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Agoitz Nafarroako Gobernuko Alokairuko
Etxebizitzen Boltsan sartu da
Agoitzeko hiribildua Nafarroako
Gobernuko alokairuen poltsan
sartu den 15. udalerrian bihurtu
da, Miguel Laparrak, Eskubide
Sozialen lehendakariordeak, eta
Unai Lakok, alkateak, «AlokairuPoltsa» programarekin herriko
atxikimendu hitzarmen bat sinatu
eta gero.
Hitzarmenaren lehen eginkizuna
«herriko biztanleen etxebizitzetara sarrera hobetzea», eta beste
lau urterako luza daitekeen lau
urteko iraunaldia du.
Agoitzeko udalbatzak «hirian
bizi diren biztanleei hurbiltasuna eta inguruko ezagutza
eskainiko die modu egokian
informatu ahal izateko programaren funtzionamenduaren inguruan eta gestioa azkartzeko».
Nasuvinsa sozietate publikoak,
Eskubide Sozialen Departamentuaren menpekoak, indarrean
dagoen araudiaren inguruko prestakuntza eskainiko dio udaleko
langileriari, dokumentazioa, liburuxkak eta beharrezkoak diren
informazio euskarriak.

dituena eta lehenengo errentaria
sartzen den unetik errenta ziurtatzea eta garaiz kobratzea.
Halaber, Nafarroako Gobernuak,
Eskubide Sozialen Departamentuaren bitartez, errentan egongo
diren familiak diruz lagunduko
ditu beraien diru-sarreren eta familia-unitatearen arabera, etxeko
errentaren % 25, 50, 75 edo 90-a.
Etxebizitzara sarrera soziala eta
etxe hutsen merkatuan jartzea
Nafarroako Gobernuak hartutako
egiturazko neurriak dira, eta lortu
nahi duena hau da «baliabideen
kudeaketa iraunkorra erabili gabe
daudenak berrerabili eta, horrez
gain, Nafarroako herrietako hiriaren erdialdeetan dinamizatze asmoak dituztenen bitartez».
Alokatzaileei dituzten sustapenneurriez gain, beste hau gehi-

tzen zaie, beste herri batzuekin
onetsitako hitzarmenetan legez,
Nafarroako Gobernuaren aldetik,
alokairu sozialeko programara utziriko etxebizitzen jabeei hiru hileko
ordainketaren baliokidea den dirulaguntza zuzenaren emakida, baita
beren konturako alokatzaileen
zerga-sisteman hobekuntzak ere,
honek 2018rako berrikuntzetako
bat suposatzen du.
Aste batzuk barru bilera publiko
bat ospatuko da interesdunei programaren xehetasunak azaltzeko,
aurretiaz jakinaraziko da.
Modu horretan Agoitz alokairuko
etxebizitzan sarrera programan
sartu den 15. udalerrian bihurtu
da Zarrakaztelu, apirilaren bukaeran sartutakoa, Viana, Tafalla,
Leitza, Burgi, Oibar, Bera, Berriozar,
Burlata, Antsoain, Tutera, Barañain
eta Baztanen atzetik.

Nasuvinsak, Alokairu-Poltsaren
kudeatzaileak, bere etxebizitza
hutsa ekartzen duten biztanleentzat sustagarri batzuk eskainiko ditu: etxebizitza behar bezala
bueltatzea, arrisku anitzetarako
seguru baten kontratazioa (edukitzailea), etxean gertatu ahalko
ziren hondamenak berdintzen
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Agoizko argien berriztatzeko agiriak
onetsiak

Agoizko Udalaren adierazpena “la
manada”ren sententziaren epaitza dela eta

Herriko 1092 argi-puntu eta zaharkituriko kontrolkuadro asko berriztatzeak aurrera pausuak ematen
jarraitzen du.

2016ko Sanferminetan gertaturiko taldeko bortxaketa dela eta,
behin Nafarroako Probintzia-auzitegiaren sententziaren epaitza
jakinda, Agoizko Udalak deklarazio instituzional bat onartu du, eta
bertan biktima eta bere familiarekiko laguntza, maitasun eta solidaritate osoa igortzen du.

