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

Datorren ekitaldiko aurrekontua  4.402.764 eu-
rokoa da izanen da, hots, 2022koekin alderatuta, 
% 21 gehiago. Kopuru horren barne daude, bate-
tik, Udalak Kanpondoa enpresa publikora egiten 
duen ekarpena, 260.000 euro, haren adminis-
trazio-kontseiluak aurretik onartutako 532.000 
euroko aurrekontua hornitzera bideratuko dena; 
eta, bestetik,  Musika Eskolarako beste 80.000 
euro (horren aurrekontua, datorren urterako, 
192.550 eurokoa da). Bi entitateek indarrean 
dituzten tasak mantentzea erabaki zen.

Agoitzek eta Itoizko urtegiak eragindako beste 
hiru udalek dirulaguntzak jasoko dituzte 2023an 
konpentsazio gisa. Diru-sarreren kapituluan ja-
sota dago Agoitzek jasoko dituen 305.000 euro, 
alegia, Gobernuak toki entitate erakunde horiei 
zuzendutako partidaren 650.000 euroetatik % 
47. Halaber, Transferentzia Arrunten Funtsetik 

1.158.000 euro jasotzea espero da, 2022an bai-
no % 12 gehiago, eskualdeko udalerri motortzat 
hartuta baitago.

Diru-sarrerak nabarmen handituko dira, gainera, 
zeharkako zergetatik eratorritako 352.200 eu-
rorekin, hala nola EIOZtik (Instalazioa eta Obrak 
Eraikitzeko Zerga),  Madergia enpresa tokiko poli-
gonoko partzela batean ezartzeagatik. Instalazio 
horiek Nasuvinsa sozietate publikoak eraikiko ditu.

Gastuen kapituluan, berriz, langileentzako parti-
da 38.359 euro handitu da, 2023rako adostutako 
funtzionarioen soldata-igoeraren % 3,5ari aurre 
egiteko. Garrantziazkoa 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 direla, ka-
tastro balorazioko txosten berri bat egiteko, 
eta beste 13.000 euro gehiago Festetarako eta 
Gabonetarako. 

2022ko ekitaldiaren aldean 765.499 euroko igoera 
handi hori inbertsioen kapituluaren ondorio da. 
Zenbait esku-hartze hainbat udal-eraikinetan 
kontsumoa eta energia-kostuak murriztera 
bideratuta daude. Aipatzekoak dira, halaber, 
Toki-Eder frontoian plaka fotovoltaikoak jarriko 
direla eta igerileku estalian inguratzaile berria 
jarriko zaiola. Inbertsioak IDAE (Energia Diber-
tsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua) bidezko 
dirulaguntzen deialdiaren zain.

Beste inbertsio aipagarri batzuk hauek dira: 
217.000 euro, Kanpondoko bi kale konpontzeko 
(Tokiko Inbertsioen Planaren barruan -PIL-); 
160.000 euro, ikastetxe publikoaren teilatuan 
obrak egiteko (zuzeneko emakidaren partida 
izenduna); 40.000 euro, frontoian konponke-
tak egiteko; 30.000 euro, haur-parkeak bir-
moldatzeko; 60.000 euro, erdigunean piboteak  
jartzeko; 100.000 euro, udal-plan berria idaz-
teko; 30.000 euro, lorezaintza iraunkorreko 
proiektu baterako; eta 10.000, artxiboak be-
rreskuratzeko.

Nafarroako Gobernua eta EH Bildu-Nafarroa 
talde parlamentarioa akordio batera iritsi dira 
2023ko Nafarroako Aurrekontu Orokorren onar-
pena bermatzeko. Horrela, bi sinatzaileek beste 
behin ere, laugarren urtea jarraian, ekonomia-
ren egonkortasuna ziurtatzeko oinarriak ezarri 
dituzte, legealdiaren hasieratik bizi izan diren 
ziurgabetasunen erdian. Datorren ekitaldirako 
sinatutako dokumentuak, berriz ere, eragin 
nabarmena izanen du Agoizko eta eskualdeko 
udaletako kutxetan.

2023rako sinatutako testuak aurreko urtean 
sortutako partida berreskuratzen du, hurrengo 
ekitaldietan finkatu beharko litzatekeena urte 
anitzeko plan gisa, Itoizko urtegiaren eraikuntzak 

eragindako udalentzako konpentsazio ekono-
mikoari dagokionez. Agoitzek, Artzibarrek, Orotz 
Beteluk eta Longidak 400.000 euro jasoko di-
tuzte, urtegiaren eraikuntzaren bidegabekeria 
historikoa partzialki konpontzeko EH Bildurekin 
lortutako akordioari esker. Banaketa-ehunekoa: 
% 47 Agoitzentzat, % 24 Artzibar eta Longida-
rentzat, eta gainerako % 5a Oroz Beteluren-
tzat. Banaketa eredu hori bera aplikatuko zaie 
Gobernuak hasieran aurrekontuan sartutako 
250.000 euroei. Guztira, 650.000 euro bidera-
tuko dira 4 herri horietako inbertsio-proiektu 
estrategikoetara.

Hurrengo ekitaldietarako, eta hala adierazten 
du aurrekontu-akordio honek, zehaztu gabe 

dago 4 udal horiei bidezko konpentsazio eko-
nomikoa emateko mekanismoa. Itoizko mahaiko 
lan-batzordeko alde guztiak bat datoz behin 
betiko konponbide iraunkor bat emateko be-
harrarekin, konpentsazio horrek Nafarroako 
Aurrekontu Orokorretan isla izan dezan. Mahai 
horretan parte hartzen dute ukitutako udalerrie-
tako alkateek eta Lurralde Kohesio eta Lurralde 
Antolamendu, Etxebizitza, Paisaia eta Proiektu 
Estrategikoetako departamentuek.

Bestalde, aurrekontuen agirian 160.000 euroko 
partida bat ere jasotzen da, Agoizko San Mi-
gel ikastetxe publikoaren teilatua ordezteko. 
Premia larria da, eta ia ezinezkoa da PIL bidez 
finantzatzea.
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ZERBITZUAK

Udaletxea 948 33 60 05

Euskara Zerbitzua 948 33 65 65

Kultur Etxea 948 33 66 90

Cederna Garalur 948 33 63 37

Osasun Etxea 948 33 66 00

Oinarrizko Gizarte Zerbitzua 948 33 40 95

Liburutegia 948 33 64 53

San Migel Ikastetxea 948 33 66 09

Agoizko DBHI 848 43 18 90

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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AURKIBIDEA

2023KO AURREKONTUAK, ONETSITA

NAFARROAKO 2023KO AURREKONTUAK. HARTUTAKO AKORDIOA, AGOITZEN ONURARAKO

2023KO AURREKONTUAK, ONETSITA

NAFARROAKO 2023KO AURREKONTUAK. HARTUTAKO AKORDIOA, AGOITZEN ONURARAKO

FLAMASATS AGOITZEN EZARRI DA, ETA 25 MILIOITIK GORAKO HASIERAKO INBERTSIOA EGINEN DU

PARLAMENTUKO KULTURA ETA KIROL BATZORDEKIDEEK EKAIKO ZERRATEGIA AUZOA BISITATU DUTE

HASI DIRA ESKUALDEA GARATZEKO ARDATZ IZANEN DEN IRATIKO NATUR BIDEA EGOKITZEKO LANAK

TURISMO JASANGARRIARI BULTZADA, ESKUALDEAN

AZKEN HILEETAN ZEHAR EGINDAKO OBREN ZERRENDA

IKASGELA AURREFABRIKATUAK KENDU DIRA

HAURREN AISIALDIRAKO GUNE BERRI BAT

UDAL ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN HOBETZEA

AGOIZKO BIZTANLERIA MIGRATZAILEARI BURUZKO AZTERLANA

ABIAN DA UDAL WEBGUNE BERRIA

ERRELEBOA, KANPONDOKO TABERNAN

AUTOBUS ORDUAK

AUKERATU DA UDALBATZA TXIKI BERRIA

TOKI EDER PILOTALEKUA ERABILTZEKO ARAUTEGIA

AGOIZKO OSASUN ESKUALDEAK IBILGAILU BERRIA DU

ERREGISTRO BAKARRA, EZINDUEN APARKATZEKO TXARTELENTZAT

DAGOENEKO, SEPE (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA) BULEGOA AUKERATZEA DAGO

HEZKUNTZAK PIRINIOETAKO IKASLEENTZAKO IRUNBERRIN EGINEN DEN INSTITUTUAREN PROIEKTUA LIZITATU DU

ENERGIAREN ARLOKO TELEFONO BIDEZKO INFORMAZIO-GUNEA (PIE)

CEDERNAK HERRITAR ETA ENPRESENTZAKO AHOLKULARITZA BULEGOA IREKI DU

2023-2027 TOKI GARAPEN ESTRATEGIAREN PRESTAKETA

CEDERNA-GARALURREN URTEKO BALANTZEA

LANDA MERKATARITZA DINAMIZATZEKO ZERBITZUA

TEILERIARA ITZULI DA OROIMEN ERREPUBLIKANOA

EMAKUMEAREKIKO BORTIZKERIAREN AURKAKO ZIKLOA

ZALURRIBARKO SAN SALBATORE MONASTEGIAN EGINDAKO II ARKEOLOGIA ESKU-HARTZEA

ZALURRIBARKO SAN SALBATOREN AURKITUTAKO ARKEOLOGIA AZTARNEN AZTERKETA

BOLUMEN HANDIKO HONDAKINAK. KONTZIENTZIAZIO KANPAINA

GAIKAKO BILKETA JASANGARRIENA

‘RECICLÓN’ MASKOTEN TXAPELKETA

XXII BIKAINTASUNAREN NAFARROAKO SARIA

ARGAZKI XVII. LEHIAKETA, EBATZITA

NAZIOARTEKO ABESBATZEN XXVII. ZIKLOA, AGOITZEN

KULTUR BALANTZEA

EGUBERRIETAKO BALANTZEA

EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
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AGOIZKO UDALAREN KOMUNIKAZIO, INFORMAZIO ETA PARTAIDETZA PLANA 2023

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.
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Roberto Zazpe, Ángel Martín Unzué eta Carlos 
Oroz Lónguida, Agoitz eta Artzibarko alkateek 
harrera egin zioten Nafarroako Parlamentuko 
Kultura eta Kirol Batzordeari, Longidako Ekaiko 
zerratokiaren auzora egindako bisitan. Udalak 
egindako eskaeraren ondoria izan zen visita, izan 
ere datorren urteko aurrekontuetan lerro bat 
irekitzea eskatu zuen, gune hori kontserbatzea 
eta balioestea ahalbidetuko duen plan bat bul-
tzatzeko. Mul-tzoa kultura- eta turismo-baliabide 
bihurtzeko asmo dago.

Carlos García, Amaia Flores del Redal, Cederna 
Garalurreko Garapen agentea eta turismo dina-
mizatzailea hurrenez hurren; Víctor Manuel Egia, 
ikertzailea, José Mari Arcos eta Víctor Honorato, 
proiektua berreskuratzeko plan zuzentzailearen 
erredaktoreak, Parlamentureko ordezkaritzari 
azaldu zioten zein garrantzitsua izan zen El Irati 
S.A. zur-enpresaren egoitza, gaur egun honda-
tuta dagoena, XX. mendearen zati handi batean 
Agoitz eta bere eskualdea garatzeko motor gisa.

Bisita Parlamentuko talde guztiek eskatuta egin 
zen, multzoaren egungo egoera baloratzeko, 
berreskuratze-plan bat bultzatze aldera. Horrela, 
Raquel Garbayok (Navarra Suma), Virginia Mag-
dalenok (PSN), Ana Ansak (Geroa Bai) eta Maiorga 
Ramirezek (EH Bildu), batzorde horretako kideek, 
Agoizko udaletxean hasi zuten jardunaldia. Ber-
tan, Irati SAri buruzko erakusketa bisitatu zuten, 
eta Longidako Ekai zerrategiko elementu guztiak 
eta jarduera xehetasun handiz islatzen dituen 
maketa bat nabarmendu zuten.

AZKEN AUKERA. Ondorengo bileran, Carlos 
García Cederna Garalur Pirinioaurreko Arroen 
Garapeneko agenteak ohartarazi zuen espazio 
hori berreskuratzeko azken aukera izan zite-

keela. Industria, arkeologia, historia eta arte 
ondarearen adibide bat da, azaldu zuenez. Aldi 
berean, kokalekua aipatu zuen, eta garrantzi 
estrategikoa azpimarratu zuen, denboran bat 
datorrelako bertatik igaroko diren bi korridore 
berde handi gauzatzearekin. Aurten Irati Tre-
naren Bide Berdearen obrak hasiko dira (en-
presaren ekoizpena garraiatzen zuen trenbide 
elektrikoa), eta EuroVelo 3 bizikleta ibilbideare-
nak ere egiten ari dira, trazadura partekatuko 
duena, argudiatu zuenez.

