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Urteko azken osoko bilkurak 
2023ko aurrekontuei argi berdea 
emateko balio izan zuen. Bilkura 
berezian, halaber, tasak eta zer-
ga-tasak onartu ziren (horiek ez 
igotzea erabaki zen), baita plan-
tilla organikoa ere.

Datorren ekitaldiko aurrekontua  
4.402.764 eurokoa da izanen da, 
hots,  2022koekin alderatuta, % 
21 gehiago. Kopuru horren barne 
daude, batetik, Udalak Kanpondoa 
enpresa publikora egiten duen 
ekarpena, 260.000 euro, haren 
administrazio-kontseiluak aurretik 
onartutako 532.000 euroko au-
rrekontua hornitzera bideratuko 
dena; eta, bestetik,  Musika Esko-
larako beste  80.000 euro (horren 
aurrekontua, datorren urterako, 
192.550 eurokoa da). Bi entitateek 
indarrean dituzten tasak manten- 

tzea erabaki zen.

Agoitzek eta Itoizko urtegiak era-
gindako beste hiru udalek diru-
laguntzak jasoko dituzte 2023an 
konpentsazio gisa. Diru-sarreren 
kapituluan jasota dago Agoi- 
tzek jasoko dituen 305.000 euro, 
alegia, Gobernuak toki entitate 
erakunde horiei zuzendutako par-
tidaren 650.000 euroetatik  % 47.  
Halaber, Transferentzia Arrunten 
Funtsetik 1.158.000 euro jasot-
zea espero da, 2022an baino % 
12 gehiago, eskualdeko udalerri  
motortzat hartuta baitago.

Diru-sarrerak nabarmen handituko 
dira, gainera, zeharkako zergetatik 
eratorritako 352.200 eurorekin, 
hala nola EIOZtik (Instalazioa eta 
Obrak Eraikitzeko Zerga),  Mader-
gia enpresa tokiko poligonoko 

partzela batean ezartzeagatik. Ins-
talazio horiek Nasuvinsa sozietate 
publikoak eraikiko ditu.

Gastuen kapituluan, berriz, lan-
gileentzako partida 38.359 euro 
handitu da, 2023rako adostutako 
funtzionarioen soldata-igoeraren 
% 3,5ari aurre egiteko. Garran- 
tziazkoa da,  halaber,  haur esko-
laren  kudeaketa gastuetarako 
partida, 360.000 euro. Pasa den 
urteko aurrekontuarekin aldara-
tuta, igoera nabarmena da, izan 
ere, hiru modulu izatetik bostera 
pasatu da. Nabarmentzekoa da, 
halaber,  20.000 euro aurrikusi di-
rela, katastro balorazioko txosten 
berri bat egiteko, eta beste 13.000 
euro gehiago Festetarako eta Ga-
bonetarako. 

2022ko ekitaldiaren aldean 

2023ko aurrekontuak, onetsita

Berrien buletin hau e-mailez jaso nahi baduzu, igorri mezu bat  
comunicacionaoiz@gmail.com-ra, eta bertan adierazi gaia, hots, buletina.

Berrien buletina
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Mikel Irujo Nafarroako Gober-
nuko kontseilaria Zangozako Me-
rindadean  izan da duela gutxi, 
eskualdean turismo iraunkorra 
sustatzeko “Beste Turismo bat” 
biraren baitan. Horretarako, pro-
duktu turistikoak sustatzeko, 
enpresa- eta erakunde-eragilee-
kin elkarrizketa-guneak sortzeko 
eta baterako lan-ildoak bultza- 
tzeko bira horren ibilbidearen bi-
garren etapa egin zuen.

Pirinioaurreko eta Zangozako Me-
rindadeko bigarren etapa honek 
udalak ordezkatzen zituzten 15 
lurralde-agente baino gehiago 
bildu zituen, horien artean Agoiz- 
ko alkate Ángel Martín Unzue, 
Cederna Garalurreko lurral-
de-eragileak eta inguruko turis-
mo-enpresak.

Irujok 2022-2025eko Nafarroako 
Turismo Jasangarritasunaren Lu-
rralde Planari buruz hitz egin 
zuen, baita plan horrek Pirinioau-
rrean eta Zangozako Merindadean 

dituen lehentasunezko ekintzei 
buruz ere; besteak beste, lurraldea 
egituratzen duten Bide Jasangarri 
eta Ziklableak, ibilbide naturalen 
eta helmuga monumentalen Bide 
Digitalak eta autokarabana-eremu 
desberdinez hornitutako Bideak, 
ur-aisialdiko parke bat garatzea edo 
Santa Criz aztarnategia bultzatzea.