IDAEk (Energia Dibertsifikatu eta Aurrezteko Institutua) emandako laguntza eta udalbatzak onartu
ostean, udalak lanen esleipenerako agiriak onartu
zituen joan den maiatzeko osoko bilkuran.
Proiektuak udal bulegoetan aurkez daitezke datorren
ekainaren 7ra arte, eta ekaina bitartean proiektuaren esleipena emango da. Aurrerago gure herrirako
energia-eraginkortasun proiektu garrantzitsu honen
xehetasunak zehaztuko ditu udalak.

Nafarroako Gobernuak balioespen berriak onartu
eta, maiatza bitartean udaletxeko langileak, etxerik

Agoizko herriak ez du onartzen
inolako eraso matxistarik, eta udalak berresten du bere konpromisoa
giza-elkarteekin, talde feministekin eta hiritarrekin oro har lanean
jarraitzeko, berdintasunaren alde,
emakumeen eskubideen alde eta
patriarkatuaren aldeko adierazpenen guztien kontra.

Trebakuntza-ikastaroak

Kontribuzio zerga eguneratuta
2017 urtean zehar Agoitzeko Udaletxeak balioztatze
txostena eguneratu zuen, 14 urte egin gabe egonda,
herriko ondasun higiezin guztien balioespen berriak
zehazteko. Txostena bost urtetik behin eguneratuta
izan behar da, beraz, Agoitzen atzerapen handia geneukan. Gainera, Nafarroako Gobernuak Toki Ogasunen Funtsen banaketa arautzen duen legean, honen
bitartez toki-erakundeak finantzatzen direnean, txostenak 2018an eguneratuta edukitzera behartzen du,
Agoitzeko kasua izango dena.

Gainera, agoiztar udalbatzak
sententziaren epaitzarekin desadostasuna erakutsi nahi du eta
baita egintzaren kalifikazioarekin
ere sexu abusuaren delitu jarraitu
bat bezala izendatu. Halaber, justizia eta edozein emakumeren
askatasun osoa erreibindikatzen
duen herriko aldarrikapenarekin
bat egiten du.

etxe ibili ziren, balioespenen berri ematen ondasunen jabeei. Gainera, dokumentuak sinatu ahal izateko udaleko bulegoak irekita egon dira goizetan eta
astearte eta ostegunetan arratsaldetan. Etxean egon
ez direnei edo bulegoetara joan ez direnei gutunez
jakinaraziko zaizkie balioespen berriak.
Pasa den ekainaren 1ean, lehenengo seihilekoan,
udalak kontribuzioa igorri zuen prezio berriekin eta
txostenarekin. Interes-tasa %0,26tik %0,21era jaitsi
zen, nahiz eta, txostena hainbeste urtetan eguneratu
gabe egon delako, ordaindu beharreko zenbatekoa
iazkoa baino handiagoa izan.

Gaur egun lanpostu askok zehazturiko ikasketa
maila bat edo profesionaltasun ziurtagiri zehatz
bat eska-tzen dute. Hortaz ohartuta, Agoizko Udalak, Nafarroako enplegu-zerbitzuarekin eta Cederna
Garalurrekin batera, trebakuntzaren aldeko apustua egiten jarraitzen du. Bilera teoriko-praktiko bat
oinarrizko kontzeptuak aztertzeko eta soldata-orri
bat ulertu ahal izateko, instituzioetan mendeko per-

tsonekin lan egin ahal izateko sarrera errazteko arreta soziosanitarioko ziurtagiria lortzeko tailerra eta
industrian lan anitzerako langile izateko 80 orduko
ikastaroa dira azken hilabete honetako eskaintzak.
Informazio gehiago izateko Agoizko lanpostuetarako agentzian, edo telefono honetara deituta lortu
daiteke: 948 33 61 79.

