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COVID-19-ri aurre egiteko, ardura eta
elkartasuna
Agoizko Udalak, osasun larrialdi
egoera gaitz honetan, esker ona
adierazi eta lasaitasuneko mezua
helarazi nahi die herritar guztiei.
Halaber, segurtasun arauak errespetatzeko dei egiten die, COVID19 herritarren artean kontrolik
gabe zabaltzea saihesteko.
Orain inoiz baino beharrezkoagoa
da herritarrek arduratsuki jokatzea, osasun agintariek gaitza eta
kutsatuen kopurua masiboki ez

hedatzeko emandako jarraibide
eta gomendio guztiak behatzea
eta betetzea.
Erantzukizunez jokatu behar dugu,
horretan doakigulako gure ondasunik preziatuena: gure osasuna
eta gizartearena, oro har. Osasun
gomendioak betez, saihestu behar
ditugu beharrezkoak ez diren joanetorriak eta portaera sozial arduratsua izan behar dugu, horrela
saihestuko baitugu kutsatzeko

hain gaitasun handia duen birus
hau hedatzen.
Zuen laguntza eskertzen dugu, eta
ziur gaude Agoitz elkartasunaren
eredu izango dela une zail hauetan.
COVID-19ri buruz zalantza izanez gero, Nafarroako Gobernuak
duen webgunea begiratzea dago.
https://coronavirus.navarra.es.
Bertan informazio interesgarri
asko biltzen da. Animo.

GOGORATU
- Etxean egon behar duzu.
- Erabat debekatuta dago jendea herrian barna ibiltzea, salbu eta horretarako arrazoiak badaude;
honakoak, besteak beste:
- Elikagaiak, produktu farmazeutikoak eta premia biziko produktuak eskuratzea.
- Osasun-zentroetara joatea.
- Lantokira joatea eta lan-prestazioa amaitu ondoren ohiko bizilekura itzultzea.
- Adinekoen, adingabeen, mendekoen, desgaitasunen bat duten pertsonen edo bereziki
ahulak diren pertsonen laguntza eta zaintza.
- Finantza-erakundeetara eta aseguruetxeetara joatea.
- Ezinbesteko arrazoengatik edo beharragatik.
- Antzeko beste edozein jarduera, banaka egin beharrekoa, desgaitasuna duten pertsonei
laguntzen zaienean edo bestelako arrazoi justifikaturen batengatik ez bada.
- Saihestu kontaktu fisikoa.
- Mantendu beste pertsona batzuekiko gutxieneko segurtasun-distantzia (1,5 m).
- Garbitu eskuak maiz, eta estali sudurra eta ahoa eztul edo doministiku egitean, erabilera
bakarreko zapiarekin.
- Sintomarik izanez gero (sukarra, eztula eta aire faltaren sentsazioa), deitu 948 290 290 telefonora.

Berrien buletin hau e-mailez jaso nahi baduzu, igorri mezu bat
comunicacionaoiz@gmail.com-ra, eta bertan adierazi gaia, hots, buletina.
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Lan deialdiak
Agoizko Udalak, joan den martxoan egindako osoko bilkuran,
lan deialdi bat onartu zuen Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren bidez
eginen dena, lau langile aldi baterako kontratatzeko (sei hilabete),
Agoizko Udalaren zerbitzura lan
anitzak egin ditzaten. Era berean,
beste eskaintza bat egin zuen, administrari laguntzaile lanpostuan
aritzeko pertsona bat kontratatzeko, hautaproba selektibo baten
bidez. Langile horrek urtebetez lan
eginen du udalean. Lanpostu hori

Martxoaren 8ari buruzko agerpen instituzionala
bat dator Udaleko Plantilla Organikoan ezarritako lanpostuetako
D mailarekin edo baliokidearekin, eta bete beharreko funtzioak
mailari eta kategoriari dagozkionak izango dira, udaleko administrazio-zerbitzuei laguntzea eta
jendeari arreta pertsonalizatua
ematea barne.
Interesatuta daudenek eta bi eskaintzetako baldintzak betetzen
dituztenek, Udalaren webgunean
zintzilik dauden baldintzatuen do-

kumentazio guztia eskura dezakete.
Bi deialdien epea martxoaren
27an amaitzen zen, baina alarmaegoera dela eta dauden aginduei
jarraikiz, prozedura horien tramitazioa eten egin da kontrako
abisua eman arte. Deialdietan
adierazitako epealdietako egun
kopurua berriz kontatzen hasiko
dira dekretuaren indarraldia bukatutakoan. Horri buruzko informazioa emango dugu gure ohiko
komunikazio-bideetan.