Lurraldean funtsezkoak diren 
produktu turistikoak ezagutzeko 
asmoz, Xabierko Gaztelua bisitatu 
zen, eta baita Irunberriko arroila 
(Erreserba Naturala eta Iratiko 
Bide Naturala) eta Irunberriko 
Azpea Upeltegia ere.

“Beste turismo bat” bira Foru Go-
bernuaren apustu bat da, eta lan-
da-helmugen errentagarritasuna 
hobetzen saiatzen da, enplegua 
sortzeko eta biztanleriaren ga-
lera geldiarazteko, turismo-es-
kaintza dinamizatzeko eta tokiko 
kudeatzaileen talde profesionalak 
sortzeko, landa-helmugen fun- 
tzionamendua sendotzeko.

PROIEKTUAK NAFARROAN

Turismoko Konferentzia Sekto-
rialak onartu berri dituen zazpi 
proiektuen artean, Nafarroan 
Zangoza-Pirinioaurreko eskual-
deetako plana dago (Cederna Ga-
ralur tokiko elkartea). 4.740.000 
euroko zuzkidura du, eta turismo 
jasangarriaren eskaintza garatzea 
du helburu, garapen ekonomikoa 
ahalbidetzeko, despopulazioaren 
aurka borrokatzeko, biztanleria-
ren bizi-kalitatea hobetzeko eta 
ingurumen- eta kultura-ondarea 
babesteko eta kontserbatzeko. 

Era berean, lurraldea bideez, 
ibaiez, abelbideez, bideez bide-
gurutzatuta dagoela aprobetxatu 
nahi du, deskubritu beharreko bi-
deak diseinatzeko ‘non turismo 
aktiboa eta turismo kulturala na-
hastu eta bisitarien fluxuak bana-
tuko diren, masifikazioa saihestuz 
eta sare turistiko jasangarri bat 
sortzea ahalbidetuz, lurraldearen 
nortasuna galdu gabe.

Iratiko trenbide historikoa bide 
natural bezala berreskuratzea, 
tokiko dinamizazio ardatz gisa, 
errealitate bihurtzen hasi da. Da-
goeneko hasi dira sastrakak ken-
tzeko eta garbitzeko lanak egiten 
ibilbideko tarte batzuetan. Obrako 
kartelak ere ikus daitezke, eta egu-
rrezko hesola txikiak jartzen ari 
dira, zenbakituta eta spray gorriz 
margotuta, tren elektrikoak duela 
mende bat egiten zuen ibilbidea 
mugatzeko.

Ibilbideak 50 kilometro ditu, eta  
proiektua sustatzen duten eta 
etorkizunean mantenduko duten 9 
udalerriak zeharkatzen ditu: Zan-
goza, Ledea, Irunberri, Urraulbeiti, 
Longida, Agoitz, Urrotz-Hiria,  Li-
zoain-Arriasgoiti eta Eguesibar. 
Bide hori tokiko biziberritzearen 
eta eremu osorako lurralde-gara-
pen jasangarriaren ardatz berria 
izanen da, eta Eurovelo 3 bizikle-
tentzako ibilbideekin eta Plazao-
lako eta Argako ibai-parkeko bide 
naturalekin lotuko da.

Proiektua Nafarroako Gober-

nuak, Nekazaritza Ministerioak, 
ibilbidearen parte diren bede-
ratzi udalek eta Cederna Garalur 
agentziak bultzatu dute, “Natur 
Bideak” programari lotua, eta 5,2 
milioi euroko inbertsioa izanen 
du. Horietatik, 2,66 milioi bideko 
egitura berriak egokitzera bide-

ratuta daude, eta 1,7 milioi lurra 
eta zoruak atontzera. Grupo Tragsa 
enpresa publikoari esleitu zaizkio 
obrak, eta 36 hilabeteko epean 
eginen dira. Eskualdean duela 30 
urte bultzatzen hasi zen proiektu 
hau errealitate bihurtuta egonen 
da 2024rako.