Agoitz Bihotz-Osasungarriaren alde!
Diario de Navarra Fundazioak eta
La Caixa gizarte ekintzak urtero antolatzen duten “erronka solidarioarekin” bat egin du Agoizko Udalak.
Aurten, milio bat kilometro baino
gehiago egitea proposatu digute.
Eta dena arrazoi on eta osasungarri
batengatik.
Udalak 1.000 euro erabiliko ditu
udaletxeko fatxadan jarriko den
desfibriladore bat erosteko. Zure
laguntza behar dugu zenbateko
hori handiagoa izan dadin eta gure
kaleetan bi desfibriladore jarri ahal
izateko. Horiekin eta kirol gunetan
daudenekin gure herria inguru bihotz-osasungarri bilakatuko dugu.

zuen inguruan oinez edo korrikaz
egiten dituzun kilometroak. Zenbat
eta kilometro gehiago egin, orduan
eta euro gehiago izanen ditugu
gure proiektu bihotz-osasungarria
aurrera ateratzeko.
Nola lagundu dezaket? Oso erraza
da egitea. Aski duzu fdn.wefitter.
com plataforman izena ematea,
‘Aoiz cardiosaludable/Agoitz bihotz-osasungarria’ izeneko xedea
aukeratzea, ‘Ayuntamientos activos’ hautatzea eta zure sakelakora
jaistea datozen 126 egunotan egi-

nen duzun aktibitate fisikoa monitorizatuko duen aplikazioa.
3 hilabete ditugu arrazoi on batengatik ariketa egiteko. Parte hartu
eta lagundu Agoitz bihotz-babestua egon dadin. Zure zain gaude!
Eman urratsa eta utzi arrastoa!
Udaleko web-ean eta facebook-ean
galde dezakezu edozein zalantza
eta erronkaren behar bezalako
informazioa jasotzeko.

Zer egin dezakezu laguntzeko?
Oinez edo bizikletaz ibili, korrika
edo igeriketa egin. Hori da gakoa.
Datozen 18 asteotan udaleko
proiektuari egoki diezazkiokezu
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Sahara, askatasunaren aldeko borroka

Birziklapenaren astea ospatuta

Maiatzaren 20arekin batera, Mendebaldeko Saharan hasitako borrokaren hasieraren urteurrena
ospatzen den eguna, Agoizko Saharar taldeak arratsalde guztian
zehar herriko frontoian, Toki Ederren, egin zen festa bat antolatu
zuen. Urteurren honetako 45.eko
ekitaldira, ohiturak, dantzak eta
herrialde afrikarreko ohiko janariaz gozatu ahal izan zuten hainbat
auzoko hurbildu zen. Udaleko ordezkari batzuk ere ekitaldian egon
ziren, modu horretan Agoizko herriak saharar herriak bere oina-

Maiatzaren 17an birziklapenaren Mundu Eguna ospatzen da, eta data horren inguruan, eta gizartea hondakinak behar bezala erabiltzeak duen garrantziaz
kontzientziatzeko helburuarekin, klima-aldaketa ez laguntzeko, eta modu horretan ingurumena babesteko,
Irati HHS Mankomunitateak birziklapen astea ospatu
zuen programazio zabala eskainiz.
Kultur Etxeko hallean Izarbeibarko Mankomunitateak utzitako erakusketa «Ibaiko beste arrainak»
hartu zuen. Hondakinak kudeatzeak duen garrantzia
azpimarratzen du, eta nola buka dezaketen kutsatzen
ibaiak lehenengo eta itsasoak gero.
rrizko eskubideak berreskuratu
ahal izateko eskaintzen duen

konpromisoa eta laguntza errepikatu nahi izan zuen.

Agoitzen aurkeztuta Teileriako Ahaztuak
elkartea
Teileriako Ahaztuak elkartearen
aurkezpenaren hitzaldia hartu
zuen Agoitzek, horretaz gain,
beraiek memoria historikoaren
kontura burutu nahi dituzten
jardueren eta egitasmoen berri
eman zen.
Oroimenezkoa den elkarte hau
Elon sortu zen 2016an herri-ekimen modura Teileriako hobiaren
izatea eta han egindako hilketak
jakitera emateko. Beraien helburua ez da besterik Egia jakitera ematea baino, Justizia eta
Ordaintza, eta II Errepublikaren
kontrako estatu-kolpe militarra

izan zela eta frankisten faxismoak
erahil zituen biktimen onarpena
legediaren aldetik.

du herrian 1936an egin ziren Giza
Eskubideen urraketak gogorarazteko.

