
Zorionak, Etxarri
Enhorabuena, Etxarri: las entidades organizadoras están muy satisfechas con la 
respuesta que ha tenido el nuevo sistema selectivo de recogida de basuras

Hondakinen Batzordearen deia
Hondakinen Batzordeak hondakinen sistemaren jarraipena eta hobe
kuntza lantzeko biltzen jarraitzen du. Batzordeak eskerrak eman nahi 
dizkie sistema berrian boluntario dabiltzan guztiei (konposta nahasten, 
hobekuntzak proposatzen…), eta deia egiten die nahi duten etxarriar 
guztiei batzordean parte hartzeko. Bilerak bi hilean behin eginen dira, 
eta helburua izanen da hondakinen sistemaren jarraipena egitea, 
emaitzak hobetzeko eta herria gero eta txukunagoa egoteko. Animatu 
zu ere eta parte hartu batzordean.

Hondakinen Batzordearen hurrengo bilera:
Eguna: abenduaren 16a, astelehena
Ordua: 18:00etan. Tokia: Udaletxean

S
istema berria martxan jarri aurretik, Etxarrin, zaborraren 
%24,27 baino ez zen birziklatzen; iraileko datuek azaleratu 
dute, ordea, sistema berriarekin hiru aldiz baino gehiago 

birziklatzen dela; %83,46a hain zuzen ere. Irailean lortu den 
emaitza horrek Mankomunitateak hasieran jarri zuen helburua 
(%80a) baino handiagoa da. Hori dela eta, Mankomunitateko 
eta Etxarriko Udaleko ordezkariak oso pozik daude lortutako 
emaitzekin. Erantzuna bikaina izan da, eta horrela jarraitzeko 
deia egiten diete biztanle guztiei.
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Gaikako bilketa tasa

%24,27

%83,46

Bilketa sistema zaha
rrarekin lortutako tasa

Bilketa sistema berria
rekin lortutako tasa

%27,32

%72,68

Atez atekoa

Konposta

Organikoa botatzeko 
aukeraketa Etxarrin

%73

%27

Auzokonposta

Autokonposta

Konpostatzeko 
moduak Etxarrin

345 etxe

918 etxe

670 etxe

248 etxe



Larrialdi Gunea: gune hau edozeinek 
erabili ahal du behar berezi bat sortu 
bazaio, eta zabor asko pilatu bazaio 
(ospakizun handiak, garbiketa bereziak, 
tresna berrien kartoi handiak…). Giltza 
udaletxean edo informazio bulegoan 
eskatu.

Puntu Garbia: gai beraziak uzteko gunea 
da (jostailuak, pintura poteak, lanparak, 
plastikozko kutxak…). Kamio mugikorra 
Etxarriko plazan astelehenetan (9:00-
11:00) eta ostiraletan (12:00-12:30) ego-
ten da. Beste aukera bat da Arbizuko 
hondakinen plantara eramatea (goiz 
osoko ordutegia). 

Traperos de Emaus: Gauza handiak bil
tzeko Traperos de Emausekoei deitu (altza-
riak, boluminosoak…). Bilketa eskatzeko 
Mank-era deitu 948 464 876. 
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Ez utzi zaborrik lurrean

Gai berezietarako edo handietarako Pun
tu Garbia, larrialdi Gunea eta Traperos 
de Emaus erabili:

Punto de Emergencia: lo puede uti
lizar toda persona que lo necesite o 
que tenga mucha basura por alguna 
celebración, limpieza especial o mucho 
residuo por la compra e un electrodo
méstico.... Hay que solicitar la llave 
en el Ayuntamiento o en la Oficina 
de Información.

Punto Limpio: lugar donde depositar 
residuos inusuales (juguetes, botes de 
pintura, lamparas, cajas de plástico....). 
Horario del camión: lunes de 9:00-
11:00 y viernes de 12:00-12:30. Otra 
opción es llevar a la planta de basuras 
en Arbizu (horario de mañana). 

Traperos de Emaús: para la recogida 
de muebles y objetos de gran tama-
ño. llamad a la Mancomunidad para 
solicitar la recogida 948 464 687. 

Ez

BAI

BAI

BAI

BAIEz

BAIEz

Bolumenak gutxitu! Gogoratu botilak, latak, poteak, brikak eta 
kartoiak zapalduz gero, askoz toki gutxiago betetzen dutela.

BAIEz

Ahal den guztietan pertzak edo kuboak erabili! Poltsak baino askoz 
garbiagoak eta itxurosoagoak dira. Horretarako banatu ziren.

Siempre que sea posible utilizad los cubos, son más limpios que 
las bolsas de basura y se repartieron con ese fin

Quitar el aire para disminuir el volumen de las botellas, latas, 
tetrabriks, cajas... ocuparán mucho menos. 

No depositad basuras 
en el suelo
Para residuos especiales utilizad el 
Punto limpio, Punto de Emergencia o 
Traperos de Emaús 

Nola hobetu? ¿Cómo podemos mejorar? Con el objetivo de seguir 
mejorando el sistema, la Comisión de residuos ha elaborado los 
siguientes consejos.
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Errefusa asko  
murriztu da
Pertsona askok konpromiso han-
diagoa hartu du orain. Ba tzuek 
ohiturak aldatu behar izan dituz-
te, jatorrizko hondakinak bereiz-
teko, gai organikoak batez ere. 
Horren ondorioz, errefusa asko 
murriztu da, %53 hain zuzen ere. 
Biztanle bakoitzeko bildu diren 
gainerako gaien kilo kopuruen 
emaitzak ere hobeak dira atez 
atekoarekin: Etxarrin 6,45 kg/
biztanleko; Irurtzunen, berriz, 
20,81 eta Altsasun 21,93.  

Konposta nagusi
Etxarriko 1.263 etxeetan zabor or-
ganikoa bereizten da. Horietatik 
gehien-gehienak konposta egiteko 
prest agertu dira; 918 etxe, hain 
zuzen ere. Gainerako 345 etxeek 

atez atekoaren bitartez ateratzen 
dute zabor organikoa. Konpost-
egile gehienek auzokonposta 
egitera animatu dira (670 etxe). 
248 etxetan, berriz, autokonposta 
egiten dute. Beraz, datu horiek iku-
sita, argi gelditzen da etxarriarren 
gehiengoak zabor organikoarekin 
konpromiso handia hartu duela, 
etxean eta auzoan bertan konpos-
ta egitearen aldeko apustua egin 
dutelako.

Hobetu beharrekoak:
Antolatzaileak oso pozik daude 
Etxarrin sistemak izan duen inple-
mentazioarekin. Lehendabiziko 
egunetan kostatu egin zen ulertzea 
Mank-ek zabalduko asteko plan-
gintzan agertzen diren bilketa 
egunak zein diren, herritarrek 
bezperatik egin behar baitute lana. 

Baina sistemak gero eta hobeki 
funtzionatzen du. 

Nolanahi ere, birziklatze tasa 
oso ona izan arren, bada hobetu 
beharreko zenbait gune. Adibidez,  
konpost etxola bakan batzutan 
maiz agertzen dira plastikoak, 

haurren porroak… Gainerako 
etxoletan, salbuespenak salbues-
pen, erabilera zuzena da. Bestalde, 
zenbait postetan batzuetan lurrean 
hondakinak agertzen dira oraindik 
ere. Baina praktika zabar hori gero 
eta gutxiago gertatzen ari da.

BAIEz

Ordutegia eta egutegia 
errespetatu! Ez atera 
hondakinak 20:00ak 
baino lehen. Gogoratu 
igandeetan ez dagoela 
bilketa zerbitzurik.

respetad el horario y el 
calendario. No sacad la 

basura antes de las 20:00 
h. recordad, el domingo no 

hay servicio de recogida. 

zitriko eta arrautza azalak, eta haragi puskak txikitu! Gai horiei 
gehiago kostatzen zaie konpost bihurtzea, eta zati txikitan moztuta 
botatzea komeni da.

Antes de la implantación del nuevo sistema de recogida selectiva de 
basuras en Etxarri se recilaba el 24,27%. Ahora, después de 3 meses, 
el 83,46%. Los datos de septiembre han superado la espectativas que 
en un principio se propuso la Mancomunidad de Sakana (un 80%). 
Por todo ello, el Ayuntamiento de Etxarri Aranatz y la Mancomunidad 
de Sakana felicitan a toda la ciudadanía por su colaboración y por la 
buena acogida que ha tenido el  nuevo sistema. Así mismo, hacen un 
llamamiento para seguir por este camino. 
En Etxarri ha disminuido considerablemente la fracción resto o recha-
zo. Así, en los municipios donde se ha implantado el sistema puerta a 
puerta, en agosto, la fracción resto disminuyó un 53%; por lo contrario 
en Alsasua un solo un 14%, en Irurtzun solo un 10%; y en las loca-
lidades donde está implantada el modelo mixto (Arakil y Ergoiena) 
solo un 15% menos.  

Tronchad las cáscaras de huevo, cítricos y pedazos de carne y 
pescado. Se compostarán mejor y más rápido. 

BAIEz

Erabili poltsa eta ontzi berrerabilgarriak! Horrela, hondakin gu
txiago sortuko duzu.

Utilizad bolsas y envases reutilizables, así produciremos menos 
residuos. 

Estrukturante gutxixeago bota! 
konposta egiteko etxoletan es
trukturante gehiegi pilatzen ari 
da. Proportzioa egokia hau da: 
hiru parte materia organiko, eta 
parte bat estrukturante.