Bestalde, Roberto Zazpe Longidako alkateak 
gogorarazi zuen berea bezalako udalerri batek 
(280 biztanleko bailara) ez duela horrelako esku-
hartze bat egiteko baliabiderik, eta, beraz, in-
plikazioa eta lidergoa eskatu zizkion Nafarroako 
Gobernuari. Zehazki, parlamentu-taldeei eskatu 
zien 2023rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei 
70.000 euro inguruko zuzenketak aurkezteko, 

ekintzen orientazio-plan bat egin ahal izateko 
eta hirigintza-proposamenaren zatiarekin abiatu 
ahal izateko. Ildo horretan, lekuaren jabetza 
partikularra aipatu zuen, eta, beraz, horri eustea 
erabakitzen bada, PSIS batera jo beharko litza-
teke, desjabetu edo jabeekin akordioak lortu.

ESKU-HARTZEAK. José Mari Arcosek eta Víctor 
Honoratok, proiektua berreskuratzeko plan zu-
zentzailea idatzi zutenek, aurreratu zutenez, le-
henengo jarduketak multzoari segurtasuna ema-
tea izanen ziren, gehien hondatutako eraikinak 
eraitsiz eta berreskuratzeko moduan daudenak 
babestuz (destilategi-nabea, tximinia, dartsena 
eta bulego-eraikina). Era berean, lurzorua des-
kontaminatu behar da, fabrika-esparruan ere 
ikatza eta produktu kimikoak ekoizten baitziren.

Victor Manuel Egia Nafarroako garapen indus-
trialaren ikerlari eta El Irati S.A., El sueño de 
Domingo Elizondo liburuaren egilearen kon-
takizunarekin, zur-enpresa honen historia eta 
funtzionamendua ezagutu zuten, XX. mende-
ko lehen erdialdeko garrantzitsuenetako bat. 
1907an Domingo Elizondo aetzak sortua, Iratiko 
basoko zura ustiatzeko sortu zen. Diziplina ani- 
tzeko enpresa bat izan zen, energia elektrikoaren 
ekoizlea, bere kontsumorako eta beste lantegi 
batzuk hornitzeko. Ibaian barrena, Aezkoako 
mendien egurra iristen zen Agoitzeraino eta 
Ekaiko zerrategira. Handik, izen bereko trenbi-
dean (merkantziak eta bidaiariak) Iruñera joaten 
zen, eta enpresa ospetsua egin zuen, 1955ean 
azken bidaia egin zuen arte.

Batzordea, azkenean, zerrategiaren auzora joan 
zen, multzoaren egungo egoera egiaztatzeko, eta 
informazioa bildu zuen, hala badagokio, etorkizu-
nean berreskuratzeko egokitzat jotzen dituzten 
ekimenei ekiteko.

PARLAMENTUKO KULTURA ETA KIROL BATZORDEKIDEEK EKAIKO ZERRATEGIA AUZOA BISITATU DUTE

Flamasats CLIPPER Nafarroara etorriko da, eta 
pizgailu-fabrika berri bat ezarriko du  Agoitzen, 
Siemens Gamesaren lursaila eta instalazioak 
erosita. Hala jakinarazi zieten Nafarroako pre-
sidenteari, Flamasatseko Presidente Exekuti-
boa Xavier Puigek, haren CEOa Pedro Puigek 
eta haren VP Finance & Operations Jorge Mu-
ñozek, Nafarroako Jauregian egindako bilera 
instituzional batean.

Flamasats Nafarroan ezartzeak 25 milioi eu-
roko inbertsioa ekarriko du lehen fasean, eta 
40 milioira arte handituko litzateke, eskariaren 
bilakaeraren arabera. 2023an, enpresaren pro-
dukzio beharretara bideratuko da inbertsio aha-
legina; horretarako, instalazioak produkzio-behar 
espezifikoetara egokiko dira eta produkzio-kate 
automatikoekin eta beste ekoiz-pen-elementu 
batzuk ezarriko dira. CBREk higiezinena izan da 
salerosketako  aholkularia.

Era berean, eta instalazioak egokitzeko fasea 
amaitutakoan, 175 eta 250 pertsona artean 
kontratatuko direnen aurrikuspena dago, eta 
horiekin  zuzeneko eta zeharkako eskulan kua-
lifikatuaren beharrak beteko dira.

Xavier Puigek adierazitakoaren arabera, “ope-
razioa azkar itxi ahal izan da Agoizko Udalaren 
eta SODENAren arteko lankidetzagatik eta Foru 
Gobernuak emandako erabateko laguntzaga-
tik. Garbi ikusi da instituzioen arteko elkarlana 
garapen ekonomiko eta sozialaren mesedean. 
Operazio hau horren adibidea da”.

Bileran Mikel Irujo Garapen Ekonomiko eta En-
presarialeko departamentuburuak eta Ángel 
Martín Unzue Agoizko alkateak parte hartu zu-
ten. Irujok eskerrak eman zizkien aldeei eman-

dako laguntzagatik eta egindako lan diskre-
tuagatik, eta oso positibotzat jo zuen albistea. 
Albiste bikaina da Agoitzen enpresa-jarduera 
berri bat ezartzea, enplegua sortuko delako eta 
eskualdearen garapena bultzatuko delako.

AGOITZERA BISITA. Flamasatseko Finantza eta 
Eragiketetako presidenteak, CEOak eta VPak 
Agoitzen erositako instalazioak bisitatu zituz-
ten, alkateak eta Juan Pablo Itoiz Industriako 
zinego-tziaren eskutik, eta ondoan izan zituzten 
Irujo sailburua, Izaskun Goñi Enpresa Politikako, 
Nazioartekotzeko eta Laneko zuzendari nagusia, 
Guillermo Alonso Sodenako Inbertsioak Erakar-
tzeko Arloko arduraduna eta Amaya Manrique 
Sodenako Proiektuen kudeatzailea. Instalazioek 
33.000 m2 nabe eta bulego baino gehiago dituzte 
88.000 m2 baino gehiagoko lurzati batean. 

Ángel Martín Unzuék pozik agertu zen erabaki 
honengatik eta Udala planta berria ezartzeko 

prest dagoela adierazi zuen. Agoitzen ustez, 
zalantzarik gabe, enpresa horren etorrerak 
bultzada handia ematen dio tokiko jarduerari. 
Hau oso berri ona da udal honen eta Nafarroako 
Gobernuaren artean egindako lanaren ondo-
rioz, batez ere Sodena garapenerako erakunde 
publikoari. Agoizko eta eskualdeko bizilagunek 
etorkizun oparoagoa ikusten dute Flamasats 
iritsi ondoren. 

FLAMASATSI BURUZ. Flamasats 1.100 langi-
le baino gehiagoko familia-taldea da, eta bi 
negozio-lerro nagusi ditu bere sektoreetan: 
eskola-papergintza, ALPINO, MANLEY eta DACS 
markekin, eta CLIPPER markako pizgailuak, mun-
duko bigarren player marka, urtean 500 milioi 
unitate salduta. Agoizko lantegi berriari esker, 
azken urteetan lortu diren salmenten hazkunde-
planekin jarraituko da, eta, horrela, konpainiak 
mundu osoan duen seigarren produkzio-zentroa 
izanen da.

FLAMASATS AGOITZEN EZARRI DA, ETA 25 MILIOITIK GORAKO HASIERAKO INBERTSIOA EGINEN DU



AZKEN HILEETAN ZEHAR EGINDAKO OBREN ZERRENDA

SAN MIGEL IKASTETXE PUBLIKOA. 

Hezkuntza Departamentuak 76.153 euroko dirula-
guntza eman du, BEZa barne, San Migel ikastetxe 
publikoan udan egin diren obretarako. Zehazki, 
leihoak aldatu dira, eta lan horrek 106.436 euroko 
kostua izan du, BEZa barne. Agoizko Udala behin 
baino gehiagotan aurkeztu da urtez urte egiten 
den deialdi honetara, zeiak toki-erakundeen 
titulartasun publikoko zentroen jarduerak diruz 
laguntzea duen helburu, premiazko esku-hartzea 
behar duten eraikinak edo instalazioak hobe-
tzeko edo birmoldatzeko obrak egiteko. Agoizko 
ikastetxea, 1977an eraikia, laguntza lortzeko hau-
tagai sendoetako bat zen.

Gainera, eraberritze hori aprobetxatuz, eta ikas-
leak DBHko institutu berrira lekualdatu ondoren 
espazioak egokitzeari begira, Agoizko Udalak 
beste obra garrantzitsu batzuk egin ditu ikas-
tetxean. Hainbat horma bota dira gela handia-
goak eta argitsuagoak lortzeko, eta ikastetxeko 
barnealdeko eremu asko margotu dira.

HAUR ESKOLA. 

Uztailean eta abuztuan, halaber, zola malgua 
ordezteko lanak egin dira Agoizko Haur Esko-
lako barrualdean, eta korridoreko markesina 
ere aldatu da. Gauzatzeko aurrekontua 73.329,33 
eurokoa izan da, BEZa barne, eta Agoizko Udalari 
28.998,33 euroko dirulaguntza eman dio Nafa-
rroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak. 
Haur Hezkuntzako lehen zikloko 0-3 urteko ikas-
tetxeetan irisgarritasuna, eraginkortasun ener-
getikoa edo espazioen egokitzapena hobetzeko 

jarduerak egiteko laguntza-deialdira aurkeztu 
da udala, eta horren bidez jaso da aipatutako 
zenbatekoa.

Zola aldatuta, instalazioari itxura berritua eta 
garbia eman zaio, eta gela guztietan argia irabazi 
da. Markesina aldatzeak, berriz, muturrekoak 
tenperaturak edukitzea ekidinen du, eta urte 
osoan zehar egonkorrago mantenduko dira es-
pazioan. Horrela, espazioari etekin handiagoa 
atera ahal izanen zaio, bai neguan, bai udan.

FUTBOL ZELAIA. 

47.167,03 euroko aurrekontua eskainita (BEZa 
barne), MONTAJE, MANTENIMIENTO Y AUTOMA-
TISMOS, S.L. enpresa izan da Agoizko futbol-
zelaiaren argiztapena berritzeko esleipenduna. 
Nafarroako Gobernuko Proiektu Estrategikoen 
Zuzendaritza Nagusiaren eta Agoizko Udalaren 
arteko hitzarmenak ahalbidetu du jarduera hori. 
Zehazki, Agoizko Udalari 117.500 euroko zuzene-
ko dirulaguntza ematea erabaki da, lurralde-
garapen iraunkorreko proiektuetarako, besteak 
beste, San Migel Berriko argiak berritzeko eta 
Gizartetxea eraikineko bigarren solairuko ba-
rrualdea eraberritzeko. 2022rako Nafarroako 
Aurrekontu Orokorrak dira gastuaren oinarria, 
Agoitz, Artzibar, Longida eta Orozko udalei  
Itoitzengatik proiektu jasangarrietarako eman-
dako konpentsazioaren kontura. 

GIZARTETXEA. 

20.000 euroko dirulaguntza Tokiko Agenda 21en 
inbertsio-proiektuetarako, Nafarroako Gober-

nuko Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Na-
gusiak lehen aipatutako lurralde-garapeneko 
ekimenetarako emandakoarekin batera. Horri 
esker, Gizartetxearen eraikineko bigarren so-
lairuan obrak egin ahal izan dira, eta, horrela, 
2019an sortu zen proiektu hau amaitu da. Erabe-
rritze horren guztizko kostua 84.787,96 eurokoa 
da, BEZa barne. Gainera, 6.000 euro gehiago 
inbertituko dira altzariak erosteko eta sortutako 
espazio berriak egokitzeko.

Eraikinaren behin betiko banaketa honela egi-
turatuko da:

- Beheko solairua: Jubiloteka Zerbitzua.
- Lehen solairua: Etorkinei gaztelania ikasteko, 
tailerrak, hitzaldiak, ikastaroak... egiteko, helburu 
sozialekin.
- Bigarren solairua: Justizia sozialaren eremuan 
jarduerak egiten dituzten tokiko gizarte-kolekti-
boak kokatuko diren espazioa. SAREAn, Erretira-
tuen, Pentsiodunen eta Alargunen Plataforman 
eta Haurren eta Nerabeen Tratu Onen aldeko 
Sarean egonen dira solairu horretan. Hiru areto, 
biltegi bat eta bainugela bat ditu.