Beraien egitasmo nagusienen
artean, Teileriako Hobiaren
Oroimeneko Parkea eraikitzea
nabarmentzen da, biktimen familiekoen, elkarteen eta herriko erakundeen eskaerei eta itxaropenei
erantzunez eta indarrean dagoen
legedia betez.

Teileriako Ahaztuak, bizirik daraman bi urteetan, beraien eskaerak
lagundu dituen Udaletxe ezberdinen laguntzak jaso ditu: Agoizko,
Tafallakoak, Iruñekoak eta Burlatakoak. Hala ere, beren he-rriko
gobernu taldeak ez du egin.

Ez da hau Teileriako Ahaztuak burutu nahi duten ekimen bakarra.
Antzinako Iruñea-Jaca errepidean,
elkarteak monolito bat jarri nahi

Elkarteak babesa eta laguntza
eskatu du, eta proiektu hau hobetuko duen edozein modutako
ekarpenak eskertzen ditu. Bukatzeko, elkarteko partaide izateko
gonbidapena luzatu du.
Aipatu beharra dago Eloko Teileriako hobia Nafarroa guztiko
hobi komun garrantzitsuena dela.
Guztira, 1963ko abuztua eta azaroa bitartean, 100 pertsona baino
gehiago fusilatu ziren, haietako 11
Agoizkoak, errekete talde batek
atxiloturikoak, eta gehienak “El
Iratiko” langileak eta sozialistak.

Sareanek antolatutako birziklapen tailer bat ere
jarri zen «Lekuko Artisautzaren VI. Azoka» zegoen

bitartean , eta beste behin Merkatu Plazan ospatua.
Agoizko Ecointegrak inguruko ikastetxeetako ikasleen
bisitaldiak hartu zituen. Horrela, Eloko, Urrotzeko eta
Agoizko txikienek aparailu elektriko eta elektronikoen
hondakinak tratatzeko instalazio planta baten funtzionamendua ezagutu zuten.
Eta astea bukatzeko “Konpostaren onurak gure baratzetan” hitzaldi interesgarri batekin eman zitzaion
itxiera. Txostengileak, Iñigo Lópezek, zehaztasun
guztiekin deskribatu zuen etxeko konpost-ontzien
erabilerak suposatzen duenaz eta azpimarratu zuen
zaborrak sortzen duen kutsaduraren inguruan kontzientziatzeak duen garrantziaz, honen hondakinek
iragazi baitaitezke mantu akuiferoetara eta landare
eta begetalak kutsatu.

Kanpondoako “Non Stop in summer” pack-a
Uda honetan zehar Kanpondoak «Non Stop in summer» pack-aren bitartez ez gelditzeko eta gogotsu
jarraitzeko aukera eskaintzen du. Bi jarduera txanda
eskainiko dira, hiru astekoa bakoitza (ekainaren 18tik
uztailaren 5era artekoa eta uztailaren 16tik abuztuaren 3ra artekoa), halako eran kuota bakar bat ordainduta antolaturiko jarduera guztietan parte hartu ahal
izango da, nahi den bezain bestetan, betiere ikastaro
bakoitzeko gehiengo aforoa errespetatuz. Zumba, bodytonic, spinning, TRX, pilates eta yoga izango dira
praktikatu ahal izango diren jardunak.

taro trinko bat antolatu da, berriro errepikatuko dena
bigarren aldiz hiru astetan zehar uztaila bitartean.
Informazio gehiago 948 33 67 06 telefono zenbakian
edo info@kanpondoa.es e-mailean.