Turismo jasangarriari bultzada, eskualdean

Hasi dira eskualdea garatzeko ardatz izanen 
den Iratiko Natur Bidea egokitzeko lanak

765.499 euroko igoera handi hori 
inbertsioen kapituluaren ondorio 
da. Zenbait esku-hartze hainbat 
udal-eraikinetan kontsumoa eta 
energia-kostuak murriztera bide-
ratuta daude. Aipatzekoak dira, ha-
laber, Toki-Eder frontoian  plaka 
fotovoltaikoak jarriko direla eta 
igerileku estalian inguratzaile 
berria jarriko zaiola. Inbertsioak 
IDAE (Energia Dibertsifikatzeko eta 
Aurrezteko Institutua) bidezko di-
rulaguntzen deialdiaren zain.

Beste inbertsio aipagarri batzuk 

hauek dira: 217.000 euro, Kanpon-
doko bi kale konpontzeko (Tokiko 
Inbertsioen Planaren barruan -PIL-
); 160.000 euro, ikastetxe publi-
koaren teilatuan obrak egiteko 
(zuzeneko emakidaren partida 
izenduna); 40.000 euro, frontoian 
konponketak egiteko; 30.000 euro, 
haur-parkeak birmoldatzeko; 
60.000 euro, erdigunean piboteak 
jartzeko; 100.000 euro, udal-plan 
berria idazteko; 30.000 euro, lo-
rezaintza iraunkorreko proiektu 
baterako; eta 10.000, artxiboak 
berreskuratzeko.
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Urtea amaitzear zegoela, Agoitzek 
korporazio txikia hautatu zuen, eta 
horrek protagonismo aktiboa iza-
nen du 2023 osoan. Bere zeregina 
ez da mugatuko abuztuko jai han-
dietako Haurren Egunera, baizik 
eta urtean zehar luzatuko da udal, 
jai eta herri agendako ekitaldi ofi-
zialetan.

Lehen Hezkuntzako 6. mailako 
ikasleek, ohi bezala, Udal txiki 

berria aukeratzeko bozketa egin 
zuten, eta urte osoan zehar txikie-
nak ordezkatuko dituzte hainbat 
ekitalditan, aurreko udalbatzek 
egin duten bezala.

Korporazio txiki berria Oihan 
Capel Gastón alkateak eta Iker 
Díez Cosín, Antxon González La-
rrea, Markel Latasa Beroiz, Abel 
Javier Segura, Luca Bodini Itu-
rri, Ruth Mancebo Ureña, Arrate 

González García, Anne Aquerreta 
Cárdenas, Brúnela Ruiz Baleani, 
Nuria Rodríguez López, Mana Sib 
Brahim Sueilm, Julen De Gracia 
Oroz, Antonio Martínez Cebriáin, 
Eder Gómez Goñi eta Ainara Meza 
Oneka zinegotziek osatzen dute.

Alkatea eta zinegotzi-taldea 
Lehen Hezkuntzako seigarren 
mailako ikasleen artean aukeratu 
ziren, bi hizkuntza-ereduetan, 
euskaraz eta gaztelaniaz.

Udalbatza berria jendaurrean es-
treinatu zen Olentzerori egindako 
harreran. Era berean, Errege Ma-
goak hiribildura iritsi ziren. Ga-
bonen ondoren, inauteriak izanen 
dira hurrengo protagonistak. Baina 
udalbatza ez da festara muga-
tuko; aitzitik, urte osoan zehar au-
zo-gaiak eztabaidatuko ditu, interes 
komunekoak, bilkura praktikoekin 
eta osoko bilkura ofizialarekin, eta 
mozioak eginen dira. Udalak bide-
ragarriak direnak zainduko ditu.

Aukeratu da udalbatza txiki berria

Maiatzean izandako zibererasoa-
ren ondorioz, Agoizko Udalaren 
web orria, posta elektronikoa eta 
Urruneko Zerbitzuen Zentroa kal-
tetuta gelditu ziren. Dagoeneko, 
% 100ean berreskuratu dira 
Animsarekin (Nafarroako 179 toki-
erakunderen jabetzako enpresa 
publikoa) kontratatutako zerbitzu 
horiek. Prozesua luzea izan da, 
ingurune eta konexio fidagarriak 
berreraiki baitira, erabiltzaile 
berriekin eta pasahitz berriekin, 
zibereraso berri bat eragozteko. 
Lehentasun handikotzat jo zen 
Urruneko Zerbitzuen Zentroa 
berreskuratzea. Geroago, udal 
mezu elektronikoak berrezarri 
ziren, eta web orria izan zen argia 
ikusi zuen azken zerbitzua. Udala-
ren webgunearen berreskurapena 
aprobetxatuz, atari berri bat sor-
tzea aurreikusi zen.