SAN MIGEL KALEKO HORMA. 

Duela gutxi, San Migel kaleko horma hobetzeko 
eta egokitzeko lanak amaitu dira. Horma horrek 
elizarako sarbidea eta zubirako jaitsiera bereiz-
ten ditu. Jarduketa oso beharrezkoa zen, horma 
nahiko hondatuta zegoelako, eta udal langileek 
egin dute. Egiturazko esku-hartze bat izan da, 
kontserbaziorako eta mantentze-lanetarako 
funtsezkoa zena.
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Iratiko trenbide historikoa bide natural bezala 
berreskuratzea, tokiko dinamizazio ardatz gisa, 
errealitate bihurtzen hasi da. Dagoeneko hasi 
dira sastrakak kentzeko eta garbitzeko lanak 
egiten ibilbideko tarte batzuetan. Obrako kar-
telak ere ikus daitezke, eta egurrezko 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: Zangoza, 
Ledea, Irunberri, Urraulbeiti, Longida, Agoitz, 
Urrotz-Hiria, Lizoain-Arriasgoiti eta Eguesibar. 
Bide hori tokiko biziberritzearen eta eremu oso-
rako lurralde-garapen jasangarriaren ardatz 
berria izanen da, eta Eurovelo 3 bizikletentzako 
ibilbideekin eta Plazaolako eta Argako ibai-par-
keko bide naturalekin lotuko da.

Proiektua Nafarroako Gobernuak, Nekazaritza 
Ministerioak, ibilbidearen parte diren bederatzi 

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 
bideratuta 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 bultza-
tzen hasi zen proiektu hau errealitate bihurtuta 
egonen da 2024rako.

Mikel Irujo Nafarroako Gobernuko kontseilaria 
Zangozako Merindadean  izan da duela gutxi, 
eskualdean turismo iraunkorra sustatzeko 
“Beste Turismo bat” biraren baitan. Horretarako, 
produktu turistikoak sustatzeko, enpresa- eta 
erakunde-eragileekin elkarrizketa-guneak sor-
tzeko eta baterako lan-ildoak bultzatzeko bira 
horren ibilbidearen bigarren etapa egin zuen.

Pirinioaurreko eta Zangozako Merindadeko bi-
garren etapa honek udalak ordezkatzen zituzten 
15 lurralde-agente baino gehiago bildu zituen, 
horien artean Agoizko alkate Ángel Martín Un-
zue, Cederna Garalurreko lurralde-eragileak eta 
inguruko turismo-enpresak.

Irujok 2022-2025eko Nafarroako Turismo Ja-
sangarritasunaren Lurralde Planari buruz hitz 
egin zuen, baita plan horrek Pirinioaurrean eta 
Zangozako Merindadean dituen lehentasunezko 
ekintzei buruz ere; besteak beste, lurraldea egi-
turatzen duten Bide Jasangarri eta Ziklableak, 
ibilbide naturalen eta helmuga monumenta-
len Bide Digitalak eta autokarabana-eremu 
desberdinez hornitutako Bideak, ur-aisialdiko 
parke bat garatzea edo Santa Criz aztarnategia 
bultzatzea.

Lurraldean funtsezkoak diren produktu turis-
tikoak ezagutzeko asmoz, Xabierko Gaztelua 
bisitatu zen, eta baita Irunberriko arroila (Erre-
serba Naturala eta Iratiko Bide Naturala) eta 
Irunberriko Azpea Upeltegia ere.

“Beste turismo bat” bira Foru Gobernuaren apus-
tu bat da, eta landa-helmugen errentagarritasu-
na hobetzen saiatzen da, enplegua sortzeko eta 
biztanleriaren galera geldiarazteko, turismo-es-
kaintza dinamizatzeko eta tokiko kudeatzaileen 
talde profesionalak sortzeko, landa-helmugen 
funtzionamendua sendotzeko.

PROIEKTUAK NAFARROAN. Turismoko Konferen-
tzia Sektorialak onartu berri dituen zazpi proie-
ktuen artean, Nafarroan Zangoza-Pirinioaurreko 
eskualdeetako plana dago (Cederna Garalur 
tokiko elkartea). 4.740.000 euroko zuzkidura du, 
eta turismo jasangarriaren eskaintza garatzea 

du helburu, garapen ekonomikoa ahalbide-
tzeko, despopulazioaren aurka borrokatzeko, 
biztanleriaren bizi-kalitatea hobetzeko eta in-
gurumen- eta kultura-ondarea babesteko eta 
kontserbatzeko. 

Era berean, lurraldea bideez, ibaiez, abelbideez, 
bideez bidegurutzatuta dagoela aprobetxatu 
nahi du, deskubritu beharreko bideak diseina-
tzeko ‘non turismo aktiboa eta turismo kultu-
rala nahastu eta bisitarien fluxuak banatuko 
diren, masifikazioa saihestuz eta sare turistiko 
jasangarri bat sortzea ahalbidetuz, lurraldearen 
nortasuna galdu gabe.

HASI DIRA ESKUALDEA GARATZEKO ARDATZ IZANEN DEN IRATIKO NATUR BIDEA EGOKITZEKO LANAK

TURISMO JASANGARRIARI BULTZADA, ESKUALDEAN



AGOIZKO BIZTANLERIA MIGRATZAILEARI BURUZKO AZTERLANA
Agoizko Udaleko Gizarte Ongizateko arloak hi-
ribilduko biztanleria migratzailearen gizarte-
egoerari buruzko diagnostikoa eginen du. Ko-
lektiboa nabarmenki hazi da herrian azken urte 
hauetan, eta gaur egun Agoizko biztanleriaren 
% 17 inguru hartzen du; horregatik udalak jakin 
nahi du zeintzuk diren horien beharrak eta es-
kariak, horiei erantzun ahal izateko. Diagnostiko 
hori Polymathía Gizarte Aholkularitzak gidatuko 
du. Azterketa azaroan hasi da eta sei hilabeteko 
iraunaldia izanen du. Hainbat jarduera eginen 
dira, honako hauek, besteak beste:

- Estatistika soziodemografikoak: Agoitzen bizi 
den biztanleria migratzailea ezaugarritzeko, al-
dagai soziodemografiko nagusiak eta denboran 
izan duen bilakaera kontuan hartuta.
- Baliabideen mapa.
- Biztanleria migratzaileak hiribilduko zerbitzuen 
eta baliabideen erabilera aztertzeko funtsezko 
eragileei egindako elkarrizketak: erabileraren 
maiztasuna, profilak, eskaera motak, erabilerak 
eta aprobetxamenduak, bertako biztanleriare-
kiko faktore bereizgarriak, baliabidean duen 
eraginari buruzko balorazioa...
- Eztabaida-taldeak, Agoitzen bizi diren mi-
gratzaileek hautemandako gizarte-errealita-
tea ezagutzeko, ikuspegi metodologiko parte-
hartzailearen bidez, taldearekin elkarreragina 

sustatzeko.
- Azken txostena idaztea eta aurkeztea.

Migrazioren fenomenoa Agoizko errealitate 
sozioekonomikoan kontuan hartu beharreko 
beste faktore bat bihurtu da. Gizartean duen 
eraginagatik eta bere izaera aldakorragatik 

esparru askorentzako fenomeno eraldatzaile 
bihurtu da. Horren ondorioz, immigrazioaren 
errealitateari buruzko azterketa garrantzi han-
dikoa da. Horregatik, Agoizko Udalak ikerketa 
eta azterketaren aldeko apustua egin du, gure 
udalerriko etorkinen errealitate soziala ezagu-
tzeko tresna gisa.

San Migel Ikastetxe Publikoko eskola-komu-
nitateak gehien ikusi nahi zuen irudia erreali-
tate bihurtu da: aurrefabrikatutako ikasgelen 
multzoa kendu da. Bere garaian, hain ikasle 

kopuru handia zela eta, leku falta konpon-
tzeko etorri ziren. Baina eskola-esparruan 20 
urte eman ondoren, eta ikastetxe zaharretik 
150 ikasle ateratzea ahalbidetu duen institutu 

berria duela gutxi eraiki ondoren, jada ez dira 
beharrezkoak. Egoera horri esker, San Migel 
Ikastetxe Publikoak aurrefabrikatuak instalatu 
zirenetik okupatutako orubea berreskuratu ahal 
izan du. Lanak abenduko lehen astean egin ziren. 
Ikastetxeko patioan zeuden bi gelak aurrefa-
brikatutako 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 berritzeko azken fasea amaitu zen, 
eta hainbat espazio egokitu ziren, ikasleak 
DBHko institutu berrira lekualdatu ondoren. 
Ikasgelen arteko hainbat horma bota ziren, 
gela handiagoak eta argitsuagoak lortzeko, eta 
barrualdeko leku asko margotu ziren. Orain, Na-
farroako Aurrekontu Orokorretan 160.000 eu-
roko aurrikusi direnez, teilatua konponduko da, 
eta premia larri hori ia ezinezkoa da PIL bidez 
finantzatzea. Ekintza horiek, eskola-esparrutik 
aurrefabrikatutako moduluak kentzearekin eta 
DBHI berria eraiki-tzearekin batera, 1977an in-
auguratu zen ikastetxearen bizitza luzatzea 
ahalbidetuko dute.
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IKASGELA AURREFABRIKATUAK KENDU DIRA

Neguko hilabeteetan, 17:30etik 19:30era, San Migel 
ikastetxearen eta udal kiroldegiaren artean ego-
kitutako estalpe berria aisialdirako gune bezala 
erabili ahalko da. 

Argiztatzeko fokuak jarri dira, lekua erabili ahal 
izateko. Horrela, Agoizko Udalak herritarren es-
kariari erantzuten dio; izan ere, eguraldi txarreko 
egunetan haurrak erabiltzeko eta jolasteko es-
talitako lekurik ez baitzegoen.

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

Nafarroako 120 toki entitatek jaso dituzte Toki 
Administrazioko eta Despopulazioko Zuzendaritza 
Nagusiaren laguntzak, beren udaletan adminis-
trazio elektronikoa ezartzeko eta/edo hobetzeko. 

Agoizko Udalak 4.644,60 euro jasoko ditu. Zehazki, 
administrazio elektronikoko software-platafor-
mak ezartzea, integratzea eta hobetzea finan-
tzatuko da, bai eta arlo horretako udal-langileen 
prestakuntza ere izanen dira zenbateko horren 
helburuak. 

Deialditik kanpo geratzen dira, besteak beste, 

ezarpenaren ondorengo manten-tze-zerbitzuak 
eta ekipo informatikoak erosteko gastuak. Deial-
diak 290.000 euroko zenbatekoa du, eta udalei 
eta mankomunitateei zein talde tradizionalei 
zuzendu zaie.

Nabarmentzekoa da azken hiru urteetan 600.000 
euro inguru bideratu direla toki-administra-
zioetan administrazio elektronikoko sistemak 
ezartzeko. 2021ean 200.000 euro bideratu ziren 
deialdi horretara, eta Nafarroako 113 udalek jaso 
zituzten. Halaber, 2020an, beste 100.000 euro 
bideratu ziren 69 erakundetara.

HAURREN AISIALDIRAKO GUNE BERRI BAT

UDAL ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAREN HOBETZEA

Maiatzean izandako zibererasoaren ondorioz, 
Agoizko Udalaren web orria, posta elektronikoa 
eta Urruneko Zerbitzuen Zentroa kaltetuta geldi-
tu ziren. Dagoeneko, % 100ean berreskuratu dira 
Animsarekin (Nafarroako 179 toki-erakunderen 
jabetzako enpresa publikoa) kontratatutako zer-
bitzu 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. Udalaren webgunearen berres-
kurapena aprobetxatuz, atari berri bat sor-tzea 
aurreikusi zen.

Horrela, abenduaren hasieran orrialde berria 
kaleratu zen. Herri-tarrentzako zerbitzuen we-
bgune oso bat da, eta erakunde-informazio 
hutsetik haratago doa. Diseinu modernoago, 
bisualago, erosoago eta funtzionalagoa du, oso 
erabilera argi eta intuitiboa ahalbidetzen du, 
edukiak hobeto antolatuta eta multzokatuta 
daudelako eta, gainera, arreta berezia eskaint-
zen zaielako irisgarritasun-zehaztapen jakin 
batzuk behar dituzten pertsonei. Webguneak, 

beraz, betiko domeinu bera mantentzen du, 
baina prestazio dimentsionatuak eskain-tzen 
ditu egungo eskakizunetarako eta Administrazio 
Elektroniko batetik espero denarekin hobeto 
egokitzen den zerbitzu, kudeaketa eta kontsul-
ten sare bat eskaini ahal izateko. Horrek alderdi 
berri bat aurkeztuko du, Animsa bere erakunde 
elkartuetan egiten ari den plataforma berri bat 
inplementatu ondoren. Horrela, Egoitza Elek-
tronikoa deiturikoaren bidez izapideak egiteko 
sarbide azkarra eta eraginkorra, Gardentasun 
Atarirako sarbidea, Iragarki Taularako sarbidea 
eta abar biltzen ditu atari honek.

