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Agurra
Etxarriar horri:

Garagarzaruen urte bat beteko da udalbatza berriye

udalien sartu zala. Denborai beiretuta, tarte motza, beye

eindako bidiei beiretuta, bide luzie. Urtemuga hau

aitzeki ona izen deitteke, alde bateti, atzia beiretzeko eta

ein danaan baloraziyue eitteko, eta besteti, aurria

beiretzeko eta eitteko zer gelditzen dan pensatzeko.

Atzia beire, gauz askotan aurriatu diaula esan deitteke:

Udalaan diagnostiko txukun bet ein da (ekonomikue,

juridikue eta laborala); eguneroko gestiyuei aurre ein

dakiyo (hirigintze, administraziyue, aurrekontubek,

kontu laboralak…); Udalaan arazo zaharrai bidei

ematen hasi dakiyo (ICIO zerga, arazo juridikuek,

gestiyo kontubek, lan banaketa, komunikaziyo mugek…

); herritarraan parte-hartziei oinarriyek jarri dazkiyo

(auzelana, formaziyue, autoreglamendube, batzordiek

aktibetu…), komunikeziyo bidiek irai die (buletiñe,

WEB-orriye, bilera informatibuek…), eta udal

programa sendo baten oinarriyek jarri die (ingurugirue,

gaztiek, emakumiek, euskera, sozioekonomia,

kultura…); gastuen kontrola (argiye, telefonue,

kalefaziyue…)…

Beye, aurria beire, eitteko eta ikesteko izugerri dakaula

esan bierra do: udaleko lanaan barne gestiyuen asko

gelditzen dakigu eitteko, eta ez diau nehi aiñe aurriatu;

heldu dan utien aurrekontubek parte-hartzaillokuek

izetie nehiko giñuke; hirigintze plana eguneratzen de

bado lana; udal programa askos geyo garatu bierra do;

parte-hartzien sakondu berko giñuke…

Beye, atzia beiretu, o aurria beiretu, gauzik inportantena

da taldien lan eittie, herritarrakin batia aitzie, gauzek

argi uraitzie, eta lana eitteko gogue eta ilusiyue uraitzie.

Eta hoik denak, guikos, ez dazkigu falta.

ALKATETZA

En junio, la nueva corporación cumple un año en el

Ayuntamiento. Es una buena ocasión para mirar atrás y

analizar qué se ha hecho: un buen diagnóstico, solventar las

gestiones diarias lo mejor posible; echar mano a algunos

antiguos problemas del Ayuntamiento, incentivar la

participación, abrir cauces de comunicación, establecer las

bases de un programa municipal sól ido, controlar los gastos

ordinariosQ Pero, si miramos al futuro, nos quedan

muchísimas cosas por hacer: mejorar la organización laboral

interna, hacer más participativos los presupuestos, actual izar

el plan urbanístico, profundizar en la participación de l@s

etxarriarrasQ Pero hay una cosa que no nos falta: i lusión y

ganas de trabajar.
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Mundiño kaleko prozesu judiziala aurrera doa
Aurrekariak:

Aurreko Udalbatzak, gogora dezagun, Mundiño kalean

sei etxebizitza eraikitzeko lizentzia eman zuen (2011 -

01 -28). Halere, zenbait bizilagunek lizentziaren aurkako

salaketa jarri zuten Nafarroako Administrazio

Auzitegian, legez kontrakoa zelakoan (2011 -V-5).

2012ko urtarrilaren 10ean, Nafarroako Administrazio

Auzitegiak lizentzia baliogabetu egin zuen, 46

zenbakidun ebazpenaren bidez, argudiatuz eraikinak

gehieneko altuera gainditzen duela eta teilatu-hegala ez

dela paraleloa kalearekiko. Antza denez, orubean soilik

4 etxebizitza eraiki daitezke. Orain, TDH Lizarraga

enpresak errekurtsoa aurkeztu du Administrazioarekiko

Auzien Salan, eta une honetan epailearen ebazpenaren

zain gaude.

Bestalde, TDHk Etxarriko etxeetan banatutako

txostenean agertzen zen informazioa dela-eta,

honako azalpen hauek eman nahi ditugu:

1 .- Ez da egia Etxarriko udalak “azaroan egindako

Osoko Bilkuran erabaki zuela etxebizitzak egiteko

lizentzia baliogabetzea"; UDALAK EZ DU

LIZENTZIARIK BALIOGABETU, ETA SEKULA EZ

DU HORRELAKO ASMORIK IZAN. Nafarroako

Administrazio Auzitegiak baliogabetu du.