Horrela, abenduaren hasieran 
orrialde berria kaleratu zen. Herri-
tarrentzako zerbitzuen webgune 
oso bat da, eta erakunde-informa-
zio hutsetik haratago doa. Diseinu 
modernoago, bisualago, erosoago 
eta funtzionalagoa du, oso erabi-
lera argi eta intuitiboa ahalbide- 
tzen du, edukiak hobeto antolatuta 

eta multzokatuta daudelako eta, 
gainera, arreta berezia eskaintzen 
zaielako irisgarritasun-zehaztapen 
jakin batzuk behar dituzten pertso-
nei. Webguneak, beraz, betiko do-
meinu bera mantentzen du, baina 
prestazio dimentsionatuak eskain-

tzen ditu egungo eskakizuneta-
rako eta Administrazio Elektroniko 
batetik espero denarekin hobeto 
egokitzen den zerbitzu, kudeaketa 
eta kontsulten sare bat eskaini ahal 
izateko. Horrek alderdi berri bat 
aurkeztuko du, Animsa bere era-
kunde elkartuetan egiten ari den 
plataforma berri bat inplementatu 
ondoren. Horrela, Egoitza Elektroni-
koa deiturikoaren bidez izapideak 
egiteko sarbide azkarra eta eragin-
korra, Gardentasun Atarirako sarbi-
dea, Iragarki Taularako sarbidea eta 
abar biltzen ditu atari honek.

Udal webgune berrian ere ez da in-
formazio grafiko osoa eta zehatza 
falta erakargarritasun turistiko 
handieneko lekuei buruz, tokiko 
beste webgune batzuetarako 
estekak, planoa, zerbitzuak, gaur-
kotasuneko albisteak, ekitaldien 
agenda eta deialdiak. Ez dira falta 
ere, iradokizunen postontzia edo 
alkateak erantzuten du atalak. 
Albisteen boletinak eta Xinple 
aldizkariak ere ikusgai daude. 

Edukiak sartu ahal izateko gune 
malgua da, eta poliki-poliki be-
rritzen joanen da, eduki berriak 
sartuz.

Joan den ostiraletik, abenduak 
23, ALSA enpresak kudeatzen 
duen eta Agoitz-Iruñea linea 
egiten duen autobus zerbitzua-
ren ordutegia aldatu da. Hain 
zuzen ere, ostiraleko Iruñerako 
azken zerbitzuaren irteera ordua 
aldatu da,  eta 18:45ean aterako 
da hemendik aurrera (orain arte 
19:15ean zen).

Horrela, astelehenetik ostiralera, 
lehen aipatutako salbuespena-
rekin, lau dira joateko eta itzul-

tzeko aukerak, honela banakatuta: 
Agoitztik Iruñera, zerbitzuak 
09:00etan, 10:20an, 12:00etan 
eta 15:40an dira, eta alderan- 
tzizko ibilbidea, Iruñetik Agoitzera 
11:00etan, 13:00etan, 14:30ean 
eta 19:15ean egiten da (azken hori 
ostiraletan, 18:45ean).

Larunbatetan joan-etorriko zer-
bitzu bakarra egonen da. Agoitz-
tik Iruñerako autobusa 10:20an 
abiatzen da, eta itzulerakoa, 
14:30ean.

Abian da udal webgune berria

Autobus orduak

Nafarroako Gobernuak, Turismo, 
Merkataritza eta Kontsumo Zuzen-
daritza Nagusiaren bitartez, eta 
Cederna Garalur Tokiko Ekintza 
Taldeekin lankidetzan, “Landa 
Merkataritza Dinamizatzeko Zer-
bitzuaren Sarea” proiektua bul-
tzatu du. Ekimen honen helburu 
nagusia landa-eremuetako merka-
taritza-jarduera suspertzea da, be-
haketa (estrategiak diseinatzeko 
funtsezko informazioa lortzeko 
iturri gisa), komunikazioa (infor-
mazioa bideratzeko euskarri gisa), 
lankidetza (funtsezko elementua), 
lehiakortasuna eta enpresentzako 
aholkularitza bateratzen dituen 
lan baten bidez. Zerbitzu pertso-
nalizatua publikoa eta doakoa da, 
eta Nafarroako landa-eremuetan 

dauden hurbileko saltokiei zuzen-
duta dago, lehiakortasuna hobe- 
tzen laguntzeko, bultzatzeko eta 
laguntzeko, haiek indartzeko eta 
desager ez daitezen. 