Udal webgune berrian ere ez da informazio 
grafiko osoa eta zehatza falta erakargarrita-
sun turistiko handieneko lekuei buruz, tokiko 
beste webgune batzuetarako estekak, planoa, 
zerbitzuak, gaurkotasuneko albisteak, ekitaldien 
agenda eta deialdiak. Ez dira falta ere, iradoki-
zunen 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.

ABIAN DA UDAL WEBGUNE BERRIA



Auzotarren eta Toki Eder pilotalekuko instalazioen 
talde kudeatzailearen iradokizunei erantzunez, 
Agoizko Udalak, gune honen administratzaile gisa, 
honako araudi hau idatzi eta jakinarazi du bertan 

kantxak erreserbatu eta erabiltzeari buruz:

- Kantxa eskatzeko (24 ordu lehenago egin ahal 
izanen da) 948 33 61 64 telefono-zenbakira deitu 

beharko da edo tabernara joan; eta, betiere, 
16 urtetik gorako pertsonek egin ahalko dute.
- Instalazioen erreserba egin duena arauak be-
tetzen direnaren arduraduna izanen da. 
- Udal-jarduerek lehentasuna izanen dute ins-
talazioa erreserbatzeko orduan.
- Debekatuta dago kantxa barruan jatea edo 
edatea.
- Instalazioaren erabiltzaile guztiek aurkitu du-
ten bezala utzi beharko dute. Ateak lotuta eta 
bere lekuan, eta bildutako sarea.
- Instalazioak doan erabiliko dira, fokuak erabil-
tzen diren kasuetan izan ezik. Argiak kontrata-
tzeagatiko prezioa eguneratu egin da, ener-
giaren kostua handitu egin baita: 15 € kantxa 
handian eta 7,5 € txikian.

Agoizko Udalak herritarren zerbitzura jartzen 
ditu instalazioak, bai prestakuntza eta lehiaketa 
kirola egiteko, bai osasuna mantentzeko, bai 
entretenimendurako. Baina, era berean, guztiok 
ditugu eskubide eta betebehar batzuk udalak 
eskaintzen dizkigun zerbitzuekin. Zaindu deza-
gun Agoitz, gure etxea da.

Agoizko Udalak duela gutxi abiatu zuen Kan-
pondoa kirolguneko udal taberna alokatzeko 
lehiaketa. Lehenengo deialdian, hilabetez jen-
daurrean egon ondoren, lehiaketa hutsik geratu 
zen. Horren ondorioz, Udalak hautagaitzak aur-

kezteko datak luzatu behar izan zituen, eta biga-
rren epe horretan kirol-guneko instalazioetako 
udal-zerbitzu gehigarri hori itxi behar ez izatea 
lortu zen. Horrela, abenduko lehen asteburuan 
gertatu zen erreleboa, Amagoia Eslava Pinillos 

egungo errentariak zerbitzuak emateari utziko 
ziola adierazi zuen egunean bertan, establezi-
mendua 6 urtez kudeatu ondoren. 

Tabernaren kudeaketa Matías Verde Tello en-
presari esleitu zaio. Bost urterako kontratua 
da, baina oinarriek urteko aldietarako luzatzeko 
aukera ezartzen dute, gehienez ere 10 urtera 
arte. Eta lizitaziorako oinarrizko aurrekontua, 
4.000 € dira urtean, BEZa barne. Instalazioaren 
egutegia eta ordutegia baldintza-agirian ere 
jasotzen dira.

Agoizko Udalak eskerrak eman nahi diz-
kie azken urteotan Kanpondoako taberna-
ren kudeaketaz udal zerbitzu bat beteta 
arduratu direnei, egindako lanagatik eta  
dedikazioagatik, eta zorte handia opa diogu 
kudeatzaile berriari.

Joan den ostiraletik, abenduak 23, ALSA enpre-
sak kudeatzen duen eta Agoitz-Iruñea linea 
egiten duen autobus zerbitzuaren 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 aipa-
tutako salbuespenarekin, lau dira joateko eta  
itzultzeko aukerak, honela banakatuta: Agoitztik 
Iruñera, zerbitzuak 09:00etan, 10:20an, 12:00etan 
eta 15:40an dira, eta alderantzizko ibilbidea, Iru-
ñetik Agoitzera 11:00etan, 13:00etan, 14:30ean 
eta 19:15ean egiten da (azken hori ostiraletan, 
18:45ean). Larunbatetan joan-etorriko zerbitzu 
bakarra egonen da. Agoitztik Iruñerako autobusa 
10:20an abiatzen da, eta itzulerakoa, 14:30ean.

TOKI EDER PILOTALEKUA ERABILTZEKO ARAUTEGIAERRELEBOA, KANPONDOKO TABERNAN

AUTOBUS ORDUAK AUKERATU DA UDALBATZA TXIKI BERRIA
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Osasun Departamentuak, Osasunbidea-Na-
farroako Osasun Zerbitzuaren (OSN-O) bidez, 
1.298.654 euro (BEZa barne) erabiliko ditu, 
kontratuaren bost urteetan zehar, 48 ibilgailu 
alokatzeko (renting), landa-eremuko larrialdiko 
eta larrialdietako osasun-egoerei laguntzeko.

Ibilgailu horiek, batez ere, Lehen Mailako Arre-
tako profesionalen mugikortasunerako erabil-
tzen dira, hainbat beharrizani erantzuteko, batez 

ere, trafiko-istripuei, lan-istripuei, bihotz-birike-
tako geldialdiei, erasoei eta 112-SOS Nafarroa 
zerbitzuaren bidez eskatzen diren beste batzuei. 
Kasu horietan, osasun-langileak egon behar dira 
eta oinarrizko zentrotik gertakariaren lekura 
joan behar dute.

Ibilgailuak urtarrilaren 1ean entregatu ziren, eta 
horietako bat Agoizko osasun-barrutiko flota-
rentzako izan zen. 

AGOIZKO OSASUN ESKUALDEAK IBILGAILU BERRIA DU

Gizarte Eskubideen Departamentuak amaitu 
du minusbaliotasuna duten pertsonentzako 
aparkatzeko txartel guztietarako baimenen 
erregistro bakarra sortzea, bikoiztasunak eta 
kredentzialen erabilera desegokiak saihesteko. 
Horrela, txartela berritzea ezinbestekoa izanen 
da txartela eskura izaten jarraitzeko, eta hori 
dagoeneko egin daiteke pertsonak erroldatuta 
dauden toki-erakundeetan edo Internet bidez. 
Berritzea eskatzeko epea 2023ko martxoaren 
24an amaituko da.

Desgaitasuna duten pertsonentzako aparkatzeko 
txartel berriak bakarrak, pertsonalak eta bes-
terenezinak izanen dira, eta quazar etiketa bat 
izanen dute. Etiketa horri esker, txartel bakoitza 
benetakoa dela egiaztatu ahal izanen da, eta, 
beraz, baimenak erabiltzean iruzurra eta abusua 
egitea saihestuko da.

Horrela, bi txartel mota egonen dira: iraunko-
rrak eta behin-behinekoak. Lehenengoei da-
gokienez, Nafarroako Gobernuak aitortutako 
desgaitasuna duten pertsonentzat izanen dira, 
eta bost urtetarako luzatuko dira (luzagarria), 
betiere titularrak horretarako eskatzen diren 
baldintzak betetzen baditu. Bestalde, behin-
behineko txartelak mugikortasun murriztua 
duten pertsonentzat izanen dira, nahiz eta 
mugikortasun murriztua ofizialki ebatzi ez. Sei 

hilabeteko iraupena izanen dute, eta gehienez 
ere urtebetez luzatu ahal izanen dira.

Aparkatzeko txartel berria eskatu nahi duten 
pertsona fisikoek NANa eta argazki bat izan be-
harko dituzte. Ibilgailu egokituen titular diren 
pertsona juridikoei dagokienez, IFK eta autono-
mia pertsonala sustatzeko eta mendetasunari 
arreta emateko gizarte-zerbitzuak eman direla 
egiaztatzen duen dokumentazioa aurkeztu be-
harko dira.

Argibideren bat behar izanez gero, Nafarroako 
Gobernuak 848 683 000 telefono-zenbakia jarri 
du, bai eta honako helbide elektroniko hau ere, 
astelehenetik ostegunera 08:00etatik 17:30era 
eta ostiraletan, abenduaren 24an eta 31n eta 
uztailean, abuztuan eta irailean 08:00etatik 
15:00etara.

ERREGISTRO BAKARRA, EZINDUEN APARKATZEKO TXARTELENTZAT
Urtea amaitzear zegoela, Agoitzek korporazio 
txikia hautatu zuen, eta horrek protagonismo 
aktiboa izanen du 2023 osoan. Bere zeregina ez 
da mugatuko abuztuko jai handietako Haurren 
Egunera, baizik eta urtean zehar luzatuko da 
udal, jai eta herri agendako ekitaldi ofizialetan.

Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek, ohi 
bezala, Udal txiki berria aukeratzeko bozketa 
egin zuten, eta urte osoan zehar txikienak or-
dezkatuko dituzte hainbat ekitalditan, aurreko 
udalbatzek egin duten bezala.

Korporazio txiki berria Oihan Capel Gastón alka-
teak eta Iker Díez Cosín, Antxon González Larrea, 
Markel Latasa Beroiz, Abel Javier Segura, Luca 
Bodini Iturri, Ruth Mancebo Ureña, Arrate Gon-
zález 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 zi-
ren, bi hizkuntza-ereduetan, euskaraz eta gaz-
telaniaz.

Udalbatza berria jendaurrean estreinatu zen 
Olentzerori egindako harreran. Era berean, 
Errege Magoak hiribildura iritsi ziren. Gabo-
nen ondoren, inauteriak izanen dira hurrengo 
protagonistak. Baina udalbatza ez da festara 
mugatuko; aitzitik, urte osoan zehar auzo-gaiak 
eztabaidatuko ditu, interes komunekoak, bilku-
ra praktikoekin eta osoko bilkura ofizialarekin, 
eta mozioak eginen dira. Udalak bideragarriak 
direnak zainduko ditu.



CEDERNAK HERRITAR ETA ENPRESENTZAKO AHOLKULARITZA BULEGOA IREKI DUDAGOENEKO, SEPE (ESTATUKO ENPLEGU ZERBITZU PUBLIKOA) BULEGOA AUKERATZEA DAGO
Argiaren eta gasaren kontratuei buruzko in-
formazioa ematea, kontsumo-patroiei buruzko 
diagnostiko pertsonalizatuak egitea eta dirua 
eta energia aurrezteko neurriak proposatzea. 
Horiek dira Cederna Garalur Elkartearen ener-
gia-aholkularitzako bulego berriaren helburuak, 
partikularrei eta Nafarroako Mendialdeko enpre-
sa txikiei bereziki zuzendua dagoena.

Horiez gain, autokontsumo partekatuko insta-
lazioei edo energia-komunitateen ezaugarriei 

buruzko dibulgazio-hitzaldiak aurreikusi ditu 
Elkarteak, independentzia energetikoa susta-
tzeko. Interesatuek 697 655 664 telefonora deitu 
edo infoenergia@cederna.es helbidera idatz 
dezakete.

Bulego berria Elkarteak udalei eta kontzejuei 
eskaintzen dizkien energia-aholkularitzako 
zerbitzuen osagarria da. Orain, Klimaren alde-
ko Alkatetzen Itunari (Agoitz) atxikitako toki-
erakundeek Cederna Garalurren laguntza izanen 

dute, itunetan jasotako ekintza-planen jarraipe-
na, lehentasunak eta egutegiak egiteko.

Informazio gehiago:

• Lorea Jamar. Proiektuen teknika. Tel: 639 900 
318. Posta elektronikoa: ljamar@cederna.es

• Haizea Meoki. Energia-zerbitzuko teknikaria. 
Tel: 697 655 664. Posta elektronikoa: infoener-
gia@cederna.es

Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak, SEPEk, al-
dez aurreko hitzorduaren sistemarako probin-
tzia-barruti bakarra jarri du martxan Nafarroan, 
eta, horri esker, erabiltzaileek prestazioen eta 
subsidioen izapideak zein bulegotan egin nahi 
dituzten aukera dezakete. Sistema berria Lan 
eta Gizarte Ekonomia Ministerioaren mende-
ko erakunde honek diseinatutako Av@nce eta 
Transformazio Planaren parte da, eta dagoeneko 
hainbat probintziatan ezartzen ari da.

