kirol-guneak 2022 2023 ikasturterako 
Kirol Jardueren Programarako izen-emateak ireki 
zituen. Instalazioetan Spinningeko gela berri bat 
prestatu da, eta apustu handia egin da langileen 
prestakuntzari eta kualifikazioari dagokienez. 
Gainera, sarbideak kontrolatzeko eta digitali-
zatzeko teknologia erosi da.

Kirol-programa zabala eta askotarikoa diseinatu 
da, profil guztiek beren beharretara egokitutako 
kirola izan dezaten. Helduek eskaintza zabala 
eta osoa izanen dute Kirol eskaintzan. Jarduera 
batzuek asteko egutegian izango dute lekua eta 

ordutegi finkoa urte osoan, eta beste batzuk 
denbora laburragorako programatuta egonen 
dira. Horrela, kirol-eskaintza anitzagoa izanen 
da. Horrez gain, larunbatero beste jarduera ba-
tzuk ere izanen dira. Adinekoak goizez aritu ahal 
izanen dira, hirugarren adinekoen jarduerekin, 
eta Acuagimek protagonismo berezia izanen 
du. Yogak ere programan jarraitzen du. Adin 
txikikoentzat igeriketa, kirol anitza, dantza eta 
taekwondoa daude.

Ikasturte honetarako berrikuntza gisa, Kanpon-
doak “Gazte Gim Neska” jarduera abiarazi du, 
kirola egiteko prest dauden neska gazteentzat 
bereziki diseinatutako programa, giro eroso eta 
dibertigarri batean. Gainera, 4 programako zikloa 
sortu da, “Bi hilabeteko formarekin” izenekoa. 
Urrian eta azaroan hasiko da, “Emakume itxuran” 
programarekin, kirola egiten hasi edo berriro 
hasi nahi duten emakume guztientzat. Gainera, 
arte martzialak ahalik eta ondoen itzultzen dira 
Kanpondoara. Anouar Boukharsak, Maroko eta 
Afrikako txapeldunak, Taekwondoko eskola ireki 
du Agoizko instalazioetan. Eta aurreko denboral-
dietan bezala, sistema birtualaren programazioa 
asteko programazioarekin eta eskariaren arabe-

ra erabiltzeko aukera dago, betiere instalazioetan 
ariketa egin ahal izateko. Kirol-jarduera guztiak 
indarreko araudira erabat egokituta daude, 
guztiok egin ahal izan dezagun kirola ahalik eta 
modu seguruenean. Kirol modalitate eta diziplina 
desberdinak eskaintzen dira, non haurrek, agoiz-
ko auzotarrek eta eskualdeko biztanleek udal 
kirol instalazioez gozatu ahal izanen duten kirol 
bat praktikatuz.

Kanpondoa guneko 2022/23 denboraldirako kirol-
jardueren programa berria www.kanpondoa.es 
webgunean kontsulta daiteke.

KANPONDOKO KIROL PROGRAMA

ARGIAK ENTREINATU DITU FUTBOL ZELAIAK
MONTAJE, MANTENIMIENTO Y AUTOMATISMOS, S.L. 
enpresa izan da Agoizko futbol-zelaiaren argizta-
pena berritzeko esleipenduna, 47.167,03 euroko 
aurrekontua (BEZa barne) aurkeztuta. Nafarroako 
Gobernuko Proiektu Estrategikoetarako Zuzen-
daritza Nagusiaren eta Agoizko Udalaren arteko 
hitzarmenak ahalbidetu du jarduera hori. Zehazki, 
Agoizko Udalari 117.500 euroko zuzeneko diru-
laguntza ematea arautzen da, lurralde-garapen 
jasangarriko proiektuetarako, besteak beste, San 
Migel Futbol Zelai Berriko argiak berritzeko eta 
Gizartetzea eraikinaren bigarren solairua barru-
tik berritzeko. 2022rako Nafarroako Aurrekontu 
Orokorren partidak, Itoizek Agoizko, Artzibarko, 
Longidako eta Orozko udalei proiektu jasanga-
rrietarako ematen dien konpentsazioaren kar-
gura, gastu hori bere gain hartzen du.

Agoizko Osasun Zentroa, Agoizko Udala, Oinarri-
zko Gizarte Zerbitzua eta Kanpondoa Kirolgunea 
“Kirol Errezeta” izeneko proiektu osasungarri bat 
lantzen ari dira azken urteotan.

Patologiaren bat baduzu, bizimodu osasuntsuago 
batekin tratatu daitekeena, ariketa fisiko mode-
ratu eta kontrolatuan oinarrituta, Osasun Zen-
troko osasun-langileei eska diezaiokezu “Kirol-
errezeta bat” eskaintzeko aukera baloratzeko. 
Patologia kardiobaskularrak edo iraunkorrak 

(BGBK, hipertentsioa, obesitatea, kolesterola...) 
dituzten eta min kronikoak edo beste egoera 
batzuetatik eratorritakoak dituzten biztanleen-
tzat, batez ere, elikadura eta ariketa ona izatea 
da gaixotasun jakin batzuk arintzeko, hobetzeko 
eta baita sendatzeko modurik onena.

Kanpondoa Agoizko Osasun Zentroarekin ari 
da lanean, eta kirol-errezetan markatutako 
patologia baloratu ondoren, Kirol eta Osasun 
Zientzietan lizentziatutako Unai Zelaia eta Imanol 

Recalde profesionalek Kanpondoako instala-
zioetan egin beharreko ariketen taula pertso-
nalizatua prestatuko dute, haiek gainbegiratuta 
eta aholkatuta. Kirol-errezeta egiten 9 hilabete 
eman ondoren, ohitura bat sortuta izanen duzu, 
hobeto sentiaraziko zaituena. 