Horretarako, sektorearen pro-
fesionalizazioa eta merkatari- 
tza-asoziazionismoa sustatuko 

dira. Horretaz gain, digitaliza-
zioarekin, iraunkortasunarekin eta 
Administrazioarekiko izapideekin 
lotutako gaietan ere orientazioa 
eta aholkularitza emanen da. Era 
berean, saltokiei sortze prozesuan 
eta jardueraren lehen urteetan 
laguntzea planteatzen da, eta, 
aldi berean, komunikazio-kanal 
bat ezarriko da, saltokien, elkar-
teen, udalen eta intereseko beste 
eragile batzuen arteko informa-
zio-fluxua errazteko.

Informazio gehiago 624 178 537 
telefonoan, maiteancho@ce-
derna.es helbide elektronikoan 
eta www.cederna.eu eta www.
comercio.navarra.es webgunee-
tan eska daiteke.

Landa Merkataritza Dinamizatzeko Zerbitzua
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Gaur egun, edukiontzi berdeetan 
uzten denaren % 59 birziklatu 
beharreko zatikiak dira, eta orga-
nikoa da azpimarratu beharreko 
zatietako bat. Zati organikoa 
bereizita biltzean, lehen zabor-
tegietan aprobetxatzen ez ziren 
hondakin organikoak konpost 
bihurtzen dira, oso baliabide ba-
liotsua eta eraginkorra, gure hon-
dakin-aztarna murrizten duena, 
lurraren emankortasuna hobet-
zen duena eta laboreak elikatzen 
dituena. Ongarri eta pestiziden 
erabilera eta zabortegietako hon-
dakinen kopurua murrizten ere la-
guntzen du, akuiferoen kutsadura 
prebenitzeko eta lurralde horre-
tako karbono-aztarna hobetzeko.

Materia organikoa etxez etxe 
biltzeko sistema berri horren 
ezarpena Europako, Estatuko eta 
Autonomia Erkidegoko zuzenta-
rauei ere dagokie, nahitaez bete 

beharrekoak, eta kudeaketa egoki 
batek, gainera, zergadun guztiok 
ordaintzen ditugun isunak saihes-
ten ditu. Materia organikoaren 
bilketa bereizi berriarekin, RSU 
Irati Mankomunitateak iraunkor-
tasunaren aldeko apustua egin 
du, eta hondakinak kudeatzeko 
lege-eskakizunei aurrea hartu die. 
Azken batean, eredu eraginkorra-
goa gizarte, ekonomia eta inguru-
men arloetan. Zentzu honetan, eta 
duela hilabete batzuk abiatutako 

kanpaina bat berreskuratuz, RSU 
Irati Mankomunitateak berriro 
eragin du, etxe guztietara bana-
tuko den orri informatibo baten 
bidez, gaikako bilketarekin bat 
egitera. Etxean materia organikoa 
biltzeko egun baliodun guztiak 
biltzen dituen egutegi bat jaso- 
tzeaz gain, flyerrak parte hartzeko 
modua, nola eta non eman izena, 
eta sistema honen funtzionamen-
dua jasotzen ditu. 659 499 762 
telefonora dei daiteke informa-
zioa eskatzeko.

RSU Irati Mankomunitateak ere 
gogorarazi digu komunitateko 
konpostajea egin daitekeela 
-Agoitzen 4 eremu daude-, eta 
materia organikoa ere bertan utz 
daitekeela (beti poltsarik gabe), 
edo etxeko konpostontzi bat eska 
daitekeela. Eredu hauetan parte 
hartzeko 609 667 233 telefonora 
dei daiteke.

Gaikako bilketa jasangarriena

Agoizko Udalak, RSU Irati Manko-
munitatearekin lankidetzan, 
tamaina handiko hondakinak  
biltzeko zerbitzuari buruzko 
kanpaina berri bat jarri du abian. 
Kanpaina horren helburua da herri-
tarrei horren kudeaketa egokiaren 
berri ematea eta kontzientziatzea.