2.- Halaber, ez da egia Udalak, bere komunikatuan

“bizilagunek eta Udalak irabazi dugula” adierazi

zuenik. UDALAK EZ DITU SEKULA HITZ HORIEK

IDATZI. Aitzitik, informazio-orri hartan esan zen

prozesu honetan “guztiok atera garela galtzaile",

GAIZKI EMANDAKO LIZENTZIA BATEK

GUZTIOI EGITEN DIGU KALTE. Horregatik,

Nafarroako Administrazio Auzitegian aditu-froga egin

aurretik, Udalak enpresari obra gelditzeko eskatu zion,

auzitegiak epaia eman arte (gailurra egin gabe zegoen

oraindik). Udalaren asmoa zen GATAZKA JUDIZIAL

LUZE ETA GOGAIKARRI BAT EKIDITEA. BAINA

ENPRESAK EZ ZUEN NAHI IZAN. Azkenik,

lizentzia bertan behera utzi zuten: epaitegiaren arabera,

LIZENTZIA ONARTEZINA ZEN.

3.- Bera iritsi denerako “dena egina” baitzegoen auzi

honetan. Izan ere, ez da pertsonatu ez auzokideek

aurkeztutako errekurtsora, ezta TDHren errekurtsoaren

gaineko epaiketara ere. Udal berria sartu zenean,

lizentzia emana zegoen eta bizilagunen errekurtsoa

jarria zegoen. Hasieran, orduko udal arkitektoak

aholkatuta, udal berria lizentzia defendatzeko

alegazioak tramitatzen hasi zen, ustez hori baitzen bere

betebeharra. Baina esan zutenenean LIZENTZIA HORI

DEFENDAEZINA ZELA, eta zalantzarik gabe

Epaitegiak bertan behera utzi behar zuela, eta batez ere

ARARTEKOAK TXOSTENA egin zuenean aholkatuz

lizentzia “errebisatzeko edo aldatzeko” (179/2011

Ebazpena), Udala allanatu egin zen; hau da, ez zen

epaiketara joan, uste baitzuen ONARTU EGIN

BEHARRA DAGOELA EPAITEGIAK DIOTENA,

ALDE BATERANAHIZ BESTERA IZAN.

Galderen buzoia:

Norbaitek Mundiñoko prozesuaren inguruko zalantzarik

baldin badu, espediente osoa kontsulta dezake

udaletxean. Halaber, ZALANTZEI BURUZKO

GALDERAK EGIN DITZAKE MODU ANONIMOAN

plazako kioskoan jarri dugun BUZOIAN, edo, bestela,

mezu elektroniko bat bidal dezake honako helbide

honetara: partehartu@etxarriaranatz.com. Galdera

guztiak erantzungo ditugu.
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Antecedentes:
Recordemos que la corporación

anterior dio una licencia para construir

6 viviendas en la calle Mundiño (28-I -

2011 ). Vari@s vecin@s denunciaron al

TAN (Tribunal Administrativo de

Navarra) la l icencia, por considerarla

irregular (5-V-2011 ). El Tribunal anuló

la l icencia (1 0-I -201 2), mediante

resolución número 46, porque

considera que supera la altura máxima

permitida, y porque la dirección del

tejado es inversa. Sólo hay espacio

para 4 viviendas. Ahora TDH Lizarraga

ha recurrido la sentencia al

Contencioso Administrativo, y estamos

a la espera de la nueva resolución.

Con respecto a la hoja que TDH
distribuyó en las casas de Etxarri,
queremos hacer las siguientes
aclaraciones:

1 - No es cierto que “en noviembre el

Ayuntamiento de Etxarri decidiera

mediante pleno anular la l icencia”. EL

AYUNTAMIENTO NO HA ANULADO

NINGUNA LICENCIA, NI JAMÁS HA

TENIDO LA INTENCIÓN DE

ANULARLA. Es El Tribunal

Administrativo de Navarra quien lo ha

hecho.

2- No es cierto que “el Ayuntamiento,

en su comunicado, di jera que los

vecinos y el Ayuntamiento hemos

ganado”. EL AYUNTAMIENTO JAMÁS

HA REDACTADO SEMEJANTES

PALABRAS. Todo lo contrario, en

dicho comunicado el Ayuntamiento

declaró que en este proceso “tod@s

hemos perdido”. UNA LICENCIA MAL

OTORGADA PERJUDICA A TOD@S.

Por el lo, antes de que se realizara la

prueba pericial en el TAN, el

Ayuntamiento propuso a la

constructora que parara las obras (la

cumbrera estaba sin construir), hasta

que el tribunal se pronunciara.

INTENTÁBAMOS EVITAR UN

CONFLICTO JUDICIAL LARGO Y

TEDIOSO, PERO LA

CONSTRUCTORA NO QUISO

HACERLO. Y finalmente la l icencia fue

anulada; según el tribunal ERA

INSOSTENIBLE.