Foru Erkidegoaren kasuan, bederatzi bulego dira, 
Agoitz, eta horietan egin daitezke orain arte bi-
zitokiaren arabera esleitutako kudeaketa horiek. 
Hemendik aurrera telefonoz (91 926 79 70) edo 
internetez (sepe.gob.es) eska daiteke hitzordua. 
Telefonoz, sistemak etxetik hurbilen dauden bost 
bulegoen artean hautatzeko aukera ematen du, 
eta Internet bidez, berriz, bulego bakoitzaren 
erabilgarritasuna ikusteko aukera ematen du, 
hitzordu bat lortzeko eperik laburrenaren edo 

hurbiltasunaren arabera ordenatuta.

Bi kanaletako edozeinen bidez hitzordua es-
katzeko prozesuan, azpimarratzen da ezen, 
prestazioak eskatzeko, aldez aurretik enplegu-
eskatzaile gisa inskribatu behar dela, Nafarroako 
Enplegu Zerbitzuaren bidez, gaitutako edozein 
bidetatik: aurrez aurreko hitzorduarekin, Inter-
net bidez, telefono bidez edo aplikazio mugikor 
bidez.
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Irunberriko ikasle-egoitza zaharra Pirinioetako 
eta eskualdeko ikasleentzako etorkizuneko Ba-
txilergoko institutu bihurtuko da, eta dagoeneko 
Hezkuntza Departamentuak Irunberriko II Pa-
ren eraikina eraberritzeko proiektu arkitekto-
nikoaren lizitazioa argitaratu du. Institutu berrian 
Pirinioetako, Agoizko, Zangozako, Nabaskozeko 
eta Irunberriko ikasleei zuzendutako Batxiler-
goko ikasketak ezarriko dira.

Proposamenak aurkezteko epea datorren 
otsailaren 6an (astelehena) amaituko da, eta 
179.631,03 euroko aurrekontua izanen du ge-
hienez, proiektua idazteko (117.522,23 euro) eta 
obren zuzendaritza fakultatiborako (62.108,80 
euro). Egoitza izeneko eraikinaren erabateko 
birmoldaketa integrala eraikuntza jasangarriko 
estandarrei jarraikiz eginen da, Hezkuntza De-
partamentua egiten ari den bezala. Esku-hartzea 

guztira 2.500 m2-ko azaleran eginen da, eta hari 
esker aukera medalitate hauek ezarri ahalko 
dira: Zientziak eta Teknologia eta Humanitateak 
eta Gizarte Zientziak modalitateak ezartzeko 
(lehen eta bigarren solairuetan), eta gaur egun 
IIP Irunberrin egiten ari diren lanbide Heziketako 
zikloetarako espazioak egokituko dira (erdi-so-
toko eta beheko solairuak). 

Proiektua idazteko epea hirurogei egunekoa 
izanen da, kontratua sinatu eta hurrengo egu-
netik kontatzen hasita, esleipen-prozesua amaitu 
ondoren. Proiektua idatzi ondoren, Hezkuntza 
Departamentuak eraikina eraberritzeko obrak 
lizitatu eta gauzatuko ditu.

Proiektuaren garapenarekin aurrera egiten da, 
halaber, Nafarroako Gobernuak EH Bildurekin 
2022ko ekitaldirako lortutako aurrekontu-
akordioa betetzeko bidean. Akordio horretan, 
Batxilergoa Pirinioetan ezartzeko proiek-tuari 
eman beharreko bultzada jasotzen da.

Horrela, eskualde, herri eta bailara horiek saritu-
ta ikusten dute 2024-25 ikasturtean egia izanen 
den zentro berriaren aurkako borroka.

Herritarrek energiaren arloan parte-hartze 
eta inplikazio handiagoa izan dezaten, Turismo, 
Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagu-
siko Kon-tsumo Zerbitzuak Energiaren arloko 
Telefono bidezko Informazio Gune (PIE) berria 
jarri du abian, 848 427 032 telefono-zenbakiaren 
bidez argiaren eta gasaren kontratazioak eta 
fakturazioak eragindako zalantzak argitzeko. 
Partikularrei, enpresei eta toki-erakundeei zu-
zenduta dago, eta doako zerbitzu hori astele-
henetik ostiralera dago eskuragarri, 9:00etatik 
14:00etara.

Nafarroako Gobernuaren doako ekimen publiko 
hau abian jar-tzeko, solasaldi batzuk egiten dira, 
Toki Ekintzako taldeekin eta Nafarroako Udal eta 
Kontzejuen Federazioarekin elkarlanean. Azaroa-

ren 28an, saio horietako bat egin zen Agoitzen, 
eta herritarrei azaldu zitzaien nola funtzionatzen 

duen merkatu elektrikoak eta argindarraren eta 
gasaren fakturaren xehetasunak.

HEZKUNTZAK PIRINIOETAKO IKASLEENTZAKO IRUNBERRIN EGINEN DEN INSTITUTUAREN 
PROIEKTUA LIZITATU DU 

Cederna Garalur Tokiko Ekintza Taldea Nafa-
rroako Mendialdeko 2023-2027 Toki Garapen 
Parte-hartzailearen Estrategiaren prestaketa 
bultzatzen ari da. Ekimen honek lurraldeko 
biztanle eta erakunde garrantzitsuen laguntza 
izan nahi du, eremu osoaren garapena bultza-
tuko duten proiektuak eta ekintza-ildoak disei-
natzeko. Horretarako, 7 milioi euro baino gehiago 
izanen ditu, Estrategiaren gauzatzea finantzatze-

ko eta datozen urteetan Nafarroako Mendialdean 
aldaketarako palanka errealak aktibatzeko.

Lehenik eta behin, mendi osoaren diagnostikoa 
egin da, eta, azkenean, 6 AMIA azterketetan 
laburbildu da. Lurraldean funtsezko diren era-
gileekin kontrastatu da, 4 lurralde-mahairen 
bidez. Horretaz gain, beste 6 Mahai Sektorial 
egin dira, proposamenak jaso ahal izateko. 

Mahai horietan adituek parte hartu zuten, eta 
Nafarroako Mendi osoko gaien ezagutza es-
pezifikoa izan zuten.

Prozesu osoarekin batera, nahi duen orok egin 
ditzake ekarpenak Cederna Garalurren webgu-
nearen bidez. Bertan, 2023-2027 Toki Garape-
neko Estrategiaren prestaketan parte hartzeko 
inprimaki bat dago eskuragarri etengabe.

Urtarrilaren 18an, Cederna-Garalur Garapen Agen-
tziaren urteko jarraipen-bilera egin zen, 2022ko 
balantzeari eta 2023ko lan-ildoei buruzkoa.

Bertan, abian dauden eta etorkizunean izango 
diren landa-garapeneko programen inguruan 
egindako jarduerak azaldu ziren, baita COVIDaren 
krisiaren ondorioz ireki diren eta zuzenean edo 
zeharka gure herrian etorkizun hurbilean eragi-
na izanen duten Europako suspertze-programa 
berriak ere.

Bereziki garatu zen balantzean gure herriko 
enpleguari eta negozio-ekintzaileei laguntzeari 
buruzko kapitulua.

Pirinioaurreko eskualdeko biztanle eskasiaren 
egoera aztertu zen (8,5 biz./km2), 2018. urtetik 
aurrera hobera egin duen arren. Horrez gain, 
gure udalerriak, eskualde-burua,  izan duen 
hazkunde handia ere aztertu zen. 101 biztanle 
gehiago ditu (+%3,5; Nafarroan, aldiz, % 0,4).

Enpleguari dagokionez, Pirinioaurrean azken 
urteetan enpleguak izan duen joaera positiboa 
azaldu zen, langabezia-tasa -%3,4 jaitsi baitzen; 
Agoitzen kasuan, enplegu-bulegoetan izena 
emandako 7 langabe gutxiago izan ziren. Lan-
gabeziaren jaitsiera horrek portaera hobea izan 
zuen Nafarroako gainerako lurraldeetan baino, 
-2,6koa izan baitzen. Gainera, Pirinioaurreko es-
kualdeko langabezia tasa eskualdeburu izateare-
kin lotzen da, izan ere, Pirinioaurreko langabeen 

% 56 Agoitzen bizi da, baina, aldiz, udalerri horre-
tan inguruko biztanleriaren % 38 baino ez dago. 
Gaur egun, Agoitzen langabezia-tasa % 11,6koa da, 
aurreko urtean baino zertxobait hobea (% 12,1), 
baina Nafarroakoa baino askoz ere handiagoa 
(% 7,4), eta atzerritarren langabezia % 22,5ekoa 
da. 2021ean, Pirinioaurreko herri horretan artatu 
eta sortu ziren ekintzailetza-proiektu gehien (% 
47), eta langabeentzako eta enpresentzako pres-
takuntza ikastaro eta tailer ugari eraman ziren.

Ekonomia arlo guztiak aztertu ziren, eta be-
reziki garatu zen industriakoa, hain zuzen ere 
Agoi-tzera industria erakartzeko abian jarritako 
ekintzak, besteak beste: Madergia industrialdeko 
lurzoruan instalatuko da; Gamesaren pabilioietan 
beste enpresa jarduera berri bat instalatuko dela 
uste da;  turismoa eta zerbitzuekin lotutakoak; 
ingurumenarekin zerikusia dutenak (klimaren, 

energia aurreztearen, ekonomia zirkularraren 
eta 2030eko agenden aldeko alkatetza-ituna); 
kultura-ondarearen arlokoak; eta proiektu enble-
matikoak, hots, Iratiko Naturbidea (2022an hasi 
ziren berreskuratze lanak, eta 2025ean bukatuko 
direneko aurrikuspena dago), Bicimugi-Eurovelo 
3 proiektua (2022an exekutatu da), Pirinioaurreko 
eta Zangozaldeko Turismo Kudeaketako Unitatea 
sortzea (4,7M €-ko aurrekontua onartua du, 2023 
eta 2025 artean gauzatzekoa), Solano izandako 
instalazio zaharretan enpresa eta ekintzaileen-
tzako habia-ontziak sortzeko proiektua (2023an 
jarriko dira martxan), dauden enpresa-mintegiak 
(guztiak emakume ekintzaileek okupatuak),   
Landa Merkataritzako Zerbitzuen Sarea sortzea, 
Itoizko urtegiaren ondoriozko ekintzak, Ekaiko 
Zerrategia auzoa berreskuratzea eta 2023-2027 
Europako laguntzen programazio-aldi berria, 
besteak beste.

2023-2027 TOKI GARAPEN ESTRATEGIAREN PRESTAKETA

ENERGIAREN ARLOKO TELEFONO BIDEZKO INFORMAZIO-GUNEA (PIE)

CEDERNA-GARALURREN URTEKO BALANTZEA



EMAKUMEAREKIKO BORTIZKERIAREN AURKAKO ZIKLOA

Emakumeenganako indarkeriaren aurkako zikloa 
urtero antolatzen dute Agoizko Udaleko Berdin-
tasun eta Kultura Arloek, Nafarroako Gobernua-
ren laguntzarekin, Nafarroako Berdintasunerako 
Institutuaren bitartez. Lau ekitaldi antolatu dira 
aurtengo ediziorako.

Ostiralean, hilak 11, «Femenino pluralean» ar-
gazki erakusketa aurkeztu zen. Erakusketa 
hau Ma Jesús Ruiz de Larramendik egin du, 25 
argazkirekin. Argazki horietan zuri-beltza da 
nagusi, eta egileak gaur egun emakumeak 
gizartean duen paperari buruzko gogoetak 
piztu nahi ditu.

Igandean, hilak 20, «Agoitzen ez ditugu onartzen 
eraso sexistak» lelopean antolatutako ekital-
diak jende ugari bildu zuen Nafarroa Beherea 
plazan, eta omenaldi xume eta hunkigarria egin 
zien hildako emakume guztiei, haien seme-
alabei eta 2022an bizirik iraun zuten emakume 
guztiei. Kanpai-hotsak eta haien oroimenaren 
omenezko aurreskua izan ziren, merezitako 
tributuarekin batera. Arratsaldean, Kultur 
Etxeko auditorioan, Arantxa Villanueva Dantza 
Konpainiaren «YERMA BUENA» dantza-antzerki 
ikuskizuna zegoen programatuta. Obrak, Fede-
rico García Lorcaren klasikoan oinarritua, gure 
garaiko nerabe baten begiradaren bidez, garai 
zaharretara eraman gintuen, non emakume 
guztiek patroi sozialki inposatuak jarraitzen 
duten, aginduak betetzen dituzten eta zigorrak 
isilean negar egiten duten.