3  +   1

Utilizad menos estructurante. Se está utilizando demasiado estruc
turante. La proporción adecuada es: 1 parte de estructurante por 
3 partes de materia orgánica.

Hondakinen Batzordeak honako aholkuok ematen dizkie etxarriar guztiei, sistema hobetzen jarraitzeko:
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El compost la opción 
mayoritaria en Etxarri
De las 1.263 hogares la mayoría 
han optado por hacer compost, 
918 en total. El resto de hogares, 
por lo contrarío, eligieron la op-
ción del puerta a puerta para la 
basura orgánica. Dentro de los 
hogares que han elegido hacer 
compost la opción comunitaria 
es la que más usuarios tiene: 670 
hogares, frente a 248 que hacen 
autocompost. Como conclusión 
se puede subrayar que las y los 
etxarriarras han adquirido un gran 
compromiso con la basura orgá-
nica, al comprometerse a hacer 
compost en la propia casa o en 
la comunidad. 

A mejorar
Las entidades organizadoras están 
muy satisfechas con la respuesta 
que el nuevo sistema ha tenido en 
Etxarri. No obstante, en algunos 
compostadoras comunitarias a 
veces aparecen bolsas de plástico 
con todo tipo de basuras. Una 
práctica negligente cada vez me-
nos habitual. 

Voluntariado 
Idoia Artieda lleva tres meses 
colaborando en la compostera 
comunitaria de Kalamurtxei. To-
dos los días le dedica un espacio 
de tiempo para realizar labores de 
mantenimiento. Así mismo trata 
de resolver  dudas y si ve necesario 
da instrucciones para conseguir 
un buen compost. 

Convocatoria 
de la Comisión 

de Residuos
la Comisión de residuos del 
Ayuntamiento agradece la 
labor de las y los volunta
rios (mezclando compost, 
proponiendo mejoras....). la 
Camisión se reune cada 2 
meses para realizar el se
guimiento y plantear me
joras.

Próxima reunión: 
día: 16 de diembre

Hora: 18:00.  
lugar: Ayuntamiento.

Nola hasi zinen Kalamurtxeiko 
auzokonpos etxolan laguntzen?
Tontamentean hasi zen, 
lehenengo egunetan bizilagun 
batzuei konpostarena zer moduz 
zihoan galdetu nien. “Oso gaizki” 
erantzun zidaten, euli pila, usain 
txarra… Etxekoa erakutsi nien 
eta benetako konposta zer den 
ikusi zuten: prozesu atsegina.

zenbateko lana da 
konpostadora zaintzea?
Egunean behin, batzuetan bitan, 
pasatzen naiz. dena mordo 
batean badago,  nahastu. 
Txikitu. lehor badago, ureztatu. 
Hezeegi badago, aireztatu eta 
estrukturantea bota. konpostatuko 
ez diren materialak atera. Oraindik 
agertzen dira. Eta horretan ari 
naizela, hondakinak botatzera 
norbait agertzen bada, lagundu 
eta aholkuak eman. konpostatzea 
erraza da, jendea heztea da 
kontua. Arazoak sortzen ari direla? 
Bai, baina hasiera guztietan 
bezala; ikasi arte, besterik ez. 

Estrukturantea ongi 
erabiltzen dugu?
Auzokonpost gehienetan 
estrukturante gehiegi erabiltzen 
ari dira. kalamurtxein 
momentu bat iritsi zen non 
bizilagunei esan nien: ahalik 
eta estrukturante gutxien bota, 
edo ezer ez. neuk botatzen 
dut gehienetan. Harrezkero 
askoz hobeki funtzionatzen du. 
Estrukturante falta askoz errazago 
konpontzen da, estrukturante 
gehiegi izatea baino.
Manken estrukturanteaz gain, 
basora orbel eske joan zara.
Mankeko ezpalek pisu handia eta 
bolumen handia dute. Ondorioz 
asko erabiltzen bada, berehala 
betetzen da konpostagailua, 
prozesu guztia egin baino lehen. 
Asko hustu egin behar izan 
dituzte denbora baino lehen. 
Orbela oso estrukturante ona 
da. Bien arteko oreka da onena: 
ezpalak eta orbela. Bestalde, 
kontziente izan behar dugu etxetik 
ere estrukturantea eramaten 
dugula: kortxoak, muskuilu eta 
txirla oskolak, lore eta landare 

lehorrak, arrautza eta fruitu 
lehorren kaskalak, txotxak, 
izozkien egurrezko makilak…

zer da garrantzitsuena: 
konposterako lana edo etxekoa?
Biak. Esaterako konpostagailuan 
zatitzen  ibiltzea baino garrantzi 
gehiago du jendeak etxetik 
txikituta ekartzeak. Arrautza 
oskola, apurtuta. zukua egin 
eta gero zitrikoen azalak ere 
lau zatitan txikituta, gutxienez. 
kalabazin edo meloiren bat 
hondatu bazaigu eta bota nahi 
badugu, ezin dugu osorik bota, 
txikitu egin beharko dugu…

zein tresna ibiltzen 
dituzu konposteran?
Aitzur txiki bat, sakakortxosaren 
moduko tresna bat 
aireztatzeko eta nahasteko,  
pala bat eta guraizeak.

Hotzarekin sua pizten hasiko 
gara etxeetan. zer egin 
behar dugu errautsarekin?
Ez bota sukautsik konpostagailura. 
Sukautsa lixiba bihurtzen da eta 
konpostagailuko bakterio onak 
hilko ditugu. Beraz, onena da edo 
errefusara botatzea edo orain 
arte egin den bezala baratzera 
botatzea, desinfektatzeko, gaur 
hemen, bihar han, etzi beste 
aldean. Hemen, Etxarrin, askotan 
ikusten da baratzetan sukauts 
montoia. Baratzerako ona da. 
Auzokonpostak hobeki 
funtzionatzeko beharrezkoa 
ikusten duzu boluntarioak egotea?
Bai, ona da, baina askoz 
garrantzitsuagoa da jendea 
heztea. Mantenimendua egiten 
duen teknikariaren laguntzailea 
izatea litzateke politena.  

Aholkuren bat?
Batzuk. Hondakinak txikituta bota;  
plastiko, metal eta harategiko 
eta arrandegiko paperik ez 
bota; koipea eta olioa daukaten 
sukaldeko paperak ere ez. Paper 
horiek errefusara. zalantzarik 
izanez gero, Mankek banatu 
zuen hiztegia erabili edo galdetu. 
Ez lotsatu. Ikasi, ez da zaila eta. 
Eta ideia bat: pertzaren ipurdia 
gutxiago zikintzeko sukaldeko 
papera jarri ordez, estrukturante 
pixka bat paratzea, 2 cm edo.

Idoia Artieda: Kalamurtxeiko 
auzokonpost guneko boluntarioa

Idoia Artieda Maite Palaciosekin, Kalamurtxeiko bizilagun batekin.
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Zerbitzu anitzetako langileen 
arloan hainbat aldaketa egon dira 
Etxarriko Udalean. Aurtengo irai-
lean urteetan arduradun orokorra 
izan den Fermin Errazkin aurreju-
bilatu da. Hori dela eta, zerbitzu 
anitzetan behin-behinean aritzeko 
lan poltsa deialdia egin berri du 
Udalak, arlo horretan dagoen 
lanari lehenbailehen irtenbidea 
emateko. Pello Artieda jubilatu 
zenetik, langile bat gutxiago aritu 
da zerbitzu anitzetan. Hori dela 
eta, premiazkoa da lehenbailehen 
langile bat hiru hilabeterako kon-
tratatzea.

Aldaketa horiek ez dira baka-
rrak; izan ere, 2014ko otsailean 
Ambrosio Zeberio jubilatuko da. 
Beraz, aurrerago herriko lanen be-
harrak aztertu eta gero, Udalak 
epe luzerako beharrak zehaztu 
beharko ditu: 2014ko plantilla 

organikoko zerbitzu anitzetako 
langileen kopurua, eginkizunak, 
perfilak eta mailak. Plantillarekin 
batera, langileak kontratatzeko 
prozesuei ekingo zaie. Ziurre-
nik ez dira funtzionario plazak 
izango, 2012ko Foru Dekretuak 
ez duelako baimentzen. Baina hori 
zehazteko dago.

Bolsa de trabajo para servicios 
múltiples: la idea es contratar a una 
persona durante tres meses para dar 
respuesta cuanto antes al trabajo 
en este área. A la prejubilación de 
Fermin Errazkin y a la jubilación 
de Pello Artieda el año pasado, se 
añadirá la jubilación de Ambrosio 
Zeberio en febrero 2014. Así pues, 
unas vez estudiadas las necesidades 
y fijados los perfiles necesarios, el 
año que viene se iniciará un proceso 
de selección. 

Zerbitzu anitzeta
rako lan poltsa

Nafarroako Auzitegi Gorenak 
urriaren 7an eman du azken sen-
tentzia: Etxarriko Udala behartuta 
dago Espainiako bandera jartzera. 
Udalak, martxoaren 26an bande-
ra jartzeko agindua jaso zuenean, 
apelazio errekurtsoa aurkeztu 
zuen. Baina azken sententziak 
ez du onartu apelazio hori, eta 
adierazten du Banderen Legea-
ren arabera Espainiako bande-
ra jartzea derrigorrezkoa dela. 
“Kontzientzia-objekzioa ezin da 
arrazoi izan bandera ez jartzeko, 
ez baita oinarrizko eskubidea.” 
“Kontzientzia objekzioa kasu 
bakan batzuetan bakarrik onar 
daiteke, moralitatearen eremuko 
gaia baita.” “Desobedientzia zibila 
ez da legitimoa”. Ez jartzeak alka-
tearen inhabilitazioa dakar. 