Gainera, txikienek gozatu ahal izango dute uztailean
zehar egongo den Triatloiko Campus batekin eta igeriketan. Bi modalitate hauetako Kirol-eskolak sustatu
nahi dira 7 eta 14 urte bitarteko haur eta gaztetxoen
artean.
Bukatzeko, ekainaren lehen hamabostaldirako, eta
estalitako igerilekuan, txikienentzako igeriketa ikas-
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Kontaketa laburren Lehiaketaren XII.
Edizioko sari banaketen ekitaldia
Agoitz Hiriko kontaketa laburren Lehiaketaren XII.
Edizioak jendez gainezka zegoen Kultur Etxean ospatu zuen betiko sari banaketa.

rua aurkezteko. Zorionak irabazleei eta XII. Lehiaketan
parte hartu zuten guztiei.

Ekitaldi oso alaia Pantxika Lamurrek (Ainhoa Juániz)
umore onarekin eta maisutasunez gobernaturikoa,
ikastaro eta ziklo ezberdinetako irabazleei bananbanan deituaz, eskolako eta udaleko epaimahaiko
kideen laguntza, etorkizuneko idazle hauei merezitako sariak eman zizkieten. Ekitaldiak, gainera, balio
izan zuen, sarituriko kontaketekin argitaratutako libu-

dira: 5-7 urteko haurrentzakoa,
8-12 urtekoentzako eta 13-16
urteko gazteentzakoa.
Originalak jasotzeko epea ekainaren 15an bukatuko da, eta lanak
udal bulegoetan aurkeztu beharko
dira. Lehiaketaren epaimahaiak
erabakiko du zein den haur-gazte

Erromeria San Romanera,
historia eta ohitura
San Roman baselizara urtero
maiatzaren lehenengo igandean
egiten den ohiko erromeriak aurten berritasun bat gehitu zuen.
Dantza taldeko kide batzuk, atzetik txistularien soinuak erabilita,

agramondarren eta beaumondarren arteko bake sinatzea birsortu
zuten, 1479ko irailean eszenatoki
berean Magdalena erreginaordea
han zegoela gertatu zen bezala.

Maiatza oso trinkoa izan da jarduera kulturaletan,
San Isidro jaiekin txandakatuz, gainera. «Pequeños
Artistas-Artista Txikiak» izan zen hilabete honetako
lehenengo erakusketa proposamena, auzotar askok
ikusitakoa bera. Gainera, ikastetxeko ikasle guztiek ere
hurbildu egin ziren Kultur Etxea erakusketa honetaz
gozatzera. Ordezkoa «2017-2018 kurtsokoek» eman
zioten, hango zaharberritze, margo, arte plastikoak eta
ehozirietan egindako lanekin.
Urtero bezala, nabarmendu behar da, Pirritx, Porrotx
eta Marimotots «Borobilean» lanarekin etorri izana.
Ikusle ugarik Merkatu plaza gainezka jarri zuten ikuskizun jostalari honekin barre egiteko.

Jaiak iragartzeko kartel lehiaketa
Agoizko udalak 2018ko Jaiak iragartzeko XXI. Txartel Lehiaketa
antolatu du. Lehiaketaren oinarriak eskura daude web-orrian,
udaletxean eta kultur etxean. Bi
modalitate daude: bat artista helduei zuzendutakoa eta beste bat
artista gazte eta haurrei. Azken
horretan hiru kategoria bereizi

Maiatzeko kultura-balantzea

kategoriako irabazleak eta artista
helduen kategoriako hiru lan aukeratuko ditu. Ondoren, partaidetza
prozesu bat irekiko da, eta, hiru lan
finalista horien artean, herritarren
bozkek aukeratuko dute kartel irabazlea.