Ostiralean, hilaren 25ean, emakumeen aurkako 
indarkeria ezabatzeko nazioarteko egunean, 
elkarretaratzea egin zen udaletxeko atearen 
aurrean. Ekitaldi horretan, agoizkoek borroka 
feministarekiko konpromisoa agertu zuen, indar-
keriarik gabeko gizarte demokratikoa eraikitzeko 
bide eta tresna nagusi gisa.

AZAROAREN 25ARI BURUZKO ADIERAZPEN 
INSTITUZIONALA ONARTU DA. Azaroaren 3an 
egindako osoko bilkuran, Agoizko Udalak EH-
Bilduren manifestu bat onartu zuen azaroaren 
25ari buruz.

Adierazpen horrek indarkeria matxistaren al-
derdi desberdinak identifikatzen jarraitzeko 
beharra planteatzen du, gizartean sotilenak eta 
normalizatuenak diren alderdietatik hasita, hala 
nola ukituak; hitzezko lizunkeriak; publizistek 
eta mass-mediek emakumeen gorputzari ema-
ten dizkioten erabilerak; mezu eta adierazpen 
sexistak; janzkera, sare sozialen edo konpainien 
erabileraren kontrola, espazio publikoa libreki 
okupatzeko zailtasunak (eskola-jolastokiak, 
parkeak) edo emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasunari zuzenean eraso-tzen dioten 
administrazio-erabakiak. Bigarren fasean sexu-
erasoak eta eraso fisikoak egonen lirateke, eta, 
indarkeria-esparrurik bortitzenean, hilketak.

Zehazki, onartutako adierazpenak jasotzen du 
Agoizko Udalak honakoak eginen dituela:

- Indarkeria matxistak desagerrarazteko bidean 
aurrera egiteko kontzientziazio-, sentsibiliza-
zio-, prestakuntza- eta erreparazio-lanarekin 

jarraituko du.
- Neskei, gazteei eta emakume helduei zuzendu-
tako ahalduntze-jarduerak abiaraziko ditu, biko-
te-harremanak eta sexu-harreman afektiboak, 
maitasun erromantikoak, sexualitate libreak eta 
abar jorratzeko, autodefentsa feministako tailer 
iraunkorrak barne.
- Ez du murrizketarik eginen 2023rako berdin-
tasun-aurrekon-tuetan. Berdintasun-unitateak 
finkatzeko konpromisoa hartzen du.
- Nafarroako Gobernuari eta Nafarroako Ber-
dintasunerako Institutuari eskatzen die handitu 
ditzatela emakumeen eta gizonen berdintasu-
naren arloko aurrekontu-partidak.
- Herritarrentzat eta, bereziki, emakumeentzat 
dauden baliabideei buruzko informazioa esku-
ratzea erraztuko du.
- Indarkeria matxistarekin zerikusia duten ba-
liabide, zerbitzu eta prozedura guztiak, adminis-
tratiboak edo judizialak, publikoak, doakoak eta 
ez-diskriminatzaileak direla bermatzeko deia 
egiten du.

Azaroaren 25a emakumeen aurkako indarkeria 
mota guztien eta indarkeria hori sortzen du-
ten eragile guztien aurka gaudela adierazteko 
eguna da. Bizitza libre, seguru eta subiranoen 
alde gaudelako.

TEILERIARA ITZULI DA OROIMEN ERREPUBLIKANOA
Joan den larunbatean, urriaren 22an, Eloko Tei-
leriako hobian fusilatutako 106 pertsonen ome-
nezko jardunaldia egin zen herriko Teileriako 
Memoriaren parkean. Zerrenda makabro horren 
izenen artean, Agoizko eta Longida haraneko 
hainbat herritar daude. Eolo Teileria, Nafarroako 
hobi komun handiena, Foru Komunitateko Me-
moria Historikoaren Tokietako bat da. Duela gu-
txi beste hiru gehiago gaineratu dira zerrendara, 
eta orain guztira hogei dira. Honakoak dira toki 
berriak: Larragako Memoriaren Parkeko eskul-
tura, Iruñeko fusilatuen omenezko plaka eta 
Iruñeko Atxilotze Zentroen memoriala.

Teileriako Ahaztuak memoria elkarteak antolatu 
du ekitaldia, eta bertan izan ziren Unai Hualde, 
Nafarroako Parlamentuko presidentea, Ana 
Ollo, Nafarroako Gobernuko Herritarrekiko eta 
Erakundeekiko Harremanetako kontseilaria eta 
Josemi Gastón, Nafarroako Memoriaren Institu-
tuko zuzendaria. Angel Martin Unzue alkateak 
ordezkatu zuen Agoizko Udala.

Omenaldiaren hasieran manifestu bat irakurri 

zuen Manu Biurrunek, herriko memoria elkar-
teko ordezkariak. Bertan egindako krimenak 
eta lekua ezagutarazteko lanean ari da elkar-
tea, faxismo frankistaren biktima horien eta 
beste batzuen egia, justizia eta erreparazioa 
betetzen laguntzeko. Biurrunek eskerrak eman 
zizkien ondorengo familiei, bertan zeudenei eta 
erakundeetako ordezkariei. Eraildakoen senide 
bakoitzari besarkada handi bat bidaltzeaz gain, 
Josefina Lamberto Yoldi (Larraga) eta Pilar Gota 
Perezi (Reta, Izagaondoa) omenaldi txikia egin 
zien. Garrantzi handiko bi emakume, memoria 
historiko kolektiboa berreskuratzeko etenga-
beko borrokagatik.

Urte honetatik aurrera, Patxi Aldunatek sortu-
tako eskultura-multzoak, 105 gizonen eta mais-
tra baten (identifikatu gabe) izenekin lurrean 
iltzatutako lau teila emulatzen dituenak, teila 
berri bat du, 1936ko abuztuaren 7an Esako zazpi 
eraildakoak gogorarazten dituena.

Josemi Gastónek, bestalde, eske-rrak eman zi-
tuen «isiltasuna hautsi eta parajea oroimenez 

bustitzen duen» errebindikaziozko presentzia-
gatik, eta Iruñean laster altxatuko den 1936ko 
Atxilotze Zentroen Memorialaren parte izanen 
den lur-bilketan parte hartzera animatu zuen, 
inoiz ez ahazteko eta Nafarroa osoak jasan zuen 
errepresio basatiari betiko argia emateko. «Es-
painia berriarekin bat ez zetozen balioak defen-
datzeagatik espetxeratuak eta erailak gogora-
tzeko topagunea izanen da. Erreferentzia bat 
bere familientzat eta belaunaldi berrientzat», 
azpimarratu zuen.

Hitzaldi horien ondoren, bertaratutakoek banan 
bana lurra hartu eta propio ekarritako urnan 
sar-tzen joan ziren joan ziren, Agoizko Simplex 
taldeak (Oihane Jaso, Xabier Dendarieta eta 
Fermintxo Sarriés) hunkigarria jotzen zuen 
bitartean. Ekitaldian zehar musika gehiago 
entzun zen ere: Fermin Irigoienek txistua jo 
zuen, Cesar Asiainek, gitarrak lagundurik, berak 
eginiko Teileriako Ahaztuak kantu gogaingarria 
eskaini zuen. Eta guztien ohorean, Aurreskua 
dantzatu zuten Ane Bustintzek eta Asier Cos-
tarenak.
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Nafarroako Gobernuak, Turismo, Merkataritza 
eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren bitartez, 
eta Cederna Garalur Tokiko Ekintza Taldeekin 
lankidetzan, “Landa Merkataritza Dinamiza-
tzeko Zerbitzuaren Sarea” proiektua bultzatu 
du. Ekimen honen helburu nagusia landa-ere-
muetako merkataritza-jarduera suspertzea da, 
behaketa (estrategiak diseinatzeko funtsezko 
informazioa lortzeko iturri gisa), komunikazioa 
(informazioa bideratzeko euskarri gisa), lanki-
detza (funtsezko elementua), lehiakortasuna 
eta enpresentzako aholkularitza bateratzen 
dituen lan baten bidez. Zerbitzu pertsonalizatua 
publikoa eta doakoa da, eta Nafarroako landa-
eremuetan dauden hurbileko saltokiei zuzendu-

ta dago, lehiakortasuna hobetzen laguntzeko, 
bultzatzeko eta laguntzeko, haiek indartzeko 
eta desager ez daitezen. 

Horretarako, sektorearen profesionalizazioa eta 
merkataritza-asoziazionismoa sustatuko dira. 
Horretaz gain, digitalizazioarekin, iraunkorta-
sunarekin eta Administrazioarekiko izapideekin 
lotutako gaietan ere orientazioa eta aholkularitza 
emanen da. Era berean, saltokiei sortze proze-
suan eta jardueraren lehen urteetan laguntzea 
planteatzen da, eta, aldi berean, komunikazio-
kanal bat ezarriko da, saltokien, elkarteen, uda-
len eta intereseko beste eragile batzuen arteko 
informazio-fluxua errazteko.

Informazio gehiago 624 178 537 telefonoan, mai-
teancho@cederna.es helbide elektronikoan eta 
www.cederna.eu eta www.comercio.navarra.es 
webguneetan eska daiteke.

LANDA MERKATARITZA DINAMIZATZEKO ZERBITZUA
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ZALURRIBARKO SAN SALBATORE MONASTEGIAN EGINDAKO II ARKEOLOGIA ESKU-HARTZEA

Urriaren 15ean eta 16an, Aranzadi Zientzia Elkar-
teko teknikariek zuzendutako bigarren esku-
hartze arkeologikoa egin zen, Agoizko Udalak, 
Cederna Garalurrek eta HIDEA Agoizko Historia 
Kultur Elkarteak sustatua. Bigarren kanpaina ho-
rren helburuak iaz aurkitutako hormen gailurrak 
sendotzea eta eraikinaren barruan zundaketa 
berri bat egitea ziren. Gogoan izan behar da 
lehen fasean, iaz, aztarnategia garbitu eta mu-
gatu zela, eta hainbat lagin eta estratigrafiaren 
dokumentazioa ireki zirela.

Ekitaldian boluntario askok parte hartu zuten, 
eta, horri esker, aurreko hormak finkatzeaz gain, 
horma zati berriak induskatu eta garbitu ahal 
izan ziren. Monasterioaren neurriak, Aranzadi 
Elkarteko arkelogia-zerbitzuaren iritziz, garai 

hartan mota horretako eraikinetan ohikoak zi-
renak baino askoz handiagoak dira. Zundaketari 
dagokionez, lagin-zulo bat egin zen, eta, horri 
esker, ermita zaharraren lurrera iritsi ahal izan 
zen. Horri esker, gerora, zoladura aurkitu ahal 
izan zen.

Une honetatik aurrera lanean ari gara monas-
terioaren inguruan jarduera integrala egiteko 
baimen berriak lortzeko.

OHARRA. Zalurribarko San Salbador ermita, an-
tzinako monasterioa, Erdi Aroko zubiaren eta 
Irati ibaiaren ondoan dago, Agoizko hirigune-
tik oso hurbil, eta antzinako monasterioarekin 
identifikatuko liratekeen ageriko egiturak ditu. 
Mendeetan zehar, hainbat dokumentuk erre-

ferentzia egin diote Monasterio horri. Lehen 
aipamenak XI. mendearen erdialdekoak dira. 
Lekuak aktibitate handia izan zuen mendeetan 
zehar, frantziar tropek Independentziako Gerran 
(1808-1814) atzera egitean sun-tsitu zuten arte.

Hidea Elkartearen (Agoizko Historia Kultur Elkar-
tea) lokaletan Aranzadi Zientzia Elkarteko Josu 
Narbartek zuzendutako tailer bat eman zen. Tailer 
horretan, San Salbatore ermitan egindako indus-
keta arkeologikoan aurkitutako hondakin guztiak 
garbitu, sailkatu, siglatu eta inbentariatu ziren.

100 pieza baino gehiago aurkitu ziren, eta ge-
hienak zeramika-hondarrak dira, baita landutako 
harri, hezur eta  pieza metalikoren bat ere (txan-
pon bat eta mahastiak inausteko tresna baten 
zati bat). Piezak garbitu ondoren, klasifikatu 
ziren beren materialaren eta adinaren arabera 

(Erdi Arokoak  eta ondorengoak). Zeramikaren 
kasuan hautematen ahal zen, besteak beste,  
fabrikazioan erabilitako ore mota, esmaltazioa 
(barrukoa edo kanpokoa), tornuetako markak 
edo ontzi berekoa izatea.