Gogoratu beharra dago, 2012an, 
Udalak bandera jartzeko lehen ja-
kinarazpena jaso zenean, bandera 
jarri edo ez erabakitzeko herri ba-
tzar bat egin zela. Legea bete ezean, 
hautetsien inhabilitazioa zegoen 
jokoan, eta Udal ordezkariek era-
bakia herri-batzarraren esku utzi 
zuten. Batzar horretan bandera Es-
painola jartzea erabaki zen, azken 
sententziak hala behartzen badu. 
Jakina den bezala, Nafarroako 
Gobernuaren Banderen Legea 
muturrera eramanda, udal guz-
tiek galarazia dute ikurrina jartzea, 
eta behartuta daude Espainiako, 
Nafarroako eta Europako bande-

rak jartzera. Etxarriko Udalean 
Gure Sinboloen batzordea osatu 
zen, eta ikurrinaren alde hainbat 
ekimen bultzatu dira azken hila-
beteotan: errotondan banderak 
jartzea, Ikurrinaren Eguna, gure 
ikurren aldeko ekimenak…

Persecución judicial. Última 
sentencia para la colocación 
de la bandera española: la sen-
tencia del 7 de octubre dictada por 
el Tribunal Superior de Navarra, 
obliga al Ayuntamiento de Etxarri 
Aranatz a colocar la bandera de 
España. El 26 de marzo, cuando 
recibió la orden, el Ayuntamiento 
presentó un recurso. La última sen-
tencia no acepta dicha apelación, 
ya que según la Ley de Banderas 
es obligatoria la colocación de la 
bandera de España.  La objeción 
de conciencia no se puede aplicar 
a este área; la desobediencia civil 
no es legítima; y la no colocación 
acarrearía la inhabilitación del al-
calde. 
Hay que recordar que el 2012 se lle-
vó a cabo una asamblea popular para 
decidir si se coloca o no la bandera 
española. Se puso sobre la mesa la 
posible inhabilitación de los cargos 
electos y la asamblea decidió colocar 
la bandera española si así lo dictaba 
una última sentencia. Mientras tanto  
la Comisión de Nuestros Símbolos 
ha impulsado muchas iniciativas a 
favor de la ikurriña.

Jazarpen judiziala
Espainiako bandera jartzeko azken 
sententzia

Fermin Errazkin 
jubilatu da

Fermin irailean jubilatu da, 15 
urte udaleko lanetan aritu ondo-
ren. Urte hauetan lan askotan aritu-
takoa da: eraikinen konponketak, 
kaleko konponketak, basoko eta 
bideetako lanak, fugak, ur-deposi-
tua, basoko lanak, hilerriko lanak, 
garbiketak, inausketak, paperak 
banatu eta kartelak jarri, auzateak 
prestatu, festa eta ospakizunetako 
azpiegiturak prestatu… Azken ur-
teotan, batez ere kaleko langileen 
lan-antolaketaz eta obren jarraipe-
naz arduratu da. 

Aipatzekoa da herri txiki bateko 
alminte izanik, herritar guztien 
oso eskura egon dela urteotan. 
Hurbiltasunez egin izan ditu bere 
lanak, eta makina bat jendek jo-
tzen zuen berarengana zuzenean 
udalera jo beharrean (bere etxera 
joan, lan orduetatik kanpo kalean 
harrapatu…). Eskerrik asko udal 
ordezkari eta langileen partez, ur-
teotan egindako lanagatik.

Fermin Errazkin se ha jubilado 
después de 15 años de servicio 
al Ayuntamiento de Etxarri Ara-
natz. Durante este tiempo han 
sido innumerables las labores que 
ha desempeñado. Es de destacar 
que ha sido una persona cercana 
y accesible a la ciudadanía. Así, el 
Ayuntamiento quiere agradecer el 
buen hacer y la labor desempeñada 
durante todos estos años. 
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Hirigintza Planaren aldaketa

Modificación del Plan Urbanístico. Dentro del proceso de partici-
pación, en primavera, se llevó a cabo una encuesta sobre urbanismo. 
Visto los resultados de la misma, se ha acordado modificar el Plan 
Urbanístico; las modificaciones sobre todo se refieren a la tipología 
de edificación. 
Valoración positiva de la encuesta popular: en total se han recogido 
70 respuestas. La Comisión de Urbanismo está contenta con el resul-
tado obtenido. “La encuesta ha llegado a todas las viviendas, y toda la 
población ha tenido la oportunidad de dar su opinión. Hacemos una 

valoración qualitativa, más que cuantitativa” explica Joxi Bakaikoa, 
alcalde de Etxarri Aranatz.   
Durante los últimos 3 meses la Comisión de Urbanismo del Ayunta-
miento ha estado estudiando el informe que los arquitectos munici-
pales elaboraron en base a las conclusiones de la encuesta. El último 
informe será presentado en asamblea popular. 
Después, los arquitectos redactarán un documento para la tramitación 
de la modificación y comenzará toda los trámites legales. 

Parte hartze prozesuaren 
bitartez egin zen inkestan 
oinarrituta, Hirigintza Pla-
nean aldaketa batzuk egitea 
adostu da. Udalaren asmoa 
da, ahal bada, aldaketa xehatu 
gisa tramitatzea. Gehienbat, 
tipologiari buruzko aldaketak 
dira proposatzen direnak. 

Inkestaren balorazio 
positiboa
Guztira 70 inkesta inguru 
jaso ziren. Asko jaso ez diren 
arren, Hirigintza Batzordea 
pozik dago herri galdeke-
tak izan duen emaitzarekin. 
Joxi Bakaikoak esan duenez, 
“inkesta etxe guztietara iritsi 
da, sozializatu egin da, eta 
guztiek izan dute erantzuteko 
aukera; kuantitatiboki baino 
kualitatiboki baloratzen dugu 
herri-galdetegiaren emaitza. 
Bilerak, tailerrak eta Hirigintza 
Batzordea zabalik egon dira. 
Herritar guztiek parte hartze-
ko aukera izan dute ”.

Azken txostenaren 
aurkezpena jendaurrean
Inkesten erantzunak eta egin-
dako batzarrak kontuan har-
tuta, udal arkitektoak txosten 
bat landu zuen, Etxarriko hi-
rigintza tipologien inguruan 
hainbat proposamen egiteko. 
Udaleko Hirigintza Batzor-
deak txostena aztertu du, eta 
hainbat proposamen adostu 
ditu. Azkeneko 3 hilabeteotan 
bospasei lagun aritu dira astea-
zkenero txostena aztertzen. 
Batzordearen ondorioak kon-
tuan hartzen dituen azken 
txostena batzar ireki batean 

aurkezteko asmoa dago urtea 
amaitu aurretik. Bertan, arki-
tektoek eta batzordekideek 
argibide guztiak emango di-
tuzte. Ondoren, arkitektoek 
dokumentu tramitagarri bat 
hedatuko dute. Hori egin eta 
gero, Osoko Bilkuran onartuko 

dituzte Hirigintza Planaren al-
daketak, eta arauak indar har-
tzeko prozedurari ekingo dio: 
jendaurreko epea, alegaziorik 
badago horiei erantzun, ebatsi, 
behin betiko onespena eman... 
eta abar.  

Aldaketa horiez gain, antola-
mendu xehatutako bi determi-
nazio aldatzeko bidean dira: 
41.2. artikulua (hiri egiturake-
tarako baldintzei buruzkoa) eta 
48.3 artikulua (industriaguneko 
eraikinen bolumen baldintzei 
buruzkoa).
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Hirigintza zoruari dagokionez, 
ondoko ondorioak atera dira: gaur 
egun Etxarrin familiabakarreko 
etxebizitzak eraikitzeko zoru gutxi 
dago. Toki gutxi dago etxe isolatu 
edo adosatuetarako, baina are gu-
txiago dago etxebizitza kolektiboak 
eraiki ahal izateko. Bestetik, hutsik 
dauden etxebizitzen azterketa ere 
egin beharko litzateke, hauen egoera 
eta eraberritze aukerak aztertzeko, 
kokapenaren arabera. 

Dena dela, epe ertain edo luzera 
Udalak espekulazioa saihestu eta 
hiri-lurrak sortuko dituen plan bat 
bultzatu beharko luke, eskarien 
aurrean urritasunik izan ez dadin. 
Eskaria ez da biztanleria hazkun-
dearengatik bakarrik sortzen. Ga-
rrantzizko faktorea da, baita ere, 
etxebizitzen kalitatea handitzeak 
ere behar hori ekartzen duela: 
etxebizitzen eguzkitzea, inguru-
men berdea kontuan hartzea, herri 
paisaian integratzea…

Beraz, ondorioztatu da Etxa-
rriko Alde Zaharrean solairu 
kopuruak neurri gabe gehitzen 

jarraitzea hirigintza gaixotasun 
bat bihurtu dela, eta mugak jarri 
behar zaizkiola joera horri.