3- Porque ha llegado a “mesa puesta”

a este l itigio. De hecho, no se ha

personado ni a al juicio por el recurso

interpuesta por los vecin@s, ni al

juicio por el recurso de TDH. Cuando

la nueva corporación entró, la l icencia

estaba concedida, y el recurso de l@s

vecin@s interpuesto. Al principio, la

nueva corporación, asesorada por el

entonces arquitecto municipal,

empezó a tramitar alegaciones para

defender la l icencia, que

supuestamente era lo que le tocaba.

Pero cuando alertaron de que DICHA

LICENCIA ERA INDEFENDIBLE, e iba

a ser anulada por el Tribunal sin lugar

a dudas, y sobre todo cuando se

recibió el INFORME DEL DEFENSOR

DEL PUEBLO (Resolución 1 79/2011 ),

aconsejando que se “revisara o

cambiara” la l icencia, el Ayuntamiento

se allanó, es decir, no acudió al juicio,

porque entendió que llegados a este

extremo, HAY QUE ACATAR LO QUE

LOS TRIBUNALES DICTAMINEN,

SEA EN UNA DIRECCIÓN U OTRA.

Buzón de preguntas:
Si alguien tiene dudas sobre el

proceso de Mundiño, que consulte el

expediente entero en el ayuntamiento,

o que PLANTEE SUS DUDAS DE

FORMAANÓNIMA EN EL BUZÓN que

se ha instalado en el kiosco de la

plaza, o que envíe un correo a

partehartu@etxarriaranatz.com.

Contestaremos a todas las preguntas.

El proceso judicial de Mundiño sigue su curso
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2012ko aurrekontuak: gerrikoa estu-estu
2012ko aurrekontuak onartu ziren

martxoaren 19ko Osoko Bilkuran:

1 .861 .1 95,66 €. Oro har, aipa

dezakegu gastuen kontrolean saiatu

garela. Inbertsioak egiteko oso

garai zailak dira, murrizketak

direla-eta. Nolanahi ere,

bankuekiko zorra behera doa,

mailegu berririk ez baita eskatu.

Jarraian aurkezten dugun taulan,

azken hiru urteotako aurrekontuak

eta aurreko bietako betepenak

azaltzen dira kapituluka (2011koa

erabat itxita ez badago ere). Esan

behar dugu aurrekontuetatik azken

betepenetara aldaketa handi

xamarrak egon direla, murrizketak

egon direlako. Aurten ere

horrelakoak gertatzea ez litzateke

harritzekoa izanen, aurreko

urteetakoak ere kontuan hartu

baititugu aurrekontua

prestatzerakoan. Udalaren

webgunean eskuragai dituzue

kapitulu bakoitzaren partidak,

xehetasun gehiagoko informazioa

nahi izanez gero.

Sarrerei dagokionez:

Aipagarria da Transferentzia

arruntetan (Nafarroako Gobernutik

jasotako dirua) murrizketa

nabarmenak egon direla. Inbertsio

errealen besterentzean ere

(Herriaren lurren salmenta eta abar)

beherakada nabarmena da, ez baita

salmentarik aurreikusten. Iaz ere

aurreikuspena izan zen, baina ez

zen antzeko sarrerarik lortu. Kapital

transferentzietan ere (Beste

erakundeek, Nafarroako Gobernuak

batez ere, inbertsiotarako ematen

duten dirua) kopurua, orain dela bi

urtekoa baino nabarmen txikiagoa

da, murrizketen ondorioz. Azkenik,

iaz bezala, epe luzerako maileguak

eskatuak daudenez, Finantza

pasiboen kapitulua 0-n geratzen da.

Gastuei dagokionez:

Gastu arruntetan, igoera handi

xamarra dago, gas eta argi-indar

tarifen igoerengatik, neurri handi

batean. Udala gastu hauek

murrizteko ahaleginetan ari da,

argi-indar eta gas-kontsumoa

optimizatzeko proiektuekin.

Gastu finantzarioak, ordea,

beheraka doaz, maileguak kitatzen

ari direlako.

Inbertsio errealen kasuan, iaz

bezala, eta murrizketen ondorioz,

aldea nabarmena da orain dela bi

urteko aurrekontuarekin konparatuz

gero (Sarreren Kapital

transferentziekin elkarlotuta).

Finantza pasiboetan, gastuak ere

txikiagoak dira nabarmen,

maileguen amortizazioa txikiagoa

baita.

En pleno del 1 9 de marzo se aprobó

un presupuesto de 1 .861 .1 95,66 €

para el ejercicio del 201 2. En la tabla

presentada se puede ver una

comparativa de los últimos 3 años.

Cabe destacar el descenso de la

trasferencia den Gobierno de Navarra.