Onetsita, elizak modu bidegabean immatrikulatutako ondasunei buruzko mozioa
Frankismo garaian, elizaren eta
erregimenaren arteko lankidetzaren ondorioz, eta 2015. urtera arte,
espolio izugarria gertatu da. Eliza
katolikoak milaka ondasun higiezin (elizak, apaizetxeak, hilerriak,
finkak, etab.) immatrikulatu ditu,
elizbarrutiko kasuan kasuko arduradunaren ziurtagiriak baliatuz eta
jabetza-titulurik egiaztatu gabe.
Frankismoaren garaiko lege batean oinarrituta egin zuen, hasiera
batean; eta, gero, 1998az geroztik Aznar presidenteak emandako
dekretuan (zalantzagarria da bere
konstituzionaltasuna). Beraz, era askotako ondasun materialez jabetze
bidegabe eskandalagarria da, baita
interes kultural handia duten beste
ondasun batzuez ere, eskuarki komunean erabili ohi direnak.
2008an, Parlamentuko presidenteak Justizia Ministerioari eskatu
zion Nafarroan immatrikulatutako
ondasun guztien zerrenda bat lortzeko; eta, eskaera horren ondorioz,
jakin da Agoitzen, 1.087 higiezinetatik, 4 direla modu bidegabean
eskuratutakoak.
Azken urteotan, Agoizko Udalak
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Mobilizazio ugariren eta bi greba
feministaren ondoren, kaleetako
aldarria argia eta irmoa da. Gure
gizarteak justiziari eta demokraziari aurrera egin dezan, beharrezkoa da egituretan zein politika
instituzionaletan bertan txertatzea printzipio eta aldarrikapen
feministak. Beharrezkoa da politika horien erdigunean egotea
erreprodukzio sozial iraunkorra
jarriko duten eraldaketa erradikalak, gehiengo sozial eta merkantilizatuen bizi-baldintzak
prekarioago bihurtzen dituen
kapital-metaketa mugiaraziz eta
natura ustiatuz, etorkizuneko
belaunaldien biziraupena arriskuan jarriz. Lehentasun politikoa
izan behar du emakume guztiek
indarkeriarik gabeko bizitzak bizi-

tzeko duten eskubideak. Gainera,
erakundeek erantzukizunez hartu
behar dituzte interpelazio horiek,
eta ahal duten guztia egin behar
dute herri honetako herritarrak
hobeto eta inolako bazterketarik
gabe bizi daitezen. Feminismoa
egunez egun defendatu eta eraikitzen da, baita erakundeetan ere.

dintasunerantz aurrera egiteko,
horretarako baliabide guztiak
bermatuz: memoria historikoa
lantzea, ahalduntze eskolak indartzea, emakumeen etxeak edo
beste gune autogestionatu batzuk
bultzatzea eta/edo indartzea, eta
gazte-politiketan, emakume gazteen ahalduntzea sustatzea.

Horregatik guztiagatik, Agoizko
Udalak, politika feministekiko eta
emakumeen eskubidearen aldeko
konpromisoa berretsiz, adierazpen instituzional bat onartu zuen
martxoaren 8ari, emakume langilearen egunari, buruz.

Era berean, adierazpen horren
arabera, prozesu parte-hartzaile
bat abiaraziko da elkarrekin lan
egiteko espazio bat abian jartzeko, non udaleko teknikariek eta
politikariek, mugimendu feministak eta hezkuntzaren, osasunaren,
gizartearen eta abarren esparruko
beste gizarte-eragile batzuek parte hartuko duten.

Agoizko Udalak (kultura eta berdintasun arloak) martxoaren 8a ospatzeko planteatutako programazio
zabala ezin izan zen osorik ospatu,
alarma-egoeraren dekretuak hartutako neurrien ondorioz agenda
eten egin behar izan zelako. Dena
dela, hainbat ekitaldi egin ahal
izan ziren, eta guztietan izandako
erantzuna eta harrera izugarria izan
zen edizio honetan ere.

Amaitzeko, mosaiko bat egin zuten
aurkarien taldeetako jokalariekin
batera. Hurrengo egunean, amek
eta alabek partida dibertigarri bat
jokatu zuten.