Hirigintza tipologiak
Etxarriko eraikuntzen azterketa 
buruturik, ondorioztatu daite-
ke bi edo hiru eraikuntza mota 
daudela: 
- Batetik, tradizioz adosaturik 

eraiki diren etxebizitza bakar 
edo bikoak, teilatuko gailurra 
karrikarekiko paraleloa dutenak, 
eta ia herri guztian zabalduak 
daudenak (Alde Zaharrean na-
hiz bestelako auzoetan).

- Beste mota bat, nahiko zabaldua, 
hirietako kopia diren etxebizitza 
blokeak dira.

- Bi horiez gain, badago beste 
eraikuntza mota bat historian 
presentzia izan duena: binakako 
edo bakarkako etxebizitza 
bakarra. Lehen “etxe merke” 
deituriko hauei, gaur egun erdi 
luxuzko familiabakarrekoak 
gehitu zaizkie.

Etxarriko Udalaren Hirigintza 
Planak tipologien inguruan duen 
arazoa zera da: ez du tipologia 
bakoitzarendako leku zehatzik 
definitzen, eta guztiak nahastu-

rik eraikitzen dira. Horrek ekarri 
du maiztasunez medialin itsusiak 
agerian uztea, eta altuera eta oso fa-
txada ezberdinak eraikitzea; azken 
batean, herri paisaia kaotikoa.

Zein aldaketa 
proposatzen dira?

Egoera hauek zuzentzeko, ondorengo 
irizpideak hartu beharko lirateke:  
• Galarazi beharko litzateke Alde Zaharra blokezko etxebi

zitzen auzo bat bihur dadin.
• Alde Zaharretik kanpo, dagoeneko urbanizaturik dauden 

par tzelak biko edo bakarkako etxebizitzetarako gordetzea, 
beti ere etxebizitza blokeen artean ez badaude. 

• Lurra sortzea herriaren ingurunera egokituriko etxebizitza 
blokeendako.

¿Cuáles son los cambios que se plantean? En la actualidad Etxarri se 
encuentra con un número no muy alto de solares para edificar viviendas 
unifamiliares pero no hay para la construcción de viviendas colectivas. 
Habría que hacer un análisis del número de viviendas vacías y del uso que 
se les podría dar en función del estado y la situación de las mismas. 
En cualquier caso, ya sea a corto o medio plazo, el Ayuntamiento 
debería tener un plan para generar un mercado de suelo que evite la 
especulación y llegado el momento un déficit de oferta ante la demanda. 
La demanda no se exclusivamente por el creciemiento poblacional. 
Un factor muy importante es la búsqueda de calidad de vivienda en 

forma de soleamiento, enriqueciendo ésta con vegetación y paisaje 
urbano. Espacios que no tienen que ser necesariamente privado sino 
que deberían ser las condiciones que deberían reunir los espacios 
públicos. 
Una vez estudiado los tipos de edificios se puede decir que en Etxarri 
existen 3 tipos: la edificación adosada tradicional con cumbrera pa-
ralela a la calle que genera el adosamiento, la edificación de bloques 
de viviendas de características urbanas y otra que tiene presencia 
histórica (Casas Baratas) a la que se le ha unido la moda de vivienda 
unifamiliar de semilujo.

Tradizioz adosaturik eraiki diren etxebizitza bakar edo bikoak

Binakako edo bakarkako etxebizitza bakarra. 

Hirietako kopia diren etxebizitza blokeak.

21
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HIrIGInTzA TIPOlOGIAk
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Udazkenean sartuta, dagoeneko 
atzean gelditu dira Etxarriko festak 
eta feriak. Balorazio bat egiteko 
garaian, aipatzekoa da festetako 
ostegunak hartu duen indarra. 
Orain dela urte batzuk festetako 
osteguna oso egun motela izaten 
zen, baina osteguna parte-hartze 
eguna denez geroztik, egun anima-
tuenetako bat bilakatu da. Aurten 
ere herritarren parte hartzea han-
dia izan da, eta udalak eskerrak 
eman nahi dizkie parte hartu duten 
eragile guztiei.

Bestalde, aurten zaborraren bi-
lketa selektiboa egin den lehen-
dabiziko urtea izan da, eta udalak 
balantze baikorra egin du. Nola-
nahi ere, lehendabiziko egunean 
auzokonposteko etxola bat erre 

zuten, eta beste egunen batean 
zintzilikatzeko poste bat zerbait 
makurtu zuten, baina beste urte 
batzuetan egon diren txikizioak 
ikusita (kontenedoreak erre…), 
ez da ustekabe handia izan. Zo-
ritxarrez, urtero gertatu izan dira 
horrelakoak festetan. Aipatzekoa 
da txupinazoan txistularien hiru 
belaunaldi elkartu zirela eta oso 
omenaldi polita izan zela.

Feriak
Feriei dagokionez dena ongi 

atera dela esan daiteke, baina, da-
torren urteari begira, Udalak uste 
du lantalde batek feriaren inguruko 
hausnarketa egin beharko lukeela, 
etorkizunean nolako feria egin 
nahi dugun hausnartzeko.

Valoración sobre las fiestas y 
las ferias. En lo que respecta a las 
fiestas es de destacar la fuerza que 
ha adquirido el jueves desde que 
es el día de participación. Tanto es 
así que ha llegado a ser uno de los 
días más animado. El Ayuntamiento 
agradece a los colectivos que con su 
colaboración han impulsado este 
día festivo. Este año ha sido el pri-
mer año que ha coincidido con la 
recogida selectiva de basuras. Se ha 
desarrollado con normalidad. Los 
destrozos este año han sido menores 
que en años anteriores. 
Las ferias han transcurrido bien. No 
obstante, el Ayuntamiento quiere 
que un grupo de trabajo reflexione 
sobre el tipo de ferias  a organizar 
de cara al futuro. 

Danbolintxulo haurtzaindegia 
irailean hasi zen lanean, 10 hau-
rrekin. Goizeko ordutegia du 
(8:00-13:00), eta 0-3 urte bitar-
teko haurrak biltzen ditu. Zerbitzu 
hau 2005ean sortu zuen guraso 
talde batek, udalaren laguntza-
rekin. Egoitza Musika eskolaren 
eraikinean du, beheko solairuan. 
Gaur egungo lehendakaria Naroa 
Anso da, eta junta 4 kidek osatzen 
dute. Haurtzaindegiaren helburua 
da jarduera ludikoak antolatzea, 
euskal kultura eta hizkuntzarekin 
lehendabiziko harremana bultza-

tzea, eta herrian bizi diren kultura 
desberdineko haurren arteko topa-
lekua sortzea. Informazio gehiago 
nahi izanenez gero:

https://sites.google.com/site/
danbolintxulo/aurkezpena-1

10 inscripciones en la guardería 
Danbolintxulo. El curso comenzó 
en septiembre con 10 niñas y niños 
de 0 a 3 años. El horario es de 8:00 
a 13:00 horas y está situado en la 
planta baja de la Escuela de Música. 
La directora es Naroa Anso y la junta 
está constituida por 4 personas. 

Danbolintxulok 10 haurrekin ireki 
du ikasturtea

Festak eta Feriak

Festetako lehenengo egunean txistularien hiru belaunaldi elkartu ziren. ziza eta landeen azokak ikusmin handia sortu zuen. 
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Irailaren 13an izan zen Li-
burutegiko Irakurketa Taldea-
ren aurkezpena. Taldea Aingeru 
Mikeok dinamizatuko du, eta 
bi hilabetetik behin bilduko da. 
Taldearen helburua da euskaraz 
irakurtzeko ohitura indartzea eta 
irakurritakoaren gainean beste 
herritar batzuekin solasalditxoa 
izatea; gozatzea eta ongi pasatzea, 
azken finean. Topaketak ostegune-
tan izanen dira (19:00-20:30). Ez 
da irakurle amorratu edo trebatua 
izan behar talde honetako kide 
izateko. Parte hartu nahi baduzu, 
eman izena liburutegian. Zerbi-
tzua doakoa da.

Taldearen irakurketa-
plana honako hau da:

• Urriaren 31n: ANTzAREN 
BIDEA, Jokin Muñoz.

• Abenduaren 12an: 19 KA-
MERA, Jon Arretxe.

• Ilbeltzaren 30ean: BILBAO-NEW 
YORK-BILBAO, kirmen Uribe

• Martxoaren 13an: zOAz 
INFERNURA, LAzTA-
NA, Andu lertxundi.

• Maiatzaren 8an: EzINEzKO 
MALETAK, Juanjo Olasagarre.

• Garagarrilaren 26an: era
baki gabe (durangoko 
azokako berriren bat).

Irakurle Taldea 13 lagunekin hasi da 

Liburutegi Batzordeak aur-
ten ere euskarazko irakurketa 
sustatzeko kanpaina abiatuko 
du. Kanpaina honen baitan, li-
buruzainak txartel bat emanen die 
euskarazko liburuak irakurtzen 
dituztenei, sari moduan. Txartel 
horren bidez, helduek deskontua 

izanen dute Etxarriko liburu-den-
detan erosiz gero, eta gaztetxoek 
eskola materiala erosi ahal izanen 
dute. Kanpaina azaroan abiatuko 
da, eta informazioa kartelen bi-
dez iragarriko da. Badakizu… 
aurten ere irakurri, gozatu, eta 
oparitu!