Las transferencias de capital también

han descendido. Con respecto a los

gastos, los gastos ordinarios se

incrementarán, por la subida de la

tarifa del gas y de la electricidad,

aunque estamos haciendo esfuerzos

por reducir gastos. Los gastos

financieros, por el contrario,

descienden, porque se están

amortizando los créditos. Quien quiera

obtener más detal les del presupuesto,

puede hacer la consulta en la página

WEB municipal.

Jakinarazi nahi dugu Kontribuzioa uztailean kobratuko dela, 1 . seihilekoko uraren zerga abuztuan, eta Jarduera

Ekonomikoen Gaineko Zerga, azaroan.

Información sobre el cobro de impuestos: la Contribución se pasará en jul io, el agua del primer semestre de agosto, y El

Impuesto sobre Actividades Económicas en noviembre.

Zergei buruzko informazioa
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UEMA eguna,
ekainaren 9an,
Goizuetan
Aurten, UEMA eguna Nafarroan

ospatuko da, Goizuetan, ekainaren

9an. Etxarriko udala Udalerri

Euskaldunen Mankomunitateko

kide denez, etxarriar guztiok

gonbidatuta gaude egun ederra

pasatzera. Goizuetan, UEMAn

gauden herriok euskararen

arnasgune garela aldarrikatuko da

eta legediak ez dituela gure

eskubideak bermatzen, besteak

beste. Egitaraua ikusteko, jo ezazu

http://www.uema.org gunera.

Animamos a tod@s l@s etxarriarras a

que acudan a UEMA eguna, en

Goizueta, el 9 de junio. Etxarri

pertenece a UEMA (Mancomunidad de

Municipios Euskaldunes) desde 1 999.

21 lagun TELP tailerrean

Apirilaren 20 eta 21ean TELP

tailerrean bildu ziren 21pertsonek

aukera bikaina izan zuten euskaraz

lasai eta gustura hitz egiteko

baliabideak barneratzeko (maila

kognitiboan, emozionalean eta

fisiologikoan). Honako hauek

landu ziren, besteak beste, Genma

Sangines psikologoarekin:

hizkuntza-gatazkak konpontzeko

gakoak, portaerak aztertzeko eta

portaeretan eragiteko baliabideak,

hizkuntza aniztasunerako

jokabideak, estrategiak

kognitiboak.. . Orain, asmoa da

kontzeptu horiek guztiak

sozializatzeko kanpaina bat egitea.

Tailerrari buruzko dokumentua

eskuratzeko jo ezazu

http://www.etxarriaranatz.com

gunera.

21 personas han participado en el

tal ler TELP (Taller de espacio

l ingüístico personal), impartido por la

psicóloga afincada en Valencia Genma

Sanguines. Se ha ahondado en los

recursos personales para hablar en

euskera, a nivel cognitivo, emocional y

fisiológico.

Martxan dira antzerki herrikoia prestatzeko tailerrak
Etxarriko feria bezperan, antzerki

herrikoi bat eginen da, herriaren 7.

mendeurrena ospatzeko.

Horretarako, Udalak Joskintza

Tailerra eta Antzerki Tailerra

antolatu zituen, herritarrak

trebatzeko. Joskintza Tailerra

martxoan hasi zen, eta 27 lagun ari

dira joste lanetan. Antzerki Tailerra,

38 lagun ari dira. Maiatzean,

antzerki-obraren pertsonaien

banaketa eginen da, eta irailean

entseguak hasiko dira.

Ya están en marcha los tal leres para

preparar el teatro popular que se va a

hacer, dentro de las conmemoraciones

del 7º centenario de la fundación de

Etxarri. En el Taller de Costura están

trabajando 27 personas, y en el Taller

de Teatro, 38.
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Har ezazu parte udal batzordeetan!
Maiatzaren hasieran, udal hautetsien aulkiak bueltaka

ibili dira herriko dendetan, elkarteetan, osasun-etxean,

liburutegian.. . Aulki hauen bitartez adierazi nahi genuen

herritar guztiek badutela leku bat udaletxean, eta, bide

batez, udal batzordeen irekieraren berri eman nahi zen.

Batzordeak izanen dira herritarrok eztabaidatzeko

guneak, eta hainbat gairen inguruan Udalaren jarrera

definitzeko balioko dute: euskararen trataera,

ingurumen irizpideak, hirigintza, emakumeak,

gazteak… Bertan, denok edukiko dugu parte hartzeko

eta gure iritzia emateko aukera.

Baina komeni da aulkien kanpainaren aurretik parte-

hartze lantaldeak eginiko lana gogoratzea, prozesua

bere osotasunean ulertzeko. Proposamena egin eta

aurkeztu ondoren, formazioarekin hasi ginen; formazioa

iraunkorra izanen da. Hirugarren pausoa, berriz,

AUTOERREGLAMENDUA herriko eragile eta

norbanakoekin elkarlanean egitea izan zen. Bertan,

batzordeen funtzionamendua, egituraketa eta

Festetan “parte-hartze eguna” mustuko dugu

erabakigarritasuna nola izan behar diren zehaztu

genuen. Autoerreglamendu hori maiatzaren 7ko osoko

bilkuran onartu zen.