Akordio horrek hainbat neurri
ezartzen ditu herrian emakumeen
eta gizonen arteko egiazko ber-

Emakumearen eguna ospatzeko ekitaldiak

Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataformak sustatutako biltzarretan eta ekintzetan parte hartu
du. Plataforma horri atxikita dago
2007.tik. Deialdi horietako batean,
udal eta kontzeju guztietan akordio
bat hartzea eskatu zen, gure kasuan
joan den martxoko osoko bilkuran
onartu zena, eta honako puntu
hauek jasotzen dituena:
- Jabetza Erregistroan jasotzea
Hipoteka Legearen 206. artikuluaren babesean eta hura indarrean
dagoen bitartean Eliza Katolikoak
(edozein zela erabilitako izendapena: Elizbarrutia, Gotzaindegia,
Parroquia edo antzekoak) imma-

trikulatutako ondasunen orri bakunak.
- Hala badagokio, Agoizko Udalaren
izenean immatrikulatzea hirugarrenek immatrikulatzeko arriskua
duten ondasunak.
- Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataformarekin lankidetzan
aritzea, urtean 300 euroko ekarpena eginez.
- Eliza katolikoak immatrikulatutako ondarea berreskuratzeko
bultzatzen diren ekimenetan parte
hartzea.
- Akordio hau Nafarroako Ondarearen Defentsarako Plataformari
helaraztea (info@plataforma-ekimena.org)

Aurten hainbat berrikuntza sartu
ziren. Horien artean, emakumezkoen eskubaloiko hainbat partida
programatu ziren, non Agoizko kadeteek eta txikiek euren ligetako
partida ofizialak jokatu zituzten.

«Emakumeak sormen-gai, sormen-iturri» izenburuko VII.
edizioko erakusketaren inaugurazioan bildu ziren, berriz ere, herriko herritar asko, tokiko artistek
Kultur Etxean paratutako lanak
ikusteko eta Agoizko lau gaztek
eskainitako musika entzuteko.
Aurtengo beste berrikuntzetako
bat izan zen «Niregatik eta guztiengatik» izeneko kale erakus-

keta. Bertan, hiriko hainbat tokitan
Agoizko hainbat emakumeren aurpegien argazki handiak ikusi ahal
izan ziren. Agoizko argazkilaritza
taldeak egin zituen argazki horiek
guztiak.
Larunbatean afaria antolatu zen,
eta salgai jarritako txartel guztiak
agortu ziren. Normaltasun osoz
ospatu ziren ere igandeko, hilak
8, ekitaldi nagusiak. Aurten, giza
mosaiko tradizionalaz gain, «Bortxatzailea zu zara» gaiari buruzko performancea egin zuten. Bi
ekitaldiek jende asko bildu zuten
Merkatu plazan. Hilaren 12an, osteguna, berriz, berdintasunaren
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inguruko ipuin kontalaria izan zen
Kultur Etxean.

“Salerosketaren aurkako ekintza»
taldeko Alicia Gimenezen «Zaindu
zure espazioa» autodefentsa feministaren gidaren aurkezpena
bertan behera utzi behar izan
zen, bai eta Zine Foruma ere, non
«El orden divino» filma aurkeztu
eta ondoren eztabaida antolatuta
baitzegoen Ruth Iturbiderekin.

Teknologiei eta burutapenei esker
Socorro Latasa, Blanca Zazpe eta
Idoia Zabalzaren olerkiez gozatzeko
aukera izan genuen, izan ere, sare
sozialen eta whatsappen bidez zabaldu ziren haien poemen audioak.

Agoitz, Klima eta Energiaren aldeko
Alkateen Itunari atxikia
Nafarroako 104 toki-erakundek,
tartean Agoitzek, bat egin dute
dagoeneko Nafarroan Foru Gobernuak koordinatzen duen Klima eta
Energiaren aldeko Alkateen Itunarekin. Itun horren helburua da berotegi-efektuko gasak murriztea,
klima-aldaketara egokitzeko eta
energia-pobreziari aurre egiteko
ikuspegi komuna hartzea, eta, horrela, munduko ekimen horri bere
tokiko ekintza gehitzea.
Alkateen Ituna tokiko klima eta

energiaren aldeko munduko hiri
eta herrietako mugimendurik
handiena da. Une honetan 10.033
dira sinatu duten udalerriak, 60
herrialdetakoak. Herriek, guztira,
318.479.450 biztanle egiten dituzte.
Klima eta Energiaren aldeko Alkateen Ituna sinatu duten udalen
konpromisoa CO2 eta berotegiefektuko beste gas batzuen (BEG)
isurketak gutxienez %40 murriztea da 2030era arte. Bigarrenik,