Ondoren, siglatu egin zen, laka-geruza txiki baten 
gainean sigla zuzen bat jarrita. Pieza guztiak 
geruza berekoak dira, eta, beraz, siglan Indusketa 
Unitate bera eta erregistro-zenbaki korrelatibo 
bat adierazi ziren. Datu horiek, pieza bakoitza-
ren deskribapen txiki batekin batera, dagokion 
inbentarioan sartu ziren. Prozesu osoa hainbat 

argazkirekin dokumentatuta geratu zen.

Gogoan izan behar dugu Zalurribarko San Sal-
batore ermita zaharra zegoen espazioan egin-
dako esku-hartze arkeologikoaren lehen fasea 
aztarnategia garbitzea eta mugatzea izan zela. 
Ondoren, bigarren etapan, hainbat lagin ireki 
ziren estratigrafia dokumentatzeko.

Hidea taldeak eskerrak eman dizkio Josuri jarri-
tako interesa eta emandako laguntzagatik, baita 
arkeologia-lan eta -faseetan parte hartu duten 
boluntario guztiei ere.

ZALURRIBARKO SAN SALBATOREN AURKITUTAKO ARKEOLOGIA AZTARNEN AZTERKETA

Agoizko Udalak, RSU Irati Mankomunitatearekin 
lankidetzan, tamaina handiko hondakinak biltze-
ko zerbitzuari buruzko kanpaina berri bat jarri du 
abian. Kanpaina horren helburua da herritarrei 
horren kudeaketa egokiaren berri ematea eta 
kontzientziatzea.

Gaur egun, Mankomunitateak tamaina handikoak 
biltzeko duen zerbitzuak hiru aukera eskaintzen 
ditu, erabat doan. Lehenengoa, Mankomunita-
teak Agoizko industrialdean dituen lokaletan 
dagoen Garbigunera eramatea dago, astear-
teetan (09:00etatik 13:00etara), asteazkenetan 
(15:00etatik 19:00etara) eta hileko lehen larunba-
tean (09:00etatik 13:00etara). Bigarrena, Irati 
Mankomunitateak furgoneta bat hurbiltzen du 
ostegunetako azoka egiten den orubera, honda-
kin horiek errazago biltzeko. Azkenik, 948 33 62 17 
telefonora deitzea dago, eta Emauseko Trapuke-

tariek tamaina handiko produktuak etxebizitza 
berean jasotzeko eguna eta ordua zehaztu.

Hala ere, sarritan ikusten dira edukiontzien on-
doan edo leku desegokietan utzitako hondakin 
mota horiek, eta eragozpenak eta zikinkeria 
sortzen dituzte. Horregatik, sentsibilizazio-
kanpaina informatibo bat abiaraztea pen-tsatu 
da, hau da, ohiko hondakinak biltzeko edukion-
tziak dauden eremu publiko ikusgarrietan kar-
telak jartzea. Hemen, EZ lelopean. Garbigunera 
eraman, eta lau hizkuntzatan (gaztelaniaz, eus-
karaz, errumanieraz eta arabieraz), kartelek 
leku horretan abandonatu behar ez diren ob-
jektuen irudiak erakusten dituzte. Kanpainaren 
irudiak Mankomunitateak horiek behar bezala 
entregatzeko eskaintzen dituen aukerak ere 
adierazten ditu.

Gaur egun, edukiontzi berdeetan uzten dena-
ren % 59 birziklatu beharreko zatikiak dira, eta 
organikoa da azpimarratu beharreko zatietako 
bat. Zati organikoa bereizita biltzean, lehen za-
bortegietan aprobetxatzen ez ziren hondakin 
organikoak konpost bihurtzen dira, oso baliabide 
baliotsua eta eraginkorra, gure hondakin-aztar-
na murrizten duena, lurraren emankortasuna 
hobetzen duena eta laboreak elikatzen dituena. 
Ongarri eta pestiziden erabilera eta zabortegie-
tako hondakinen kopurua murrizten ere lagun-
tzen du, akuiferoen kutsadura prebenitzeko eta 
lurralde horretako karbono-aztarna hobetzeko.

Materia organikoa etxez etxe biltzeko sistema 
berri horren ezarpena Europako, Estatuko eta 
Autonomia Erkidegoko zuzentarauei ere dagokie, 
nahitaez bete beharrekoak, eta kudeaketa egoki 
batek, gainera, zergadun guztiok ordaintzen ditu-

gun isunak saihesten ditu. Materia organikoaren 
bilketa bereizi berriarekin, RSU Irati Mankomuni-
tateak iraunkortasunaren aldeko apustua egin 
du, eta hondakinak kudeatzeko lege-eskakizunei 
aurrea hartu die. Azken batean, eredu eraginko-
rragoa gizarte, ekonomia eta ingurumen arloe-
tan. Zentzu honetan, eta duela hilabete batzuk 
abiatutako kanpaina bat berreskuratuz, RSU Irati 
Mankomunitateak berriro eragin du, etxe guztie-
tara banatuko den orri informatibo baten bidez, 
gaikako bilketarekin bat egitera. Etxean materia 
organikoa biltzeko egun baliodun guztiak biltzen 
dituen egutegi bat jasotzeaz gain, flyerrak parte 
hartzeko modua, nola eta non eman izena, eta 
sistema honen funtzionamendua jasotzen ditu. 
659 499 762 telefonora dei daiteke informazioa 
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 tele-
fonora dei daiteke.

Nafarroako 31 ikastetxe publikok, horien artean 
Agoizko San Migel HLHIk, eta kontzertatuek ize-
na eman dute Diario de Noticias-ek Nafarroako 
Hondakinen Partzuergoarekin elkarlanean an-
tolatzen duen Ikasgelako Maskota Birziklatuen 
I. Lehiaketan.

Ikasgeletan ingurumen-kontzientziazioko balioak 
sustatzen dituen ekimen dibertigarri honek 120 
maskota baino gehiago izanen ditu lehen edizio 
honetan, birziklatutako materialarekin eginak 
kategoria desberdinetan.

Lehiaketa honen helburua da “haurrek ikastea 
etxean ditugun eta zaborretan bukatuko zuten 

materialak birziklatuz betiko jostailuak egin 
ditzakegula, bai eta maskotak ere, geletako 
protagonista bihur daitezkeenak”, Hondakinen 
Prebentziorako Nafarroako Bulegoak adierazi 
duenez.

Era berean, gaineratu dute “taldean lan egi-
ten ikasteko modu entretenigarria eta ludikoa 
dela eta, aldi berean, gure lurraldeari buruzko 
ingurumen-kontzientziazioa areagotzen dela”.

Ikastetxeek lehen edizio honetan adierazi du-
ten interesak agerian uzten du hezkuntza in-
gurumen-gaietan sentsibilizatzearen eta gure 
ingurunearen jasangarritasunaren alde dagoela. 

BOLUMEN HANDIKO HONDAKINAK. KONTZIENTZIAZIO KANPAINA

GAIKAKO BILKETA JASANGARRIENA

‘RECICLÓN’ MASKOTEN TXAPELKETA
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XXII BIKAINTASUNAREN NAFARROAKO SARIA

Kanpondoa, S.L. Sozietate Publikoak, 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 jasangarritasuna. 

Helburua lortzeko, bi motorrak elikatzen dira, 
eta horietan oinarritzen da hazkundea. Instala-
zioko zerbitzuak eten hobetzen joaten gara, eta 
pertsona guztientzako eskaintza inklusiboa duen 
kirol-programa indartsu bat eskaintzen dugu.

Udalak Kanpondoko kostuen % 50 finantzatzen 
du ekonomikoki. Aurrekontuaren gainerakoa  
bide hauetatik lortzen da: bazkideen kuotak,  
Nafarroako Gobernuaren dirulaguntzak, hiru-
garrenentzako lanak eta Kanpondoak ematen 

dituen bestelako zerbitzuak. Ukaezina da ezerk 
ez diola oreka ekonomikoari ihes egiten, enpresa 
publiko baten kasuan gizarte-errendimendu 
batean justifikatuta baitago. Kanpondoako lan-

gile garen aldetik, eskerrak eman nahi dizkiegu 
instalazioarekiko konpromisoa gertu diguten 
guztioi, hots, bazkideei, Agoizko Udalari, ba-
tzuetan egoera ekonomiko zaila jasaten duten 
hornitzaileei eta gure ekimenak diruz laguntzen 
duen Nafarroako Gobernuari.

Proiektu honen alde garrantzitsua garela senti-
tzen dugu, eta bertan interes komuna defenda-
tzeko lan egiten dugu, eta, horrenbestez, harro 
gaude. Hamalau lagunok osatzen dugu Kanpon-
doko lan-taldea, horietako seik kirol programan.

Zuekin partekatu nahi dugu Kanpondoak Ba-
luarten jaso duen diploma, Bikaintasunerako 
Nafarroako Fundazioak emandakoa, Kudeake-
ta Aurreratuaren Ereduaren arabera egindako 
diagnostikoan lortutako emaitzaren arabera.

Ángel Benito Zapata eta Ramón Leache Eche-
verría izan ziren AgoiTz Hiria XVII. Argazki Le-
hiaketaren irabazleak, hurrenez hurren, bi mo-
dalitateetan: Ángel kategoria orokorreko (orori 
zabaldutakoa) irabazle gertatu zen, “En la puerta” 
argazkiarekin irudiarekin, eta 500 €ko saria er-
dietsi zuen. Ramón, berriz, kategoria herrikoian, 
“Lo ha visto un pueblo” bere argazkiarekin. 300 
euroko saria jaso du. 

Modalitate orokorraren (jende orori irekitako 
kategoria) irabazlea hautatzeko epaimahaia 
honako hauek osatu zuten: Ignacio Armendariz 
eta Adolfo Lacunza (argazkigintzako profesiona-
lak biak), Pedro Mari Viana (Agoizko bizilaguna 
eta argazkilaritza zalea), Idoia Zabaltza (Agoizko 

Udaleko euskara teknikaria), Ángel Martín Unzue 
(Agoizko alkatea) eta Lorea Mendez (Agoizko 
Kultur Etxeko koordinatzailea eta idazkaria). Herri 
modalitatea aukeratzeko, Agoitzen erroldatutako 
pertsonentzat mugatuta, bozketa bat egin zen 
azaroaren 21etik 29ra bitartean, epaimahaiak 
aurrez hautatutako hiru irudiren artean. Epai-
mahaiak argazkiak baloratu zituen adierazpen 
plastikoan, kalitate teknikoan, konposizioan eta 
mezuan oinarrituta.

Sari-banaketa abenduaren 2an egin zen, lehiake-
tara aurkeztutako argazki guztien erakusketaren  
inaugurazioa zela eta. Erakusketa hau aben-
duaren 16ra arte bisitatu ahal izan zen Agoizko 
Kultur Etxean.

ARGAZKI XVII. LEHIAKETA, EBATZITA

URRIA. Urriaren lehen astean, Agoizko istorioak 
irudietan erakusketa bisitatu ahal izan zen Kultur 
Etxeko areto handian. Formatu handiko 57 argaz-
kiz osatutako erakusketa, XIX. mende amaierako 
eta XX. mende hasierako Agoitzen zehar ibilbide 
bisuala egiteko. Erlijio-uneak, kirol-uneak, jaie-
gunak, eszena kostunbristak, gure udalerriaren 
historia hobeto ezagutzeko paisaiak.

Nafarroako Pailazoen Nazioarteko Jaialdiaren 
bigarren edizioaren baitan, Lorena Arangoak 
“Nirebaitaturik” (Enmimismada) obra antzeztu 
zuen Agoitzen. Keinuzko ikuskizuna, testurik 
gabea, Patxi Larreak zuzendua. Hitzik gabeko 
bakarrizketa, barre egiteko, hunkitzeko eta lilu-
ratzeko. Bizitzaren bidean galdu zen emakume 
baten istorioa.

Paris 365 eta Arteriak taldeek antolatutako II. 
Teatrodix Phestibal zikloa Agoitzera iritsi zen  
“GUK. Nosotras mujeres” antzezlanarekin, Nabda 
Dantza Arabiarraren Elkartearena. Dantza eta 
antzerkia uztartzen dituen ikuskizuna, emaku-
mearen aniztasuna erakusteko, bere izatearen 
etapetan zehar egindako ibilbidearen bidez.

Euskarazko irakurketa taldeak lehen saioa egin 
zuen Ane Maddi Txoperenaren “Nire baitan bizi 
da” liburuari buruz solasteko. Mikel Albisuk koor-
dinatuta, hilean behin eginen da, doan, Euska-
raren Etxean.