Eta, orain, udal batzordeak irekitzeko ordua iritsi da!

Denok daukagu lan egiteko aukera, eta ahal dugun

neurrian, eta gustuko dugun gaiaren inguruan. Beraz,

ANIMATU ETA PARTE HARTU! ! !

ETXARRIARROK MEREZI DUGU ETA! Informazio

gehiago http://www.etxarriaranhazten.wordpress.com

gunean.

El plan de participación sigue adelante. Estos días hemos

podido ver la si l la de los concejales en diferentes

establecimientos y espacios del pueblo, para invitar a tod@s

l@s etxarriarras a participar en las comisiones municipales.

Anteriormente, ha habido un ciclo de formación sobre

participación ciudadana, y posteriormente se diseñó el

autoreglamento que regula la participación en el

Ayuntamiento, que luego se aprobó en pleno del 7 de mayo.

Kultura Batzordean planteatu da abuztuaren 9a

(festetako osteguna) PARTE-HARTZE EGUNA izatea.

Asmoa da egun horretan herriko talde eta ekimenei

protagonismoa ematea, eta eguneko egitaraua

etxarriarron parte-hartzearekin antolatzea: auzoen

arteko herri kirolak, jolasak, kirol eta kultur taldeen

emanaldiak…

Zure ideiak eta ekarpenak behar ditugu! Horretarako,

Festa Batzordearen batzar irekia eginen da udaletxean,

maiatzaren 24an, osteguna, 20:00etan, hainbat aukera

aztertzeko. Animatu eta etor zaitez!

Gogoratu, bestalde, dagoeneko Kultura Batzordea

martxan dagoela. Ilbeltzean hasi zen biltzen, eta asmoa

da gehiago irekitzea, eta jendeak parte-hartzea.

Helburua da herriko eragileek eta kaleko jendeak parte-

hartzea. Batzorde horretan parte hartu nahi baduzu,

Kultur Bulegora joan edo deitu, argibide gehiago

lortzeko.

El jueves de Fiestas (9 de agosto), será por primera vez el

Día de Participación. Ese día, los actos estarán organizados

por los diferentes grupos y agentes de Etxarri. Si quieres

aportar tus ideas, acude el 24 de mayo a la reunión de la

Comisión de Fiestas, a las 20:00, en el Ayuntamiento.

Recuerda, por otro lado, que la Comisión de Cultura está ya

en marcha.

Emakume batzordea Euskara batzordea
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San Adrian eguna: kotxeak neurrian, eta rol
sexistarik ez!
Ikusirik aurten San Adrian eguna

larunbatarekin tokatuko dela eta

jendea izugarri pilatu daitekeela,

Etxarriko udalak laguntza eskatu

nahi die herritarrei kotxeak zentzuz

erabiltzeko. Gero eta kezka

handiagoa sortzen ari da herrian,

San Adriango zelaian gero eta

kotxe gehiago egoten delako eta

joan-etorrietan gorabeherak sortzen

direlako. Bestalde, espazio arazoak

sortzen ari dira, eta ingurumenari

kalte egiten dioten ohiturak ere bai.

Hortaz, aholku zerrenda bat

prestatuko dugu, denok kontuan har

ditzagun.

Bestalde, San Adrian ospakizunean

rol sexistak bazterrean uzteko

kanpainatxo bat ere prestatuko

dugu, Emakumea Batzordearen

bidez, erromeria eguneko

prestaketa lanak konpartitzearen

alde. Denok berdin disfruta

dezagun!

Gaztetxokoan interesa duten gaztetxoek ekainaren 1ean
dute hitzordua
Herriko hainbat gaztetxoren

eskaera kontuan hartuta, 2012ko

aurrekontuetan 600 €-ko partida

onartu da Gaztetxoko proiektua

martxan jartzeko. Horretarako,

ezinbestekoa izanen da gazteen,

gurasoen, Udalaren eta Gizarte

Zerbitzuen arteko elkarlana, era

honetako ideia bat aurrera ateratzea

ez da-eta erraza.

Gaztetxokoaren proiektua Gaztedia

Batzordetik abiatuko da.