2020ko martxoaren 2an Nafarroako Alkatetzen Ituna sinatu zuten udalak.
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erresilientzia handitzea, klimaaldaketak eragindako inpaktuetara egokituz. Hirugarrenik, bere
konpromiso politikoa tokiko
ekintzetara itzultzea, tokiko ekintza-planak eginez eta horien
ezarpenari buruzko txostenak
aurkeztuz.
Zehazki, ituna sinatu duten tokierakundeek konpromisoa hartu
dute bi urteko epean, udalbatzak
erabakia hartzen duenetik hasita,
Klima eta Energia Jasangarrirako
Ekintza Plana (bakeak) aurkezteko,
egin nahi dituzten funtsezko
ekintzekin. Planak erreferentziazko isurien inbentario bat (2005.
urtea) eta arrisku eta kalteberatasun klimatikoen ebaluazioa jasotzen ditu. Helburua da Nafarroako
toki erakunde gehienek klima eta
energia politika erantzukidea
hartzea, Foru Erkidegoaren eta
Europako Batasunaren konpromisoekin. Orain arte, ia 500.000
biztanle daude bertan, Nafarroako
biztanleriaren %77, Iruñea barne.
Udalerri gehiagok laster konpromisoa hartzea espero da.

Irati txanpona, adibide nazionala
«Hondakinen gaikako bilketa sustatzen duen Nafarroako txanpona»
izenburupean, El País egunkariak
artikulu interesgarri bat argitaratu
zuen Irati Hondakin Solidoen Mankomunitatearen ekimenari buruz.
Entitateak txanpon bat diseinatu
eta inplementatu du, hainbat hondakin-frakzio (materia organikoa
eta plastiko ez-bilgarriak, batez
ere) berreskuratu ahal izateko eta,
aldi berean, eta tokiko ekonomian
berrerabili daitezen.
Artikuluak Iratiko Mankomunitatea
ekonomia zirkularraren abangoardian jartzen du, eta bizilagunek
«Iratiak» lortzeko jarraitu behar
duten prozesua azaltzen du: herri
mankomunatuetako saltokien
%90ek onartutako txanponak
dira, erosketak osorik edo zati
batean ordaintzeko.
2019.ean merkaturatu zenetik,
1.500 Irati jarri dira zirkulazioan,
herritarrek bereizi eta entregatu
dituzten hiru tona plastikori
dagozkienak, 2020.ean mankomunitatearen eremuko konpostguneetako hesi bihurtuko direnak.
Albistean aurreratzen da, Mabel
Cañada Mankomunitateko lehen-

ganikoaren etxez etxeko bilketa
hobetzeko. Dagoeneko, 100 etxek
parte hartzen dute, boluntarioki;
urte amaieran 300 izatea espero
dute eta legealdiaren bukaeran,
berriz, 1.500.

dakariak adierazi bezala, Mankomunitateak espero duela EkhiLur
diru elektronikoaren kooperatiban sartzea heldu den udaberrian.
Horrela, hondakinak bereizten dituztenek Iratiko txartelak izango
dituzte eskura, baina diru kontu
elektroniko bat izateko aukera ere
izango dute.
Gainera, El País-ek jaso du ere
Mankomunitateak berriki zabaldu
duen sistema berria, materia or-

«Dagoeneko ia 500 etxe dira
etxeko eta komunitateko konpostajean parte hartzen dutenak. Zati
organikoaren konpostajearen edo
etxez etxeko bilketa sarituz eta
ontzi ez diren tamaina handiko
plastikoen sailkapena sarituz eta
erosiz, handituko da sailkatutako
hondakinen kantitatea eta kalitatea datozen bi urteetan. Mabel
Cañadak esandakoaren arabera,
“helburua da %10ekoa izatea
berreskuragarriak izango ez liratekeen eta zabortegira joango liratekeen materialak».
Tokiko merkataritzan erabiltzeko txanpona, portaera ekoeraginkorra saritzen duena, tresna
indartsua da eredu ekonomikoa
aldatzeko, benetan bultzatzen
dituelako ekosistema ekonomiko
eta sozial zirkular eta birsortzaile,
eta horregatik abangoardian dago.
Beraz, arlo horretan aitzindaria da
Irati Mankomunitatea. Zorionak.