Para impulsar la lectura en euska-
ra todas las personas que lean en 
euskara tendrán algún incentivo.  
Las personas adultas obtendrán des-
cuentos al comprar algún libro en las 
librerías locales. Las ñiñas y niños, 
por su parte, un  vale para comprar 
material escolar. 

Azken bi ikasturteetan Haur-
txokoak izan duen erabilera iku-
sita, 2013-2014 ikasturtean ere 
martxan jartzeko erabakia hartu 
du Udalak. Ikasturte hasierako 
bilerara guraso asko agertu ez 
baziren ere, pixkanaka-pixkanaka 
erabiltzaileen kopurua handitzen 
ari da. Aurreko ikasturteko balo-
razioa egin zen eta hobekuntza 
neurriak hartu ziren bileran. 

12 urtetik beherako haurrendako 
da Haurtxokoa; beti ere, pertsona 
heldu batez lagundurik egon behar 
dira. Musika Eskolako bigarren solai-
ruko gela batean dago eta 16:45etik 
20:00etara egoten da zabalik. 
Egunero, familia batek hartzen du 
Haurtxokoa ireki eta ixteko ardura. 
Matrikulatzeko, erabiltzaileek 5 euro 

ordaindu behar dute familiako eta 
urte guztirako. Urriaren 7tik maia-
tzaren 30era egonen da zabalik, 
astelehenetik ostiralera. 

Haurtxokoa, otra vez en marcha 
para niñas y niños de 0 a 12 años. 
Se encuentra en el segundo piso de 
la Escuela de Música y está abierto 

de 16:45 a 20:00 del 7 de octubre 
al 30 de mayo. Cada día una familia 
se responsabiliza de abrir y cerrar 
el local. 

Irakurri, gozatu eta oparitu! 2013

Haurtxokoa berriro ere martxan da

Eman ezazu 
zuk ere izena! 

Se ha puesto en marcha un grupo de lectura.  Mikel Mikeo es el en-
cargado de dinamizar el grupo que se reunirá cada 2 meses. El objetivo 
de esta iniciativa es impulsar la lectura en euskera y poder intercambiar 
opiniones con otras personas. De momento hay 13 pero todas aquellas 
que lo deseen pueden inscribirse en la biblioteca.

Hiru ama auzolanean haurtxokoa garbitzen eta txukuntzen.
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La Escuela de Música de Etxarri 
tiene más de 100 alumnas y alum-
nos un número muy parecido al 
del curso anterior. Uno de los retos 
que tiene es integrar todavía más la 
actividad de la escuela en la vida cul-
tural de Etxarri.  Otro, la creación de 
la Asociación de Padres y Madres de 
la Escuela de Música. Y el tercero, la 
redacción y aprobación de nuevos 
estatutos. 

Se financia a través de las aportacio-
nes de las familias, del ayuntamiento 
y del Gobierno de Navarra. El presu-
puesto del año pasado fue de 33.000 
euros y la ayuda del Gobierno de 
Navarra fue de 18.990 euros. Las 
familias que quieran darse de baja 
deberán hacerlo antes del 31 de 
diciembre, de lo contrario deberán 
abonar todas las cuotas.

109 ikaslek eman dute izena 
Etxarriko Musika Eskolan. Beraz, 
matrikulari eutsi egin dio, eta, joan 
zen urtekoarekin alderatuta, hiru 
baja egon dira bakarrik. Aurtengo 
erronketako bat da herriaren bi-
zitzan Musika Eskolaren jarduna 
hobeki uztartzea, baina beste ba-
tzuk ere baditu: Guraso Elkartea 
martxan jartzea eta estatutu be-
rriak onartzea, besteak beste. 

Gurasoen, Nafarroako Gobernua-
ren eta Udalaren ekarpenen bitartez 
finantzatzen da Etxarriko Musika 
Eskola. Iazko aurrekontua 33.000 
eurokoa izan zen. Nafarroako Go-
bernuaren ekarpena (18.990 €), 
urtetik urtera txikiagoa da.

Aurtengo aldaketa 
administratiboa

Matrikula baliogabetu nahi iza-
nez gero, 1. hiruhilabetekoan egin 

beharko da; hau da, abenduaren 31 
arteko epea dago. Epe horretatik 
aurrera matrikula baliogabetu nahi 
duenak kuota guztiak ordaindu 
beharko ditu ikasturtea bukaera 
arte. 

Akordioa Altsasurekin
Hitzarmen bat dago Altsasuko 

eta Etxarriko musika eskolen ar-
tean; hori dela eta, etxarriarrek 
aukera dute Etxarrin eskaintzen 
ez diren instrumentuak Altsasun 
jotzen ikasteko. Aukera bera dute, 
esaterako, kantua edo tronpeta 
Etxarriko Musika Eskolan ikasi 
nahi duten altsasuarrek. Horre-
la, Musika Hizkuntzako ikasketak 
nork bere bere herrian egiten ditu; 
instrumentua, ordea, dagokion 
eskolan, Altsasun edo Etxarrin. 
Ikasleek ez dute beren herriko 
eskola zertan utzi. 

Ehun ikasle baino gehiago 
Etxarriko Musika Eskolan

Elikagaien Bankua ongizate-
fundazio bat da, eta izaera soziala, 
laikoa eta independentea du; bere 
helburua da egoera sozial ezber-
dinengatik elikagaien hobekuntza 
beharra duen jendearendako ba-
liabideak biltzea.

Programa honetan eragile as-
kok hartzen du parte: Etxarriko 
boluntarioekin batera, elikagai 
enpresa eta gobernu entitateak 
aritzen dira.

Honela, Nafarroan 1996. urtetik 
lanean ari bada ere, Etxarriko zo-
naldeko Gizarte Zerbitzuen bidez 
etorri zitzaigun eskabidea programa 
herrian martxan jartzeko. Une ho-
netan kapitalismo sistemaren on-
dorio larrienak pairatzen ari gara, 
eta, ondorioz, egoera krudel eta 
gordinak gertatzen ari dira eremu 
askotan. Horregatik, murrizketak, 

langabeziak, laguntza sozialen moz-
ketak… oinarrizko beharrak area-
gotu ditu. Gizarte Zerbitzuetan lan 
egiten duten langileak dira egoera 
larri horren lekuko. 

Horregatik, Etxarriko Udalak 
ekimen honen bultzadan parte 
hartu nahi izan du. Iruñetik 
etortzen diren elikagaiak Gizar-
te Zerbitzuek jasoko dituzte, eta 
hilabeteko azkeneko ostiralean 
banatuko dira, momentuz be-
har gehien duten 30 familiaren 
artean. Esan beharra dago hasi 
berria den ekimen honetan elika-
gaien banaketarako herritarren 
parte hartzea lortu dela, eta hori 
eskertzekoa da. Bestalde, aurre-
rago ikusiko da ekimenak herrian 
zer forma hartuko duen, eremu 
desberdinak txertatuz eta elkar-
lana bultzatuz.

Puesta en marcha del Banco de 
Alimentos. El Banco de Alimentos 
es una fundación de caracter social, 
laica e independiente. En la misma 
participan además de las personas 
voluntarias de Etxarri, empresas 
alimenticias e instituciones. Este 
programa viene impulsado por los 

Servicios Sociales de Base de Etxa-
rri Aranatz y el Ayuntamiento se 
ha sumado a esta iniciativa. Así, 
cada último viernes de cada mes, 
30 familias de la localidad recibirán 
alimentos. Es de destacar que para 
el reparto se han apuntado un nú-
mero suficiente de personas. 

Etxarriko Udala Elikagaien 
Bankuarekin lanean
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Herrian udal informazioa zabal-
tzeko hiru panel ezarri dira. Hau da 
horien kokapena: herriaren erdi-
guneko parkea, Mikel Arregi plaza 
eta Bureña auzoko parkea.

Helburuak: 1) udal informa-
zioa herriaren erdigunean bakarrik 
zabaldu beharrean, kanpoaldeko 
auzoetan ere zabaltzea. 2) herri-
tarrak informatzeko erraztasun 
gehiago ematearekin batera, anto-
latu eta sortzen diren ekintza eta 
jardueretan haien parte-hartzea 
areagotzea eta bultzatzea.

Panelen aurreko aldea giltza-
rekin erabili daiteke; alegia, udal 

langileek bakarrik kudeatu dezake-
te. Baina atzeko aldea irekia da, 
eta herriko bestelako talde edo 
eragileek jakinarazpenak egiteko 
erabili dezakete.

Se han colocado tres paneles in-
formativos: uno en el parque del 
centro del pueblo, otro en la plaza 
Mikel Arregi y otro en el barrio Bu-
reina. El objetivo es dar a conocer la 
información municipal a toda la ciu-
dadanía e impulsar la participación 
en las actividades organizadas. La 
parte posterior del panel es de libre 
utilización para los colectivos.  

Panel informatiboak Aurten, lehenbiziko aldiz, 
Etxarrin haur guztiak D ereduan 
matrikulatu dira, ez dago A eredu-
rik. Baina zenbait ikaslek arazoak 
dituztela ikusi da: integrazio ara-
zoak, arazo akademikoak, arazoak 
euskararekin... Horri erantzuna 
emateko, plangintza bat sortu 
da Etxarrin zailtasunak dituzten 
haurrei laguntzeko. Elkarlanean 
ari dira Etxarriko Udala eta Saka-
nako Mankomunitatea Etxarriko 
Eskolarekin eta Andra Mari ikas-
tolarekin.