Horregatik, egitasmoarekin bat egin

nahi duzuen gazteok gonbidatuta

zaudete Gaztedia Batzordera,

ekainaren 1ean, ostiralean,

1 9:00etan. Finean, zuek izanen

zarete ideiaren protagonista, eta

El Ayuntamiento va a pedir la colaboración de tod@ l@s etxarriarras para que el

día de San Adrián haya una uti l ización racional y cívica de los vehículos. Este año

la romería cae con sábado, y prevé que haya problemas de espacio. Por otro lado,

la Comisión de la Mujer va a hacer una campaña para que no caigamos en roles

sexistas a la hora de los preparativos de la fiesta.

neurri handi batean, zuen

konpromiso eta lanerako gogoaren

araberakoa izanen da sortuko den

Gaztetxokoa.

El 1 de junio se va a celebrar una

reunión organizada por la Comisión de

la Juventud, para desarrol lar la

iniciativa del Gaztetxoko, entre otros

temas. Se ha dispuesto de una partida

de 600 € para el proyecto. ¡Anímate y

ven!
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Etxarriko etxeak, etxe berdeak
Etxarriko udalak Etxebizitza

Berdeak tailerra antolatu du, gure

etxeetan energia aurrezten ikasteko.

NIABZ zentroaren bidez

(Nafarroako Ingurumen Arloko

Baliabide Zentroa) egin da, 4 tailer

izanen dira, eta esperientzia pilotua

da. Asmoa da etxebizitza berde bat

izan nahi duten herritarrek energia

eta ura aurrezteko baliabide errazak

lantzea. Gainera, parte-hartzaileei

“aurrezpen-kit” bat emanen zaie

–ura aurrezteko gailu sorta bat eta

maximoak eta minimoak markatzen

dituen termometro bat–. Ikastaroa

doakoa da, eta haurtzaindegi

zerbitzua du.

Ekimen hau Etxarrin baliabide

energetikoak neurriz erabiltzeko

plangintza zabalago baten barnean

kokatzen da. Izan ere, Udala

neurketak egiten ari da, eta asmoa

du udal eraikinetan eta sare

publikoan energia eta baliabideak

murrizteko neurriak hartzeko:

argiteria, berogailuak, telefonoa,

argi-indarra…

Ez ohiko topaketa politikoa udaletxean
Maiatzaren 12an mahai-inguru

mamitsua antolatu zen Etxarrin,

erabakitzeko eskubideari buruzkoa.

Udaletxean harrera egin zitzaien

Joseba Egibar, Pernando Barrena,

Joan Tardà eta Román Felonesi.

José Ignacio Bakaikoa alkateak

ordezkariei gogora ekarri zien,

etxarriarron izenean, erabakitzeko

eskubidea herri guztiek izan

beharko luketen eskubidea dela, eta

ordezkari politikoen lana hori

bermatzea izan beharko

litzatekeela.

Los representantes políticos que

Gogoratu maiatzaren 30ean,

20:00etan, Ingurumen eta

Basogintza Batzordearen lehen

batzar irekia eginen dela. Parte har

ezazu!

Está ya en marcha el programa Casas

Verdes, organizado por el

Ayuntamiento de Etxarri a través de

CRANA. Es una experiencia piloto, y

el objetivo es que l@s etxarriarras

aprendamos a gestionar y ahorrar

energía en nuestras casas. Esta

iniciativa se enmarca en un plan más

amplio del Ayuntamiento para

fomentar el ahorro energético en

Etxarri. Recuerda que habrá una

reunión abierta de la Comisión de

Medio Ambiente y Monte, el 30 de

mayo, a las 20:00, en el ayuntamiento.

¡Te esperamos!

acudieron a la mesa redonda

organizada por Etxarri 201 2 estuvieron

en el Ayuntamiento. El alcalde solicitó

a los invitados que trabajen para

conseguir que el derecho a decidir, un

derecho básico de los pueblos.
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Aldaketa kezkagarriak Osasun
Etxean
Etxarriko Osasun Etxean aldaketa

nabarmenak egin behar direla

iragarri du Nafarroako Gobernuak,

beste osasun etxe batzuetan bezala.

Aldaketa horiek ordutegiari

eraginen diote, eta kezka nagusia

da Etxarrin Larrialdietako

Zerbitzua kentzeko edo murrizteko

arriskua dagoela.

Egoera oso kezkagarria dela

ikusirik, Lakuntza, Arbizu,

Iturmendi, Bakaiku, Urdiain,

Ergoiena eta Etxarriko alkateek

bilera eskatu diote José Ignacio

Yurss jaunari, Osasunbideko Lehen

Mailako Gizarte-arretako

zuzendariari. Herriotako alkateek

Bi zinegotzi
berri udalbatzan
Kitz Mendiola Barandalla udaleko

zinegotzi berria izanen da, jarraitu

beharreko prozedura formalak bete

eta gero. Francisco Manuel Campos

zinegotziaren ordez arituko da, ezin

baititu udaleko lanak bete, bere

egoera pertsonalarengatik. Kitzek

emakumearen arloa kudeatuko du,

eta hasia da emakumeen gaia

lantzeko sortu den udal batzordea

kudeatzen. Batzorde horrek

hamabostean behin eginen du

bilera, asteazkenetan, udaletxean,

20:30ean. Hurrengo hitzordua

maiatzaren 23an izanen da!