Irati HHS Mankomunitatearen mezua
itxitako poltsetan joan behar dira,
eta poltsa horiek, aldi berean, «errefusaren» edukiontzira botako
den beste hondakin poltsaren
barruan. Inola ere ez dira beste
frakzio batzuetako edukiontzietan utziko.
Koronabirusaren pandemiak sortutako osasun-krisiaren aurrean,
HHS Irati Mankomunitateak gomendio batzuk helarazi nahi ditu
etxeko hondakinak botatzeko
orduan:

1. Trantsizio Ekologikoko Ministerioak adierazi duen bezala, gaixo
dauden edo sintomak dituzten
pertsonen etxeko hondakinak
(eskularruak, maskarak, paperezko
zapiak eta antzekoak) hermetikoki

2. Bilketa zerbitzua normaltasunez garatzen ari denez, hondakinak bereizten jarraitu behar
da. Poltsa itxietan eta dagozkien
edukiontzien barruan utziko dira
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beti. Poltsak kalean uzten ez baditugu, lana erraztuko diegu bilketaz
arduratzen diren langileei, eta gaixotasuna transmititzea saihestuko
dugu.
3. Egunotan etxea garbitzen eta
ordenatzen aritu gara. Bada, ehun
eta oinetako hondakinak etxean
mantendu beharko dira, edukiontziak gainezka egon ez daitezen.

4. Gogoan izan bertan behera
gelditu dela Emauseko traperoek
etxez etxe egiten duten tamaina
handiko bilketa. Ondorioz, bolumen handiko hondakinak ez dira
kalean utzi behar.
5. Garbigunearen bilketa arratsaldez
egiten da, 14:00etatik 21:00etara.
Aurrez aurreko bilketak eten egingo
dira, eta hondakinak egutegiaren

arabera dagozkion egunetan bota
ahal izango dira EKOGUNEak jarri
ohi dituen lekuetan.
Edozein zalantza izanez gero,
harremanetan jar zaitezke Iratiko
Hondakin Solidoen Mankomunitatearekin, 948 33 62 17 telefonoaren bidez (07:30etik 11:30era)
edo mrsirati@aoiz.es helbidera
mezua idatzita.

EL IRATI S.A. erakusketa, Conocer Navarra
aldizkarian
Conocer Navarra hiruhilabetekariaren 58. zenbakia martxoaren
azken igandean jarri zen salgai
kiosko eta liburudendatan. Bere
orrialdeetan, inauguratu berri den
eta Agoizko udaletxearen azken
solairuan dagoen El Irati SAren
erakusketa iraunkorrari buruzko
erreportaje zabal bat jasotzen du.
Aldizkariak Nafarroako turismoari,
ibilbideei, ondareari, kulturari eta
naturari buruzko gaiak jorratzen
ditu. Azken zenbakiaren gai nagusia Ameskoa bailarari buruzko
erreportaje handi bat da. Hamalau orrialde gorde ditu, hala ere,
El Irati SAren enpresari buruzko
artikulu batentzako, Victor Manuel
Egia Astibiak idatzi duena. Zenbait
egileen irudiekin eta argazki-funtsekin ilustratuta dago. Erreportajeak laburbiltzen eta azaltzen digu
1907an Elizondo Elizondo aetzak
sortutako enpresaren aktibitatea,
diziplina anitzekoa eta ozo zabala
izan zena: basoaren ustiaketa (zura
ateratzea), errekatzaileak edo
pikariak, Ekaiko zerrategia, trena,
ikatzaren industria edo destileria.
Gainera, bi orrialdetan xehetasunez deskribatzen dira erakusketak jasotzen duen materiala (12
azalpen-panel, argitaratu gabeko
argazkiak dituzten 9 panel, 3 maketa eta 3 ikus-entzunezko), bai
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3 Sarearen zati den ibilbidea, Zerrategia auzoa zeharkatuko dute,
eta ondare multzo horren erakusleiho turístico garratzitsua izanen
da. Ondare bat eta bizitzeko modu
bat Agoizentzat eta bere eskualde
osoarentzat, galtzen utzi ezin duguna.