Pailazoek eman zioten hasiera San Isidrorako egindako egitarau kultural eta jai-girokoari. Udaletxeak
antolatutako ekitaldiak, zezenkoak, betiko sutzarra eta
txokolatearen jota, prozesioa, erraldoiak eta kalejira,
besteak beste, Angiluerrekak eta Apymek antolaturikoei gehitu zitzaizkien.
Aurten, berrikuntza modura, festetako egutegian Nafarroako Dantza Garaikidearen Festibala (DNA) gehitu
zen. Modu horretan frontoian eman ziren Laida Azkona
eta Elena Lizariren «Kirolak», Jesús Rubio Gamoren
«Bolero» eta Martxel García eta Jon Lópezen «Errata

Natural» emanaldiak, hainbat jendetza erakarri zutenak. Ikuskizun delikatua, hurbila gure eguneroko esperientzietara eta gure lurraldera eta kalitate handikoa.
Musikak ere bere lekutxoa izan du. Tafallako Tubala
Oxoa Abesbatzak Nafarroako Abesbatzen Zikloaren
barruan kontzertu bat eskaini zuen, Nafarroako abesbatzen Federazioak antolatzen duena; Mariano Garcia
Bandak «Disneyko soinu-bandak» ikuskizunarekin,
jendez gainezka zegoen Kultur Etxea gozarazi zuen,
eta Agoizko eta Huarteko Musika Eskolako txistularien
gelak txistu entzutea antolatu zuten.
Gainera hilabete honetan zehar Harituk antolaturiko
hitzaldiak eta tailerrak egin dira. Haurrentzako musika, teknologia berrien arriskua eta seme eta alaben

Ehun bat pertsona inguruk, goiz
eder batean, egin zuten Hiribildua
eta baselizaren arteko ibilbidea,
eta han erromeria bukaeran, Bilaketa gitarra taldearen laguntzarekin meza ospatu zen. Ekitaldia
bukatzeko, eta bakea sinatu zeneko
Pello Guerrak idatzitako testu bat
irakurrita, Agoizko Udalak hamaiketako bat eskaini zien gune historiko
hartaraino hurbildu ziren auzotar
guztiei, berriro ere «adiskidetasun
dantza» baten lekuko izateko.
Halaber, Dani Saezi eta Luis Prietori
eskerrak eman nahi dizkiegu ogimami gozo-gozoak egitearren eta
udaleko langileei jai egun baten
lanean aritzearren.
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hezkuntza emozionala izan dira erabilitako gaietako
batzuk.
Kulturgunea foroak maiatzari dagokion bilera ospatu
zuen, bertan abuztuko jaiekin lotura duten gaiak jo-

rratu ziren. Egitaraurako ekintzak zehazten ari dira,
baita 2018ko txupinazoa nork botako duen jakiteko
herri-bozketara eramango diren hautagaitzak baloratzen ere.

Nafarroako Txirrindularitza Itzulia
Agoitzen
Joan den igandean, maiatzaren 27an, «Vuelta Navarra Laboral Kutxa Nafarroako Itzuliaren» 57. Edizioaren bosgarren eta azken etaparen irteera gure
herrian izan zen.

Goizeko lehen ordutik ezaugarri honetako txirrindularien ibilbide baten hasierak dakarren giroa gozatu
ahal izan genuen, pedigri gehien duen itzulietako
bat afizionatuen egutegian. Banan-banan, parte hartu
zuten txirrindulari guztiak pasatu ziren Nafarroa
Beherea Plazan jarrita zegoen sinadura kontroletik,
eta Santa Ageda kalea eta Zabalea pasealekuan zehar
parte hartu zuten 21 taldeen ibilgailu ofizialak kokatu
ziren. Etorkizuneko izarrak harremanetan ibili ziren,
94 kilometro egin eta gero Iruñan bukatu zen, azken
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etapa puntual honen irteera ikustera hurbildu zen
afizionatu multzoarekin.
«Vuelta Navarra Laboral Kutxa Nafarroako Itzuliaren» edizio honetan 700 kilometro baino gehiagoko
ibilbidea egin zen «Ciclismo en estado puro-Benetako Ziklismoa» eslogana erabiliz. Bost lehia egun
protagonista ezberdinekin, baina ezaugarri komun
batekin; bide-zoru ezberdinetan egindako proba oso
zorrotza. Sterrato, lehen mailako mendateak, etapa
lauak non klimatologiak bereak eta bi egin zituen,
eta, batez ere, itzulia hartu zuten herri guztietan ikusleek eman zioten harrera ona; Tutera, Lodosa, Azagra,
Sarriguren, Otsagabia, Agoitz eta Iruñea.