Zailtasunak dituzten haurrak 
identifikatu dira, eta bi lagun-
tza mota eskainiko zaie. Batetik, 
boluntarioen bidez laguntza aka-
demikoa euskaraz emango zaie. 
Izan ere, askotan haur horien gu-
rasoek ez dute ahalmenik norbaiti 
ordaintzeko. Bestetik, baloratu da 
beharrezkoa dela ikasle horiek 
aisialdian eta espazio sozialetan 
kokatzea. Horregatik, Udalak haur 
horiei eskolaz kanpoko jarduera 
bat finantzatuko die. Horrela, ume 
horiek aukera izango dute nahi 
duten kirol edo jarduera euskaraz 
egiteko. Ekimen honek integrazioa 
eta euskara bultzatzea du helburu, 

beti ere espazio naturaletan, haien-
dako espazio berri eta berezirik 
sortu gabe.

Ayuda con el euskara para niñas 
y niños necesitados. Este año por 
primera vez todas las niñas y niños 
de Etxarri estudian en euskera, no 
existe el nivel A. No obstante, se han 
detectado problemas de integración, 
académicos, problemas con el eus-
kera.... Así pues el Ayuntamiento 
de Etxarri junto con la escuela, la 
ikastola y la Mancomunidad han 
puesto en marcha un plan. 
Una vez detectadas las niñas y ni-
ños que tienen dificultades, pue-
den elegir entre dos tipos de ayuda. 
Por una parte, ayuda académica en 
euskera gratuita, llevada a cabo por 
personas voluntarias. Y por otra, 
estas niñas y niños tendrán la po-
sibilidad de realizar una actividad 
extraescolar  que se desarrolle ín-
tegramente en euskara, financiada 
por el Ayuntamiento de Etxarri 
Aranatz. Con el fin de impulsar la 
integración y la inmersión lingüísti-
ca, las actividades  se desarrollarán 
en los espacios naturales, sin crear 
nuevos espacios. 

Euskarazko 
laguntza, beharra 
duten haurrendako
Zailtasunak dituzten haurrak 
identifikatu dira, eta bi lagun tza mota 
eskainiko zaie

Eskolako pilotalekuaren ikas-
turte berriko ordutegia herriko 
hainbat kirol talderen artean ba-
natu da. Goizez, Eskolak berak 
erabiltzen du; arratsaldez, berriz, 
futbol taldeak, irristaketa taldeak 
eta futbitoko talde gazteak. Ordu 
horietatik kanpo erabili nahi dute-
nek baldintza batzuk bete beharko 
dituzte: udaletxean eskaera egin 
behar dute, talde osatuak izan be-
har dute, eta asteburuan erabili 
nahi dutenek nolabait justifikatu 
behar dute pilotalekuaren beha-
rra. Izan ere, eskolako pilotalekuak 
duen arazoa logistikoa da: ikaste-
txe barruan dagoenez, alarma jarri 
eta kendu egin behar da. 

Herriko pilotalekuak, berriz, beste-
lako funtzionamendua du. Arratsal-
dez, Gure Pilota taldekoek erabiltzen 
dute; eta, egunez, Ikastolak. Libre 
dauden orduetan lehendabizi iristen 
denak erabiltzen du (Iturri Ederren 

giltza eskatuta). Ilunduta egonez 
gero, argiaren kutxan dirua sartu 
besterik ez da egin behar.

Gure Pilota Elkartearen 
gonbidapena:

Ostiralero 17:00etatik aurrera 
gazteenen pilota partiduak dohain 
ikusteko aukera izango dute pilo-
tazaleek Herriko Frontoian. Ez 
galdu aukera!

Reglamento para utilización del 
frontón de las Escuelas. Para el 
presente curso escolar, ya está fijado 
el horario de utilización del mismo. 
Las personas que deseen utilizarlo 
deberán cumplir varios requisitos: 
realizar la solicitud en el Ayto., ser 
grupos deportivos consolidados y 
justificar el uso.  Llamamiento de 
Gure Pilota: todos los viernes, a 
partir de las 17:00 partidos entre 
jóvenes gratis en Euskalerriari.

Pilotalekua 
erabiltzeko araudia
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Proba moduan, Mankomu-
nitateak, Ecograsen laguntzari 
esker, Birziklatze Etxea jarriko 
du Etxarriko Malkorramendi 
auzoan (emergentzia gunearen 
ondoan). Birziklatze Etxea puntu 
garbi berezia izanen da, honda-
kin arriskutsuak gaika biltzeko 
aukera emango duena. Bertan 
bota ahal izango dira ondoko 
material hauek guztiak: sukaldean 
erabilitako olioa, erabilitako pi-

lak eta bateriak, fluoreszenteak, 
kontsumo baxuko lanparak, ber-
nizak, margoak, disolbatzaileak, 
kola, garbiketarako produktuak, 
erabilitako mugikorrak, etxetres-
na txikiak, tinta-toner kartutxoak 
eta beste.

Birziklatze Etxea Mankomuni-
tatearen Garbigune Mugikorraren 
osagarria izanen da, baina ordu-
tegirik gabe, 24 orduz zabalik 
egonen baita. Etxolak hainbat 
ate izango ditu, produktu mota 
bakoitzeko bat. Ongi funtziona-
tuz gero, Sakanako beste hainbat 
herritan jarriko da.

Casa de Reciclaje abierta 24 h. 
La Mancomunidad con la colabo-
ración de Ecográs va a instalar una 
Casa de Reciclaje al lado del área 
de emergencia en Malkorramendi. 
En ella se podrán depositar aceite 
usado de cocina, pilas y baterías, 
fluorescentes, pinturas, disolven-
tes, móviles, electrodomésticos 
pequeños, cartuchos de toner....

Hezegune berriak 
sortzeko proiektua.

Herriko kaleen 
konponketa

San Juan Baleontzia 
egiteko lanak 
aurrera doaz

San Juan Baleontzia egiteko 
Sakanatik eramandako haritzak 
azaro erdialdean Zeraingo ze-
rrategian zerratzen hasiko dira. 
Ondoren, Zeraindik Pasaiara era-
mango dira, baleontziaren hezur-
dura egiten hasteko. Baleontzia 
egurrezko estalki batean egingo 
dute, eta estalkia orain bukatzen 
ari dira. Estalki hau Euskal Herrian 
egurrez egindako eraikinik han-
diena da, eta Artikutzak emandako 
egurrekin egin da. Martxoa aldera, 
Pasaian baleontzia egiten ikusteko 
museoak ateak zabalduko ditu.

Gogoratu behar dugu San Juan 
Baleontzia 1565. urtean Pasaiatik 
atera eta Ternuan hondoratu zela, 
eta orain Albaola Elkartea ontziaren 

erreplika bat eraikitzen ari dela, Jon 
Maiaren koordinaziopean. Baleon-
tzia egiteko asmoa Donostia 2016 
egitasmoaren barnean koka tzen 
da, eta gure ondare arkeologiko 
preziatuenetakoa da, eta itsasoko 
eta mendialdeko euskaldunen 
arteko elkarlanaren ikur.

Van adelante los trabajos de 
construcción de la Nave San 
Juan. A mediados de noviembre 
comenzarán a serrar la madera de 
roble de Sakana en Zeraín, para 
comenzar después en Pasajes a 
construir la estructura del balle-
nero. Con este fín han construido 
en Pasajes una cubierta de madera 
donde construirán la Nao. 

Baso-igel jauzkaria Sakanan 
barrena errekuperatzeko hainbat 
putzu eraikitzen hasi dira Nafa-
rroako Gobernuaren ekimenez. 
Etxarrin, 5 hezegune sortuko dira: 
Basopokalen 2, Beheko basoan 
1, Utzubarren 1 eta  Burgalden 1 
(Lizarragabengoa). La Caixaren 
Gizarte Ekintzak finantzatzen du 
egitasmoa eta GANASAk (Ges-
tion Ambiental de Navarrak) 
gauzatzen. 

Proiektuko egileendako nabari-
nabaria da hezeguneen falta Saka-
nako Aralar magal guztian barre-
na. Hezeguneen hutsune hori eta 
haien arteko distantzia txikitzeko 
asmoz sortu da egitasmoa. Au-
rretik, Arbizun (Sandindein) eta 
Altsasun (Usolarraingo Sietsa) 
oso arrakastatsuak izan dira igel 
eta anfibioen ugalketak

Proyecto de creación de balsas 
en Sakana. Con el fín de recuperar 
la Rana Ágil entre otras especies 
de anfibios, el Gobierno de Na-
varra ha comenzado a crear en 
todo Sakana nuevos humedales. 
En Etxarri se crearán 5.  Este pro-
yecto está  financiado por la Obra 
Social de la Caixa. 

Birziklatze Etxea 24 
orduz irekita Etxarrin

Nafarroako Gobernutik kaleak 
konpontzeko diru-laguntzarik jaso 
ez denez, ez dago dirurik kale guztiak 
konpon tzeko. Hala ere, Udalak diru 
partida bat aurreikusi du konponke-
tetarako. Elizkorta asfaltatzea era-
baki da.