Nafarroako Antzoki sarearen aurkezpena
Nafarroako hogeita zortzi herriek
parte hartuko dute Nafarroako
Antzokien Sarearen zirkuituaren
hirugarren edizioan, eta Agoitz horietako bat da. Guztira, 14 konpainiaren 52 ikuskizun programatu
dituzte, datozen hilabeteetan
zehar. 52 ikuskizunetatik 42 Foru
Erkidegoko konpainien proposamen eszenikoak dira. Proiektu hau
Nafarroako Gobernuak (125.000
euro) eta ikuskizunak garatzen
diren espazio eszenikoek (71.000
euro) finantzatzen dute.
Edizio honetako berrikuntza gisa,
eta Nafarroako Kutxa Fundazioaren
eta «La Caixa» Gizarte Ekintzaren
lankidetzari esker, programatutako
funtzioetako batzuk konpainiek
berek parte hartzen duten herrietan garatuko dituzten bitartekaritza-jarduerekin batera datoz, eta,
horrela, publikoak prestatzeko eta
fidelizatzeko ezarritako helburuetako bat betetzen da.

Nafarroako Antzoki Sarearen
zirkuituaren helburua da elkartekideen espazio eszenikoetan
egiten den ohiko programazioa
osatzea kalitate artistiko egiaztatuko proposamenekin, hizkuntza
berritzaileekin, merkataritzatik
urruntzen direnak eta gai sozialek
errealitatearekin bat egiten duten
gaien alde egiten dutenak. Gainera, antzerkiaren, dantzaren eta
zirkuaren esparruan ekoizpen artistiko profesionala sustatu nahi
du, eta ekoizpen horien programazioa bultzatu, bereziki Nafarroako
ekoizpenetan arreta jarriz.
Aurtengo edizioan «Egel euria»,
«Etxerik txikiena», «Kimera»,
«Catástrofe» eta «Aita» ikuskizunak nabarmendu behar dira. Modu
berean honako hauek ere agertzen
dira ekimenaren zerrendan: «Bojiganga», Nafarroako Tdiferencia
eta Teatro del Cuervo (Asturias)
konpainien arteko koprodukzioa,

berriki Asturiasko Arte Eszenikoetako Oh! Sari ugari jaso dituena.
Nafarroako programazioa osatzen dute «Cóncavo-Convexo»
eta «oreka eustearen eta askatzearen artean» ikuskizunek.
Ikuskizun horien emaitza 2019an
Nafarroako Gobernuaren DNA programaren barruan egindako arteegoitzen prozesuen emaitza da.
Foru Erkidegotik kanpo, «Zaldi
Urdina» euskarazko ikuskizuna
dator eta baita dantza garaikidea eta zuzeneko musika uztartzen dituen «Saioak» ikuskizuna,
aurreko 948Merkatuan ere parte
hartu zuena.
Programazioa borobiltzeko,
«Esencial» eta «Mauthausen»
ikuskizunak daude, biak ere Titulartasun Publikoko Antzoki eta
Auditorioen Espainiako Sareak
gomendatuak.

eta hiribilduan egin daitezkeen
bisita-aukerak eta bestelako konbinatuak ere. «Zer egin Agoitzen»
errepasatzeko tartea ere badago.
Bisitariek gure hiriaz gozatzeko
aukera izango dute: ibilbideak
egin, arte- eta ondare-elementu
garrantzitsuenak bisitatu, spa eta
haren alde hidrotermalean egon,
edo Irati ibaia jaitsi raftingez.
Aldizkariaren azken atalean, El
caleidoscopio izenekoan, «Salvemos el barrio del Aserradero
de Ekai» izenburupean, Carlos
García Pascualek, Cedernako garapen-agenteak, El Irati SAk hartu
zuen eremuan premiaz jarduteko
eskaria zabaldu zuen, Nafarroako
XX. mendearen lehen erdialdeko
enpresa garrantzitsuenetako bat
izan zen hori betiko gal ez dadin.
Laster, Irati Trenaren Bide Naturala
eta Erromesen Ibilbidea, EuroVelo

Kultur balantzea
Tamalez, martxoan ezin izan ditugu kultur agendan programatutako ekitaldi guztiez gozatu,
COVID-19ren osasun-larrialdiak
eragindako egoera aparta dela
eta, jarduera asko bertan behera

utzi edo atzeratu baitira. Espero
dezagun ekitaldi horietako batzuk
ahalik eta denbora laburrenean
birprogramatu ahal izatea: Simplex taldearen eta Mariano Garcia
Musika Bandaren arteko kontzertu

bateratua, rock gai onenak eskainiko zituena; Zuhaitz Egunaren ospakizuna, Udal Musika Eskolaren
kontzertu didaktikoa eta UMAFYren ekitaldia.
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