Baina hori ez da aldaketa bakarra

izanen udalbatzan: Juan Antonio

Extremerak PPko zinegotzia kargua

hartuko du. Ugaitz Crespok uko

egin zion zinegotzi kargua

hartzeari, eta bere partez ordezkari

berria proposatu zuen PP alderdiak,

gainontzeko hautagai guztiek

dimisioa onartu ondoren. Luze

gabe, Madrileko Hauteskunde

Batzorde Zentralean kredentziala

prestatuko dute, eta Extremera

Osoko Bilkura batera etorriko da

kargua hartzera.

Kitz Mendiola sustituirá a Francisco

Manuel Campos como concejal, ya

que éste no puede ocuparse de sus

obligaciones en el Ayuntamiento, por

motivos personales. Kitz se hará cargo

de la Comisión de la Mujer. Por otro

lado, Juan Antonio Extremera asumirá

el cargo de concejal del PP, ya que el

resto de los miembros de la

candidatura ha dimitido. Ninguno de

los dos ha tomado posesión del cargo

todavía.

murrizketarik ez egiteko eskaera

eginen dute, uste baitute herritarrei

ematen zaien zerbitzua eskastuko

dela eta Osasun Etxeko langileen

egoera laborala ere okertuko dela.

El Gobierno de Navarra ha anunciado

que va a realizar cambios sustanciales

en el horario del Centro de Salud de

Etxarri. Los alcaldes de Lakuntza,

Arbizu, I turmendi, Bakaiku, Urdiain,

Ergoiena y Etxarri han solicitado

reunirse con José Ignacio Yurss,

responsable del sector, porque temen

que vaya a haber recortes en el

servicio de urgencias, en detrimento

del servicio y las condiciones

laborales de l@s emplead@s.
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Oroigarri bizia errotondan
Heldu den irailaren 17an, 700 urte

beteko dira Etxarri sortu zela. Egun

gogoangarri hori ospatzeko, eta

Etxarri 2012 taldeak proposatuta,

herriko errotondan oroigarri berezi

bat paratuko da: Beheko Basoan

buruz behera jarria dagoen haritza

herriko errotondan jarriko da,

ekitaldi berezi batean. Haritza

iraultzeko lanak José Miguel Maiza

etxarriarrak egin zituen, eta arbolak

HARITZA BIHOTZEAN du izena.

Haritz zahar hau etxarriarron

sinbolo izatea nahi da, eta gure

herriaren identitate ikurra: izan

ginena, garena, eta izanen garena.

Zainak eta adarrak bat eginik dituen

herria, zuhaitz zaharrak bezalaxe.

Para conmemorar el 7º aniversario de

la fundación de Etxarri (1 7 de

setiembre), Se va a trasladar a la

rotonda el roble centenario invertido

que está en el Monte de Abajo, en un

acto conmemorativo. Se pretende que

este roble sea un símbolo de identidad

para l@s etxarriarras: lo que fuimos, lo

que somos, y lo que queremos ser.

Somos un pueblo, que como el viejo

árbol, une sus raíces y sus ramas.

Etxarriko udalak bandera espainiarra udaletxean

nahitaez paratzeko errekerimendu judiziala jaso du,

Nafarroako beste zenbait herri bakan batzuekin batera.

Errekerimendua maiatzaren 4an iritsi da, Espainiako

Gobernuaren Nafarroako delegatuaren bidez, eta

hilabeteko epea ematen du eskatutakoa betetzeko. Orain

arte ere Espainiako bandera paratzeko derrigortasuna

egon da, baina esan daiteke malgutasunez jokatu dela

kontu horrekin. Oraingoan, ordea, araua derrigorrez

betetzeko prozedura indarrean jarri dute, eta

errekerimendua beteko ez balitz, alkatea inhabilitatu

eginen lukete. Egoera ikusirik, Udahartu-harremanetan

ari da herriko alderdi eta eragilerekin, egoera

aztertzeko. Horretaz hitz egiteko, HERRI BATZARRA

deitu da, EKAINAREN 8an, 20:30ean,

UDALETXEAN.

Bandera espainarra Etxarriko udaletxean?

HERRI BATZARRA
Ekainaren 8an, 20:30ean

Udaletxean

El Ayuntamiento ha recibido un requerimiento del Gobierno

de España, para que coloque la bandera española en un

lugar “visible, destacado y de máximo honor”. La no

ejecución del requerimiento supondría la inhabil itación del

alcalde. Para hablar de este tema, el Ayuntamiento ha

convocado una asamblea, el 8 de junio, a las 20:30, en el

Ayuntamiento.
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Etxarriko ondare ez-materiala
Maiatzaren 6an, Etxarriko Ahozko

Ondare Ez-materialaren aurkezpena

egin zen Kultur Etxean. Oso

topaketa ederra izan zen, han bildu

baitziren ikerketan parte hartutako

etxarriarrak, familiakoak, lagunak

eta herritarrak.