Agoitz Kardio-Osasuntsua programak urte osoan 
funtzionatzen du, eta 2020an hasi zen. Programa 
egin dutenek gogobetetze eta hobekuntza maila 
handia erakutsi dute.

 “AGOITZ KARDIO-OSASUNTSUA” KIROL-ERREZETA

PATOLOGÍA, DOLOR, MOVILIDAD, CARDIO, STRESS, ETC...                     PATOLOGIA, MINA, MUGIKORTASUNA, KARDIOA, ESTRESA, ETAB.

PERSONAL SANITARIO
OSASUN-LANGILEAK

RECETA DEPORTIVA
KIROL ERREZETA

2 6

RECETA NORMAL
ERREZETA NORMALA

PARA SOCIOS/AS
BAZKIDEENTZAT

NO SOCIOS/AS
BAZKIDE EZ DIRENAK

mes/hilekomes/hileko



KOSTRADAREN XXIII. LASTERKETA
Kostradaren Lasterketa ezinbesteko hitzordue-
tako bat bilakatu da Nafarroako udako egute-
gian, 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 txikikoen kategorietarako lasterketekin 
hasi ziren, adinaren arabera ibilbide luzera 

desberdinak zituztenak:  200 m-ko lasterketa, 
promesen kategoriakoentzat eta 1,4 km-koa, 
haurrentzakoentzat. 19:00etan kategoria ab-
solutuen txanda izan zen. Kadeteen kategorian 
parte hartzen zutenek 2 kilometroko ibilbidea 
egin zuten, eta 16 urtetik gorakoek 6 kilometro 
lehiatu behar izan zuten, hiribilduko kaleetan 
zehar zirkuitu bati hainbat bira eginez. Iazko 
ideia errepikatu zen, bada, baina aurreko edi-
zioan (4,6 Km) baino distantzia gehiago egin 
behar izan zuten. Gizonezkoen kategorian, Es-
tanis Ruiz Grupoempleo taldeko atleta gertatu 
zen irabazle, eta Ana Llorens Bathco taldeko 
korrikalaria, berriz, emakumezkoan. Beroa go-
rabehera, parte-hartze handia izan zuen probak, 
150 adingabek eta 64 korrikalari helduk eman 
baitzuten izena.
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Joan den irailaren 11n, igandea, Agoizko Mendi 
Lasterketaren seigarren edizioa ospatu zen. 
Nafarroako Mendi eta Eskalada Kirolen Fede-
razioaren Nafarroako Lasterketen XIV. txape-
lketarako bederatzigarren proba puntuagarria 
den Agoizko mendi lasterketak. Bi distantzia 
eskaintzen zituen: bat 12 kilometrokoa zen, 650 
metroko desnibel positiboarekin, eta bestea zo-
rrotzagoa zen, 21 metrokoa eta 1.100 metro (me-
tatuak) positibokoa. Edizio honetan, probaren 
antolatzaileek Antox elkartearekin lankidetzan 
aritzea erabaki zuten, inskripzio bakoitzeko euro 
1 emanez, eta ehun eta berrogeita hamar parte-
hartzaile bildu ziren Hirian, inguruko mendiak 
bero handiarekin zeharkatzeko.

Victor Bernedo bizkaitarra eta Nerea Amilibia 
gipuzkoarra nagusitu ziren 21 kilometrokoan 
(1.100m+), eta 12 kilometroko tartean (650m+), 
aldiz, Imanol Kañamares Berriozarreko txirrin-
dularia eta Nerea Haro Lizarrako txirrindularia 

nagusitu ziren. Maratoi erdia 09:00etan hasi 
zen Agoizko Kanpondoa kirol-gunetik -han ere 
zegoen meta-, eta probarik laburrena ordu bete 
geroago hasi zen, 10:00etan.

Aurten, berritasun gisa, taldekako kategoria bat 
ere bazegoen, horietako bat gutxienez emaku-

mezkoa izatea eskatzen zuena. Distantzia luzean, 
“Los Quehaceres 2” (Aurkene Aroca, Iker Larrea 
eta Kepa Larrea) nagusitu zen, eta motzean, 
“Neaxmi” (Nerea Haro, Mikel Astigarraga eta 
Axier Mauleon ); hirugarrena, berriz, “Hiruek” 
(Alaitz Aranibar, Andoni Irazoki eta Jon Iparagi-
rreren aurretik) izan zen. Zorionak guztioi.

VI. AGOIZKO MENDI LASTERKETA

Txirrindularitza praktikatzeko eguraldi ezin hobe-
ko eguna zela, 1.800 lagunek parte hartu zuten 
La Indurain izeneko lasterketan, aurreko urtean 
baino 800 gehiagok hain zuzen ere. Tourra bost 
aldiz irabazi zuen zikloturista ospetsuaren 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. urteurrena ere ospatzekoa zen. 
Goiz altxatu behar izan zuten agoizkoek tropela 
pasatzen ikusteko; izan ere, lasterketa Indu-
rainen herritik, Atarrabiatik, abiatu zen goizeko 
zortzietan, eta ordu erdi eskas geroago hiriko 
kaleak txirrindulariz bete ziren.

INDURAIN LASTERKETAK ETA 1.799 TXIRRINDULARIK ZEHARKATU ZUTEN AGOITZ