Arreglo de calles. El Ayuntamiento ha 
decidido asfaltar la calle Elizkorta. 
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Urtea bukatu aurretik herri ba-
tzarra egiteko deialdia eginen du 
Udalak, baso kudeaketa berriari 
buruz hitz egiteko. Batzar horre-
tan Beheko Basoan gertatu izan 
diren arazoei buruzko azalpenak 
emango dira, eta aurrera begirako 
eredua mintzagai izanen da. Izan 
ere, orain arte, baso kudeaketaren 
baitan ustiaketa eta garbiketa lanak 
baino ez dira sartzen. Udalaren 
asmoa, ordea, bestelakoa da, zen-
tzu zabalagoan hartzea basogintza, 
besteak beste turismoa eta arkeo-
logia kontuan hartuz. 

Urteotan Beheko Basoko men-
diko lantegietan hainbat kalte sortu 
dira. Aurten, esate baterako, Udalak 

emandako bi enkanteetako enpre-
sak lanean ari zirela zenbait txikizio 
egin dituzte: batez ere pistetan eta 
Jentilzulo trikuharrian. Momentu 
honetan Aranzadi Zientzia Elkartea 
eta Nafarroako Gobernua kalteei 
buruzko txostena egiten ari dira Jen-
tilzulo konpontzeko. Kalte ordainak 
eta konponketa gastuak enpresak 
berak ordaindu beharko ditu.

Ahuntzetxeko pistaren 
konponketa

Ahuntzetxeko pistaren azken 
zatiaren konponketa esleitu du 
Udalak. Lanak urtarrila bukatu 
aurretik despeditu beharko ditu. 
Lan horretarako 7.833 euroko 

diru-laguntza jaso du Udalak. Hala 
ere, aipatu behar da Nafarroako 
Gobernuaren diru-laguntzak 
asko jaitsi direla. Izan ere, orain 
arte inbertsioaren %65-70 ingu-
ru estaltzen zuen; aurten, ordea, 
%33 baino ez. Enkanteen esleipe-
narekin jasotako irabazien %20 
inbertitu behar du Udalak. 

Iturria ahuntzetxean, eta 
mahai panoramikoa Haritz 
zaharren Ibilbidean 

Azken urteotan hainbat hobe-
kuntza egin dira basoan: Ahunt-
zetxeko aterpea konpondu da, 
eta Haritz Zaharren Ibilbidea eta 
Trikuharrien Ibilbideko laburra 
Nafarroako Mendi eta Eskalada 
Federazioak markatu eta homolo-
gatu ditu. Bisitari gehiago etor tzen 
dira ingurune eder honetara. Hori 
dela eta, Ahuntzetxean iturria jartzea 
erabaki du Udalak. Iturriko ura 570 
metrora dagoen errekatik ekartzen 
da, eta tratatu gabeko ura da. 

Bestalde, Haritz Zaharren Ibilbi-
dean mahai panoramiko bat jarri 
da, eta hariztiari buruzko hainbat 
argibide ematen da bertan: topo-
nimiari buruzkoak, angioa edo 
dehesari buruzko argibideak, 
zotola eta zuhaitz motz eta zaha-
rrei buruzkoak... QR kodearen 
bitartez informazio hori guztia 

Etxarriko Udalaren web orrian 
hainbat hizkuntzatan irakurtzeko 
aukera egonen da. 

Horrez gain, Cederna-Ga-
ralurren Leader programaren 
diru-laguntza bati esker Trikuha-
rrien Ibilbideari eta SL-NA 137 
edo Haritz Zaharren Ibilbideari 
buruzko eskuorri digitalak prestatu 
ditu Udalak, hainbat hizkuntzatan: 
euskaraz, gazteleraz, katalanez eta 
ingelesez. Orri horiek Udalaren 
webgunean daude ikusgai. 

Asamblea popular sobre la ges-
tión forestal. El Ayuntamiento 
convocará una asamblea popular 
antes de fin de año para hablar so-
bre la nueva gestión forestal. Se 
tratarán los problemas habidos en 
Beheko Baso y se hablará  sobre el 
modelo a seguir. La intención del 
Ayuntamiento es enfocar el tema 
desde una perspectiva más amplia, 
teniendo en cuenta el turismo y la 
arqueología, entre otros. 
El Ayuntamiento está a la espera 
de recibir un informe redactado 
por la Asociación Aranzadi y al 
Gobierno de Navarra, sobre  los 
desperfectos que se han produ-
cido en las pistas y en el dólmen 

Baso kudeaketari buruzko 
herri batzarra

Hauxe da Haritz zaharren Ibilbidean jarri duten mahai-panoramikoko hormairudiaren zati bat.

de Jentilzulo, con el fin de que las 
reparaciones a realizar y su coste 
corran a cargo de las empresas que 
los produjeron. 
Por otra parte, ya se ha adjudicado 
la reparación del último tramo de la 
pista de Ahuntzetxe. Las ayudas del 
Gobierno de Navarra se han visto 
reducidas de un 65-70% a un 33% 
actual.
El Ayuntamiento ha colocado una 
fuente junto al albergue de Ahun-
tzetxe. Se ha colocado una mesa 
panorámica en el recorrido de los 
Robles Milenarios.  Además, con 
la  subvención de Cederna- Gara-
lur, se han editado unos folletos 
digitales sobre los dos recorridos 
(Robles Milenarios y Dólmenes). 
Se puede descargar en la web del 
Ayuntamiento. 



14    www.etxarriaranatz.com

AUzOlAnIEn

Sexu eta ugalketa osasunari eta 
haurdunaldia borondatez eteteari 
buruzko legearen hiru urteko in-
darraldiaren ondoren, bere era-
ginkortasuna aztertzeko unea da, 
emakumezkoen eskubideen babe-
sa bermatzeari dagokionez. 

Lehenik eta behin, esan daiteke 
legea nahiko zabala dela; bertan 
abortua despenalizatzeaz gain, sexu 
eta ugalketa osasuna deritzona ere 
aipatzen baita. Hori aurrerapauso 
garrantzitsua eta abiapuntu egokia 
da, sexu eta ugalketa eskubideak 
aintzat hartuta, sexu-hezkuntzari 
eta antisorkuntzari buruzko poli-
tikak oinarritzat hartzen dituelako. 
Bigarrenik, Legeak haurdunaldia-
ren borondatezko etetea haurdu-
naldiaren 14. astera bitarte inolako 
arrazoirik edo justifikaziorik gabe 
ahalbidetzen du. 

Legearen alderdi negatiboak ere 
nabarmendu behar dira, ordea; 
oraindik abortuaren figura Zigor 
Kodearen barnean sartua dago, 
emakumezkoaren borondatez, 
eta epeetatik eta kasuetatik kan-
po egiten denean. 

Bestetik, lege idatziaren eta 
praktikaren arteko amildegia 
begi-bistakoa da; legeak abortuaz 
haragoko erregulazioa aurreikus-
ten duen arren, sexu eta ugalketa 
eskubideak ere arautuz, hori guztia 
praktikara eramatea iruzur ikara-
garria izan da. Gabezia handiak 
baitaude: hezkuntza politiketan 
edo nahi gabeko haurdunaldiei 
buruzko sentsibilizazioa eta kon-
tzientziatzeko neurrietan, gazteei 
zuzendutako sexu hezkuntza pro-
grama eskasak… 

Honen guztiaren adibide min-
garria dugu Etxarriko Emakume 
Arreta Zentroan egon den zer-
bitzuaren murrizketa, sexu hezi-
tzailearen lanaldia erdira jaitsiz. 
Etxarriko zentroko murrizketak 
ondorio larriak izango ditu zonal-
dean: ikastetxeetan ezingo da sexu 

hezkuntza bermatu, zerbitzua ez 
da eskuragarria izango, sarbidea 
zailagoa izango da, ez dago gaz-
teendako programa berezirik…. 
Zerbitzuaren joera asistentzialagoa 
izango da batez ere, eta tarte txi-
kiagoa izanen dute sexu hezkun-
tzak eta prebentzio izaera duten 
politikek.

Gai honekin kezka handia 
daukagu Emakumearen Batzor-
dean, uste dugulako eskubide eta 
bermeak ez direla soilik Etxarriko 

Osasun zentrora joaten garenon-
gan murrizten; jendarte osoan bai-
zik. Horregatik, parekidetasune-
rako bidean lanean jarraitu nahi 
dugu Etxarrin ere, eta horretara 
gonbidatzen ditugu Etxarriko gi-
zon zein emakumeak, bakoitzak 
bere arloan, egunerokotasunean, 
mobilizazioetan parte hartzen, 
edo, nahi izanez gero, gure batzor-
dean lanean. Asteartero elkartzen 
gara, 8:30etik aurrera, udaletxean. 
Nahi duenak, lanean edo ideiak 
proposatuz, ateak zabalik ditu!

Sexu eta ugalketa 
eskubideak urratuak
Emakumeen Batzordearen ustez, Etxarriko Emakume 
Arreta Zentroan egon diren murrizketek sexu eta ugalketa 
eskubideen urraketa areagotu eginen dute.

Urriazaroko 
kultur 

agenda

Urriaren 26an, larunbata, 
SAKANAKO KROSA 16:00etan 
Haur krosa. 17:00etan kadete 
eta helduen krosa 

Urriaren 26an, larunbata, 
19:30ean, Udal Pilotalekuan 
“Taupadak” ikuskizuna. 

Azaroaren 1ean, ostirala, 
19:00etan, Jasokundearen 
Elizan Errusiako “VESNIANKA 
MOSKU” abesbatzaren kont
zertua

Azaroaren 8a, ostirala, 
22:00etan, kultur Etxean Jon 
Barbarin aktorearen “Tximi-
noa” antzezlana. 