Gaur egun, Mankomunitateak ta-
maina handikoak biltzeko duen 
zerbitzuak hiru aukera eskain- 
tzen ditu, erabat doan. Lehenen-
goa, Mankomunitateak Agoizko 
industrialdean dituen lokaletan 
dagoen Garbigunera eramatea 
dago,  astearteetan (09:00eta-
tik 13:00etara), asteazkenetan 
(15:00etatik 19:00etara) eta hi-
leko lehen larunbatean (09:00eta-
tik 13:00etara). Bigarrena, Irati 

Mankomunitateak furgoneta bat 
hurbiltzen du ostegunetako azoka 
egiten den orubera, hondakin ho-
riek errazago biltzeko. Azkenik, 
948 33 62 17 telefonora deitzea 
dago, eta Emauseko Trapuketariek 
tamaina handiko produktuak etxe-
bizitza berean jasotzeko eguna eta 
ordua zehaztu.

Hala ere, sarritan ikusten dira 
edukiontzien ondoan edo leku 
desegokietan utzitako hondakin 
mota horiek, eta eragozpenak eta 
zikinkeria sortzen dituzte. Horre-
gatik, sentsibilizazio-kanpaina 
informatibo bat abiaraztea pen-
tsatu da, hau da, ohiko hondaki-
nak biltzeko edukiontziak dauden 
eremu publiko ikusgarrietan kar-
telak jartzea. Hemen, EZ lelopean. 
Garbigunera eraman, eta lau hiz- 
kuntzatan (gaztelaniaz, euskaraz, 
errumanieraz eta arabieraz), kar-
telek leku horretan abandonatu 
behar ez diren objektuen irudiak 
erakusten dituzte. Kanpainaren 
irudiak Mankomunitateak horiek 
behar bezala entregatzeko es-
kaintzen dituen aukerak ere adie-
razten ditu.

Bolumen handiko hondakinak. 
Kontzientziazio kanpainaSan Migel Ikastetxe Publikoko es-

kola-komunitateak gehien ikusi 
nahi zuen irudia errealitate bihurtu 
da: aurrefabrikatutako ikasgelen 
multzoa kendu da. Bere garaian, 
hain ikasle kopuru handia zela 
eta, leku falta  konpontzeko eto-
rri ziren. Baina eskola-esparruan 
20 urte eman ondoren, eta ikas-
tetxe zaharretik 150 ikasle ate-
ratzea ahalbidetu duen institutu 
berria duela gutxi eraiki ondoren, 
jada ez dira beharrezkoak. Egoera 
horri esker, San Migel Ikastetxe 
Publikoak aurrefabrikatuak insta-

latu zirenetik okupatutako orubea 
berreskuratu ahal izan du. Lanak 
abenduko lehen astean egin ziren. 
Ikastetxeko patioan zeuden bi 
gelak aurrefabrikatutako moduluen 
barruan zeuden, eta, oro har, Haur 
Hezkuntzako zikloan erabiltzen 
ziren, kalean bertan baitzeuden.

AURPEGI-GARBIKETA. Udan zehar, 
Udalak hainbat obra egin zituen 
zentroan. Kanpoko arotzeria be-
rritzeko azken fasea amaitu zen, 
eta hainbat espazio egokitu ziren, 
ikasleak DBHko institutu berrira le-

kualdatu ondoren. Ikasgelen arteko 
hainbat horma bota ziren, gela han-
diagoak eta argitsuagoak lortzeko, 
eta barrualdeko leku asko margotu 
ziren. Orain, Nafarroako Aurrekontu 
Orokorretan 160.000 euroko aurri-
kusi direnez, teilatua konponduko 
da, eta premia larri hori ia ezi-
nezkoa da PIL bidez finantzatzea. 
Ekintza horiek, eskola-esparrutik 
aurrefabrikatutako moduluak ken- 
tzearekin eta DBHI berria eraiki- 
tzearekin batera, 1977an inaugu-
ratu zen ikastetxearen bizitza lu-
zatzea ahalbidetuko dute.