Nafarroako Unibertsitateak

garatutako proiektu honen bidez,

adineko 31 emakume eta gizoni

grabazioak egin zitzaizkien, gure

iraganaren ahozko lekukotasuna

jasotzeko. Azterlanaren arduraduna

Enara Insausti arbizuarrra izan da,

eta elkarrizketatzaileak Oihana

Uitzi, Abel Castillo, Maitane

Urbizu eta Enara Insausti bera.

Honako hauek izan dira bilketaren

protagonistak: Antonia Mendiola,

Dolores López de Sabando,

Angelita Ezkerra, Alejandra Imaz,

Asunción Razkin, Esther Mañeru,

Nati Jauregi, Carmen Goñi,

Inocencia Markotegi, Rafaela

Ijurra, Lucía Ijurra, Catalina Tabar,

Antonia Barricarte, Juani Maiza,

Hilaria Lizarraga, Mª Carmen

Celaya, Manuel Mundiñano, Felix

Igoa, Jesus Amado Larraza, Juan

Flores, Esteban Mundiñano,

Bautista Barandalla, Vicente

Miranda, Pedro Nazabal, José Mari

Razkin, Manolo Campos, José Mari

Fernandino, Gregorio Goñi,

Robustiano Escala, Patxi Goena eta

Javier Mauleon. Udalak

elkarrizketatu bakoitzari bere

elkarrizketa osoaren grabazioa

eman zion, eta guztiei eskerrak

eman zizkien ekimenean parte

hartzeagatik.

El 6 de mayo se presentó en la Casa

de Cultura el un trabajo que recoge el

Patrimonio Oral de Etxarri. Es un

proyecto de la Universidad Pública de

Navarra, para el cual se han grabado

los testimonios orales de 31 mujeres y

hombres de Etxarri. El acto fue muy

agradable, y los protagonistas y sus

famil iares tuvieron la oportunidad de

escuchar y ver fragmentos del material

obtenido.

Mozioak
Honako hauek dira azken osoko

bilkuretan Udalak onartu dituen

mozioak:

2012/03/20:

-Sektore Publikoko Erreformaren

aurkako mozioa.

-Gaixotasun larria duten

Nafarroako presoen askatasunaren

aldeko mozioa.

-Lan Erreformaren kontrako

mozioa.

2012/05/07

-3 Mugak Batera plataformaren

mozioa, Cementos Pórtland-i

buruzkoa.

-Guaixe eta Beleixe sustatzearen

aldeko mozioa.

-Landa eremuko eskolak

indartzearen aldeko mozioa.

-Bateragune auziko gorabeherak

salatzeko mozioa.

Estas son las mociones que se han

aprobado en los últimos plenos:

Moción en contra de la Reforma del

Sector Público. Moción a favor de la

excarcelación de l@s pres@s

Navarra@s con enfermedades graves.

Moción en contra de la Reforma

Laboral; Moción de la plataforma 3

Mugak Batera; Moción para ayudar a

Guaixe Y Beleixe; Moción para

solicitar que se fomenten las escuelas

rurales; Moción para denunciar el caso

Bateragune.
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Nota: si quieres obtener este boletín íntegramente en castellano, solicítalo en el ayuntamiento, o

descárgatelo de nuestra página web www.etxarriaranatz.com.

Naziorik gabeko herrien doinuak Etxarrin
Aurtengo Musika Zikloan, estaturik gabeko 4

herrialderen musika tradizionalak izanen ditugu

gozagarri, Doinuz Bagara ekimenaren barrenean.

Helburua da Euskal Herriaren antzera estaturik gabeko

nazio direnen aldarrikapena eta aitortza egitea. Hortaz,

beren nortasuna eta kultura duten herrien tradizioak

gurera ekarriko ditugu:

- Maiatzaren 20an, Galizia: Os d´abaixo taldea.

- Maiatzaren 27an, Eire (Irlanda): Grainne Holland.

- Ekainaren 3an, Euskal Herria: J.M. Beltran.

- Ekainaren 10ean, Katalunia: Riu taldea.

Zikloa Udalak antolatu du, eta Etxarri 2012 taldea

laguntzaile aritu da.

El Ciclo de Música organizada por el Ayuntamiento contará

este año con la música tradicional de 4 grupos de cuatro

pueblos sin nación propia: Galiza, Éire (Irlanda), Euskal

Herria y Catalunya.