Agoizko Jubilatu, Pentsiodun eta Alargunen 
Plataformak La vida empieza hoy pelikularen 
proiekzioa programatu zuen. Komedia diberti-
garri, fresko eta maitagarria. Hirugarren adine-
ko pertsonak izanen dira protagonista, sexuari 
buruzko ikastaro batean. Sexua bizitza delako 
eta sentsazioekin zerikusia duelako, eta inoiz 

ez diogu sentitzeari uzten.

AZAROA. Genero Indarkeriaren aurkako Zikloak 
programazioaren zatirik handiena hartu zuen 
azaroan zehar. Hala ere, agenda beste ekital-
di batzuekin osatu zen. Hilabetea Nazioarte-
ko Abesbatzen Zikloak ireki zuen, Nafarroako 
Abesbatzen Federazioaren (FCNAE) ekitaldirik 
enblematikoenetako bat, aurten bere hogeita 
zortzigarren ediziora iristen zena. New Dublin 
Voices abesbatza irlandar sarituak Kultur Etxean 
eskaini zuen kontzertua, programazio berritzaile 
eta zirraragarriarekin.

Toki Eder frontoian bigarren eskuko bederatzi-
garren azoka, birziklapena, trukea eta bertako 
artisautza ospatu ziren, Sarean kolektiboak an-
tolatuta, eta parte-hartze arrakastatsua izan 
zen, bai postuen aldetik, bai bertaratuen aldetik. 
Azoka horretan, herritar askok bigarren eskuko 
objektuak jartzen dituzte eskuragarri berrera-
biltzeko, eta materialak aldatzeko aukera ematen 
dute, tokian tokikoak, eskulangintzakoak edo 
etxean egindako hurbileko produktuak oinarri 
hartuta. Eskulanak, arropa, liburuak, antzinako 
objektuak, lanak... eta tokiko artisautza, material 
jakin batzuei bigarren bizitza eta besteei irteera 
prezio sinbolikoan emateko filosofiarekin.

Antzerkiak ere bere lekua izan zuen agendan. 
Alde batetik, Doble Sentido Producciones-en 
“Crónico” komedia musikalak zalantzan jarri 
zuen noraino hel gaitezkeen ondo sentitzeko. 
Chavela Vargasen musika zuzenean duen obra, 
maitasunaren ondorengo maitasunari buruz 
hitz egiten duena. Eta astebetez Agoizko Kul-
tur Etxeko agertokian egon ondoren, La Caja 
Flotante nafar konpainiak “Simulacro” obraren 
aurre-estreinaldia eskaini zuen, antzerkiaren 

eta zinematografiaren arteko mugan dagoen 
espazio batera hurbilduz.

Gainera, AFAMek (Alzheimerra eta beste Demen-
tzia batzuk dituzten Gaixoen Senideen Elkarteak) 
antolatuta, “Zaintzen duena zain-tzea” hitzaldia 
egin zen. Hitzaldi horrek gako eta eduki oso in-
teresgarriak eman zituen beste mendeko ba-
tzuen zaintzaileentzat, eta, bereziki, Alzheimerra 
eta beste dementzia batzuk dituzten pertsonak 
zaintzen dituzten familientzat.

ABENDUA. Abenduan kultur agendak bere ohiko 
garapena jarraitu zuen, programatutako jardue-
ra gehienak Gabonen ospakizunetan murgilduta 
egon ziren arren.

Musika izan zen nagusi Nafarroaren Egunean, 
San Migel Abesbatzaren kontzertuarekin. Nafa-
rroako Abesbatzen Federazioak, Nafarroako Go-
bernuarekin elkarlanean, 28 kontzertu antolatu 
zituen hainbat herritan, hainbat abesbatza fe-
deratu protagonista zirela, eta Agoizko San Jose 
Egoitza izan zen Agoizko abesbatzaren agertokia.

“Goiburu: 1820-2020”. Cinco generaciones unidas 
por un lazo infinito” liburuaren aurkezpenak itxi 
zituen merkataritza honek bere 200. urteurrena 
ospatzeko antolatutako ekitaldiak. Hilabetean 
zehar bi erakusketa izan ziren, biak ere argaz-
kigintza izendatzaile komun gisa zutela. Agoizko 
Hiria XVII. Lehiaketara aurkeztu eta saritutako 
argazkiek erreleboa eman zieten Agoizko argazki 
taldeak “Lugares reencontrados” lanean islatu 
zituen irudiei. Ikusmen-desengainua, abandonua 
edo denboraren poderioz narriadura dela-eta 
oharkabean pasatzen diren lekuei balioa ema-
teko lagina. Argazkigintza bitarteko gisa erabiliz, 
tokiaren pertzepzioa aldatuko duen topaketa 

KULTUR BALANTZEA

NAZIOARTEKO ABESBATZEN XXVII. ZIKLOA, AGOITZEN
Nafarroako Abesbatzen Federazioak (FCNAE) 
antolatutako Nazioarteko Abesbatza Zikloak 30 
kontzertu eskaini zituen, aurten ere, Nafarroako 
23 herritan. Aurten, Ukraina, Alemania, Estonia, 
Letonia, Eslovenia, Mexiko, Polonia, Suedia, Txekia, 
Estatu Batuak eta Irlandako abesbatzek eskaini 
zituzten beren interpretazioak, baita Kataluniako 
abesbatza batek ere. 

Horiek guztiek ospe handia dute eta nazioarteko 
abesbatzen panoraman lehen sarien bilduma 
zabala dute. XXVII. edizio honetan, Agoitzera iritsi 
zen New Dublin Voices, Irlandako abesbatzarik 
ezagunena, Bernie Sherlock egungo zuzendariak 
sortua. Bere programazio berritzaile eta zirrara-
garriagatik eta bere sari ugariengatik goraipa-
tua, abesbatzak kontzertu bikaina eskaini zuen 
Agoizko auditorioan. Bertaratutakoek konposi-
tore bizidunen polifonia harmoniatsuak entzun 

ahal izan zituzten, obra tradizionalagoekin eta 
herrikoiagoekin batera. FCNAEk eskerrak eman 
dizkie Nafarroako Gobernuari eta toki entitateei 
Nafarroako Nazioarteko Abesbatzen XXVII. Ziklo 

honetan parte hartzeagatik. Dagoeneko finkatuta 
dagoen programa da, eta pertsona guztiek eta 
espazio publikoetan eskuragarri duten kalita-
tezko kultura egotea du helburu.

Ángel Benito Zapata

Ramón Leache Echeverría



berri bat goraipatu eta eragin nahi da.

Antzerkiak ere lekua izan zuen abenduko agen-
dan. Agoizko jubilatu, alargun eta pentsiodunen 
plataformak, Irati Antzerki Taldearen zuzenda-
ritzapean, “Don Dinero” antzezlanaren bi pase 
eman zituen Kultur Etxeko agertokian, eta sa-
rrerak agortu ziren.

URTARRILA. Errege Magoen kabalgatarekin 
bukatu zen Eguberrietako ekitaldien egitaraua. 
Hori amaitutakoan,  urtarrileko ohiko kultur eki-
taldien programazioa hasi zen. 

Socorro Latasa Miranda idazle agoizkoak Azar y 
tiempo bere azken literatur lana aurkeztu zuen 
Kultur Etxean. Hainbat leku, irakurketa, bizipen 
eta oroitzapenetan bi osagai horiek uztartzen 
dituen poesia-lana da. Obra hori da hogeita 

hamar argitalpen eta obra kolektibotan baino 
gehiagotan parte hartu duen poetaren hama-
bigarren obra indibiduala.

Disney Channelek emititzen duen “Houdini 
klub”eko aztiak “La magia de Houdini” (Houdini-
ren magia) aurkeztu zigun. Enigmekin, agerpe-
nekin, desagertzeekin eta ur-tankearen ihesaren 
zenbaki liluragarriarekin ilusionatzea lortu zuen 
ikuskizun harrigarria.

Liburutegian, ‘Saharako Kabiak-Nidos del Saha-
ra’ proiektuaren barruan, “Bubisher. Tindufeko 
errefuxiatuen kanpamentuetako liburutegieak” 
erakusketa bat egon zen. Horretaz gain, Kabiak 
egiten duen lanari buruzko hitzaldia eman zen 
eta haurrentzako kamishibai saio bat egin zen. 

Agoizko Kultur Etxean egindako jardunaldi ba-

tean, Nafarroako Kutxa Fundazioak eta la Caixa 
Fundazioak elkarlanean sustatutako 2022ko To-
kiko Berrikuntza programaren proiektu onuradu-
nen berri eman zen. 8.000 biztanletik beherako 
udalerrietatik bideratutako ekimenei laguntzeko 
deialdian 77 proiektuk parte hartu dute, eta ho-
rietatik 13 aukeratu ziren.

Kolectivo Monstrenko antzerki konpainia etorri 
zen gure herrira, Espejismos (El lado épico) lana 
eskaintzera. Umore absurduko sorkuntza artis-
tikoa da, giro surrealista batean garatutakoa eta 
zuzeneko musikarekin.

Euskaraz aritzeko Mintzakide programaren 
barnean, pasa den urtarrilaren 15ean, Txaro 
Minaren eskutik, ibilaldi gidatua egin zen Irati 
ibaiko landaredia eta herrian dauden zuhaitz 
monumentalak ezagutzeko.

20 2023ko martxoa

EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK
Joan den urrian egindako osoko bilkuran, Agoiz-
ko Udalak erabaki zuen euskara ikasteko eta 
euskararen normalizazioan lan egiten duten 
erakundeentzako 2022ko ekitaldirako dirulagun-
tzak emateko ebazpena onartzea. Deialdi honek 
sortutako gastuaren zati bat finantzatu nahi du, 
eta ikasturte honetan 4.486,22 euro bideratu dira 
euskara ikasten duten pertsonentzat, eta 1.000 
euro horien araudiarekin lotutako erakundeent-
zat. Aurten dirulaguntza jaso duen erakunde 
bakarra AEK izan da.

EUSKARALDIA. Pasa den azaroaren 18an hasi 
zen Euskaraldiaren hirugarren edizioa, eta da-
torren abenduaren 2ra arte iraunen du. Arike-

tak iraunen duen hamabost egunetan zehar, 
16 urtetik gorako 127 agoizko euskaldun parte 
hartzen ari dira, horretarako dauden bi profile-
tako bat aukeratuta. 86 agoizkok Ahobizi profila 
aukeratu dute, hau da, euskaraz ulertzen duten 
guztiekin euskaraz eginen dute uneoro; eta beste 
41 gehiagok Belarriprest profila aukeratu dute, 
hots, euskaraz dakitenek harekin hitz egitea 
nahi dutenak.  Partaideen rolak identifikatzeko 
txapak banatu ziren pasa den azaroaren 18an 
Angiluerreka Elkartean. Euskaraldiaren helburu 
nagusia herritarren hizkuntza ohiturak aldatuta 
euskararen erabilera handitzea da. Horretarako, 
aktibazioa du oinarri, eta ariketa egin ahal iza-
teko gutxieneko baldintza euskara ulertzea da.

Musikak protagonismo handia izan zuen 
Egunerrietako programazioan. Musika Es-
kolak Eguberrietako ohiko kontzertua es-
kaini zuen Kultur Etxean. Ekitaldi horrek, be-
rriz ere, auditorioaren edukiera osatu zuen. 
Era berean, eta arrakasta handiz, Agoizko  
San Migel Abesbatzaren Eguberrietako kon-
tzertuez eta Kultur Etxean ospatutako Mariano 
Garcia Bandaren kontzertuez gozatu genuen.

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

zuen Kultur Etxean. Beste urte batez, Patxi Huar-
tek ematen duen euskarazko ikastaroa 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 dibertigarriaz: antzerki 
zirku banda. Begirada, gorputza, trebetasuna 
eta trebetasuna unibertso berezi bat eraikitzeko, 
emoziozko apustu ozen batean, urte kulturala 
ixteko. Eta Gabonetako oporrak amaituta, urta-

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

Gabonetako programazioak herrian zehar egin-
dako ibilbidea ere jasotzen zuen, Bilaketa Ahots 
eta Instrumentu Taldearekin batera, Jaiotzagileen 
Elkarteak egindako jaiotzak bisitatzeko. Olen-
tzero ikazkina eta Maridomingi hiribildura iritsi 
izana, Ekialdeko Maiestateen morroiaren harrera 
eta Errege Magoen kabalgata izan ziren ekitaldi 
garrantzitsuenak.

EGUBERRIETAKO BALANTZEA