Ikasgela aurrefabrikatuak kendu dira

Neguko hilabeteetan, 17:30etik 
19:30era, San Migel ikastetxea-
ren eta udal kiroldegiaren artean 
egokitutako estalpe berria aisial-
dirako gune bezala erabili ahalko 
da. Argiztatzeko fokuak jarri dira, 
lekua erabili ahal izateko. Horrela, 
Agoizko Udalak herritarren eska-
riari erantzuten dio; izan ere, egu-
raldi txarreko egunetan haurrak 
erabiltzeko eta jolasteko estali-
tako lekurik ez baitzegoen.

Eskolako esparruan dagoen haur 
parkea ere erabilgarri egonen da, 
ordutegi berean.

Haurren aisialdirako gune berri bat
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Kanpondoa, S.L. Sozietate Publi-
koak, Udalak 2012an sortua da 
eta agoizko guztiena, eta kirola 
eta bizitza osasungarria sustatzea 
du helburu nagusi. Horrez gain, 
bere egitekoaren oinarrian balore 
hauek ditu:  gardentasuna, oreka, 
gizarte berdintasuna eta jasanga-
rritasuna. 

Helburua lortzeko, bi motorrak 
elikatzen dira, eta horietan oina-
rritzen da hazkundea. Instalazioko 
zerbitzuak eten hobetzen joaten 
gara, eta pertsona guztientzako 
eskaintza inklusiboa duen ki-
rol-programa indartsu bat eskain- 
tzen dugu.

Udalak Kanpondoko kostuen % 
50 finantzatzen du ekonomikoki. 
Aurrekontuaren gainerakoa  bide 
hauetatik lortzen da: bazkideen 
kuotak,  Nafarroako Gobernuaren 
dirulaguntzak, hirugarrenentzako 
lanak eta Kanpondoak ematen di-
tuen bestelako zerbitzuak.

Ukaezina da ezerk ez diola oreka 
ekonomikoari ihes egiten, enpresa 

publiko baten kasuan gizar-
te-errendimendu batean justifi-
katuta baitago.

Kanpondoako langile garen al-
detik, eskerrak eman nahi diz- 
kiegu instalazioarekiko konpro-
misoa gertu diguten guztioi, hots, 
bazkideei, Agoizko Udalari, bat-
zuetan egoera ekonomiko zaila ja-
saten duten hornitzaileei eta gure 
ekimenak diruz laguntzen duen 
Nafarroako Gobernuari.

Proiektu honen alde garrantzitsua 

garela sentitzen dugu, eta bertan 
interes komuna defendatzeko 
lan egiten dugu, eta, horrenbes-
tez, harro gaude. Hamalau lagu-
nok osatzen dugu Kanpondoko 
lan-taldea, horietako seik kirol 
programan.

Zuekin partekatu nahi dugu 
Kanpondoak Baluarten jaso duen 
diploma, Bikaintasunerako Nafa-
rroako Fundazioak emandakoa, Ku-
deaketa Aurreratuaren Ereduaren 
arabera egindako diagnostikoan 
lortutako emaitzaren arabera.

Euskarabideak euskarazko zazpi 
bideo berri argitaratu ditu Ma-
ttin eta Kattalin proiektuaren 
pean. Ekimenaren helburua da 
Nafarroako euskarazko ahozko 
tradiz ioa ,  eta ,  zehazkiago, 
haur-folklorea, modu egunera-
tuan eta erakargarrian eskaintzea, 
bai familiei, bai haurrei. Materiala 
https://www.mattinetakattalin.
eus/webgunean kontsulta dai-
teke.

Proiektua 2021ean hasi zen, 
2022an zazpi bideo gehiago ar-

gitaratu ziren 5 bideorekin, eta 
duela gutxi beste zazpi gehitu 
dira gai berriekin: Horra! «Hon-
dartzako bidean», «Pasa gabon», 
«Film bat ikusiko dugu», «Katua 
falta da», «Sagua kanta», «Gau 
Beltza» eta «Gora San Fermin».

Mattinetakattalin.eus webguneak 
8-10 minutuko 19 bideo labur eta 
bi protagonista ditu: Mattin eta 
Kattalin. Euskarazko ahozko on-
dareko pieza horiek Nafarroako 
hainbat herritan bildutako testi-
gantzei esker jaso dira.

Plataforma oso intuitiboa eta 
manipulagarria da haurrentzat. 
Gainera, gurasoei, irakasleei eta, 
oro har, helduei zuzendutako atal 
bat ere badu. Bertan, proiektuari 
buruzko informazio orokorra ema-
ten da.

Xxii Bikaintasunaren Nafarroako Saria

Euskarabideak haurrentzako zazpi bideo 
berri argitaratu ditu euskaraz

Abenduan kultur agendak bere 
ohiko garapena jarraitu zuen, pro-
gramatutako jarduera gehienak 
Gabonen ospakizunetan murgil-
duta egon ziren arren.

Musika izan zen nagusi Nafa-
rroaren Egunean, San Migel 
Abesbatzaren kontzertuarekin. 
Nafarroako Abesbatzen Fede-
razioak, Nafarroako Gobernua-
rekin elkarlanean, 28 kontzertu 
antolatu zituen hainbat herritan, 
hainbat abesbatza federatu pro-
tagonista zirela, eta Agoizko San 
Jose Egoitza izan zen Agoizko 
abesbatzaren agertokia.

“Goiburu: 1820-2020”. Cinco ge-
neraciones unidas por un lazo in-

finito” liburuaren aurkezpenak itxi 
zituen merkataritza honek bere 
200. urteurrena ospatzeko anto-
latutako ekitaldiak. Hilabetean 
zehar bi erakusketa izan ziren, 
biak ere argazkigintza izendatzaile 
komun gisa zutela. Agoizko Hiria 
XVII. Lehiaketara aurkeztu eta sa-
ritutako argazkiek erreleboa eman 

zieten Agoizko argazki taldeak 
“Lugares reencontrados” lanean 
islatu zituen irudiei. Ikusmen- 
desengainua, abandonua edo den-
boraren poderioz narriadura de-
la-eta oharkabean pasatzen diren 
lekuei balioa emateko lagina. Ar-
gazkigintza bitarteko gisa erabi-
liz, tokiaren pertzepzioa aldatuko 
duen topaketa berri bat goraipatu 
eta eragin nahi da.

Antzerkiak ere lekua izan zuen 
abenduko agendan. Agoizko ju-
bilatu, alargun eta pentsiodunen 
plataformak, Irati Antzerki Taldea-
ren zuzendaritzapean, “Don Di-
nero” antzezlanaren bi pase eman 
zituen Kultur Etxeko agertokian, 
eta sarrerak agortu ziren. 

Musikak protagonismo handia 
izan zuen Egunerrietako progra-
mazioan. Musika Eskolak Egube-
rrietako ohiko kontzertua eskaini 
zuen Kultur Etxean. Ekitaldi ho-
rrek, berriz ere, auditorioaren 
edukiera osatu zuen. Era berean, 
eta arrakasta handiz, Agoizko  
San Migel Abesbatzaren Eguberrie-
tako kontzertuez eta Kultur Etxean 
ospatutako Mariano Garcia Banda-
ren kontzertuez gozatu genuen.

San Miguel ikastetxeak urte 
amaierako jaia egin zuen, eta haur 
eskolak Olentzeroren bisita jaso 
zuen Kultur Etxean.

Beste urte batez, Patxi Huartek 
ematen duen euskarazko ikasta-
roa antolatu zen, «Eguberrietan 
plastikatzen», eta 5 eta 12 urte 
bitarteko haurrei eskainitako 30 
plazak bete ziren.

Gabonetan, antzerkia iritsi zen 
herrira, zirku eta magia moduan. 
Familia osoak gozatu ahal izan 
zuen Kimera ikuskizun diber-
tigarriaz: antzerki zirku banda. 
Begirada, gorputza, trebetasuna 
eta trebetasuna unibertso be-
rezi bat eraikitzeko, emoziozko 
apustu ozen batean, urte kultu-
rala ixteko. Eta Gabonetako opo-

rrak amaituta, urtarrilaren 8an, 
igandea, Houdiniren magiak bere 
zenbaki liluragarriekin amets eta 
ilusioz bete zuen Kultur Etxeko 
auditoriuma.

Gabonetako programazioak he-
rrian zehar egindako ibilbidea ere 
jasotzen zuen, Bilaketa Ahots eta 
Instrumentu Taldearekin batera, 
Jaiotzagileen Elkarteak egindako 
jaiotzak bisitatzeko. Olentzero 
ikazkina eta Maridomingi hiri-
bildura iritsi izana, Ekialdeko 
Maiestateen morroiaren harrera 
eta Errege Magoen kabalgata izan 
ziren ekitaldi garrantzitsuenak.

Kultur balantzea

Eguberrietako balantzea