Azaroaren 15a, ostirala, 
22:00etan, kultur Etxean 
Txalo taldearen “Pottola” 
antzezlana

Azaroaren 17a, igandea, 
19:00etan, Jasokundearen 
Elizan Iruñeko Orfeoiko Gazte 
Abesbatzaren kontzertua

Azaroaren 20a, asteazke-
na, 19:00etan, kultur Etxean 
Udal Musika Eskolako ikas
leen Santa zezilia eguneko 
kontzertua

Azaroaren 21a, osteguna, 
17:00etan, liburutegian IPUIN 
KONTALARIA 

Azaroaren 23a, larunbata, 
17:30ean, kultur Etxean xxl 
Ikuskizunak taldearen “Eskola 
ondoko jolasak”. Familiarteko 
antzerki ikuskizuna

Violación de los derechos sexuales y de reproducción. En opinión 
de la Comision de la Mujer, los recortes en el Centro de Atención 
a la Mujer agravarán la vulneración de los derechos sexuales y de 
reproducción.
Es momento para, después de tres años en vigor, revisar la Ley 
Orgánica de salud sexual y reproductiva  y de la interrupción del 
embarazo para poder garantizar los derechos de la mujer. Como 
aspectos positivos, la Ley despenaliza el aborto, toma como base 
las políticas de educación sexual y contracepción y permite la inte-
rrupción del embarazo hasta la 14ª semana sin justificación. Como 
negativo, el aborto está tipificado por el Código Penal fuera de los 
supuestos de la Ley y el abismo existente entre ella y la realidad. 
Claro ejemplo de ello es la actual situación del Centro de Etxarri, 
con la jornada laboral de su educadora sexual reducida a la mitad. 
De esta manera, no se garantizará la educación sexual en los centros 
escolares, el servicio no estará disponible, no habrá programas 
especiales para la juventud, no se incidirá en la prevención…
La comisión está preocupada por este tema porque considera que es 
de importancia para toda la sociedad, por ello hace un llamamiento 
a todos los etxarriarras para reunirse todos los martes , a partir de 
las 8:30,  en el Ayuntamiento. 



etxarriaranhazten@gmail.com    15 

UdAl BUlETInA 

Etxarriko ordezkaritza 
Diadan 

Etxarriko Udalak gonbidapen formala jaso zuen Independentzia 
Saretik, Bartzelonako Paseo Gracian 100 metroko espazioa betetzen 
laguntzeko. Etxarritik 8 lagun abiatu ziren, 2 zinegotzi eta 6 herritar. 
Bidaia oso interesgarria izan da, hango arduradunekin esperientziak 
elkartrukatzeko aukera egon delako.

Representación etxarriarra en la Diada. El Ayuntamiento recibió una 
invitación formal para unirse a la Vía Catalana en el Paseo Gracia. Ha sido 
un viaje interesante para establecer lazos e intercambiar experiencias. 

Iker Mariñelarena, 
zinegotzi 

Iker Mariñelarena etxarriarrak 
zinegotzi kargua hartu zuen, uztai-
laren 29ko osoko bilkuran. Gogoan 
hartu Bilduko hautetsi baten tokia 
hutsik zegoela, Txeli Erdoziak kar-
gua utzi ondoren.

Iker Mariñelarena (BILDU) es concejal desde el Pleno celebrado 
el 29 de julio. Toma el puesto de Txeli Erdozia.  

Udara honetan Udal Musika 
Eskola Zaharrari hainbat eraso 
egin zaizkio, kristalak puskatuz eta 
hondatuz. Eta ez da gertatzen den 
lehenengo aldia. Jakinarazi nahi 
dugu eraikin hori herriko hainbat 
eragilek erabiltzen dutela (Etxarri 
2012+1, Artie Kalia, Rokodro-
moko taldea…). Bestalde, bertan 
proiektu berriak abiatzeko asmoa 
ere badago: dagoeneko rokodro-
mo bat egiteko proiektua martxan 
da, eta Gizarte Zerbitzuekin batera 
garatu den Elkarlanean Elikagaien 
Bankuaren biltegia ere bertan jarri 
berri da. Beraz, horrelako erasoek 
kalte handia sortzen dute, eta arlo 
askotan herriarendako lanean bo-
luntario ari diren eragileen lana 

erabat oztopatzen dute. Hortaz, 
Udalak eta bertan lan egiten duten 
erakundeok eraso horiek gogor 
salatzen ditugu, eta deia egiten 
dugu Udalaren eta herriaren erai-
kinak zaintzeko, guztioi dagokigun 
lana baita. Eman dezagun indarra 
sortzen, eta ez desegiten!

Destrozos en la antigua Escuela 
de Música: el Ayuntamiento junto 
con los colectivos que comparten 
el local, denuncian los destrozos 
ocurridos durante el verano y ha-
cen un llamamiento para cuidar 
los edificios municipales, ya que  
perjudican seriamente la labor de 
colectivos que trabajan mediante 
voluntariado.

Eraso gehiagorik 
ez Musika Eskola 
Zaharrari!

Joxi Bakaikoa Donostia
ko bake konferentzian

Urriaren 10 eta 11n Donostian egin den alkateen bake konferen-
tzian Sakanako ordezkaritza bat egon zen. Mayors for Peace Bakearen 
aldeko Alkateen Elkarteak babestuta, konferentziaren xedea izan da 
gatazka politiko eta sozialen lekuko diren hainbat eta hainbat alkateren 
testigantza konpartitzea. Bertan, gatazken biktima guztien oroimena, 
aitortza eta justizia aldarrikatu zen.

Konferentzia horretan, Euskal Herriko alkateez gain, munduko 
hainbat udaletako alkate eta ordezkarik hartu zuten parte: Rosario 
(Argentina), Suchitoto (El Salvador), Belfast (Irlanda iparraldea), Ma-
naguako (Nikaragua), Boise (AEB), Serhat Temel Batman (Kurdistan), 
Milan (Italia), Steenokkerzeel (Flandria), Santa Lucia di Mercurio 
(Korsika), Koksijde (Flandria, Bartzelona (Herrialde Katalanak). 
Jugoslavia Ohiko eta Kurdistango ordezkariak ere egon ziren.

Joxi Bakaikoa en la conferencia de paz de San Sebastian. La con-
ferencia celebrada el 10 y 11 de octubre se organizó bajo la tutela de  
Alcaldes por la Paz / Mayors for Peace. El objetivo ha sido compartir 
testimonios entre alcaldes que son testigos de conflictos sociales y 
políticos. En la misma se hizo un acto de reconcimiento y se solicitó 
justicia. Además de los de Euskal Herria participaron de Argentina, El 
Salvador, Irlanda del Norte, Nicaragua, EEUU, Kurdistan, Italia...
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Orain artekoak
Nafarroa Bizirik fundazioak 

Etxarriko Udalari bertan interpreta-
zio zentro bat egiteko eskaera egin 
ondoren, Udalak bi batzar deitu 
zituen udaberrian Nafarroa pro-
posamena aztertzeko: maiatzaren 
23an proiektuaren aurkezpena egin 
zen, eta ekainaren 21ean ekarpe-
nak egiteko bilera irekia egin zen. 
Udalak, batzar horietako ekarpenak 
jasota, eta egin beharreko kontsulta 
teknikoak eginda, Basopokale para-
jean zentroa kokatzeko prozedura 
administratiboa ireki zuen.

Enneco, Basterretxearen 
eskultura

Oraingoan notizia ona artearen 
eskutik etorri da. Basterretxea es-
kultoreak Enneco obra diseinatu 
du, Enneco, haritzaren memoria 
interpretazio zentroan paratzeko. 
Urriaren 4an Nafarroa Bizirikek 
egindako prentsaurrekoan, Nafa-
rroako arte, kultura eta politikako 
ordezkaritza zabala egon zen. Etxa-
rriko udalaren ordezkaritza bat ere 
bai. 5 bat metro izanen dituen al-
tzairuzko eskultura hau zentroaren 
ikurra izanen da, proiektuari hasie-
rako bultzada emanen diona. Izan 
ere, finantziazio iturria ere izanen 
da, eskultura horren erreplika txi-
kiak saltzeko eginen baitira.

Basoan integratutako 
proiektua

Zentroaren xede nagusia izanen 
da basoari lotutako espazio bat sor-
tzea, basoa kaltetu gabe. Izan ere, 
lehenik basoa garbitu egin behar 
da, baliabide naturalen inbentarioa 
egiteko. Gero, eraikinak bertako 
baliabide naturalei egokitua eginen 
dira, arbolak kaltetu gabe, besteak 
beste. Beraz, proiektua bertara 
moldatua eta integratua izanen da, 
basoaren izaera, orografia eta ba-
liabideak mantenduta. Ingurugiro 
Departamentuaren eta basozainen 
aholkularitzapean eginen dira la-
nak. Informazio gehiago: http://
www.enneco.org

Basoa garbitzeko auzolana
Nafarroa Bizirik fundazioa bete-

betean ari da proiektuan lanean. 
Asmoa da urtea amaitu aurretik 
kokalekuaren garbiketa partziala 
egitea, espazioaren behaketa topo-
grafikoa egiteko. Izan ere, dagoene-
ko Udalak jasoa du Ingurugiro De-
partamentua baimena Basopokale 
garbitzen hasteko (urriak 4). Biodi-
bertsitatea Kontserbatzeko Zerbi-
tzuak egindako txostenak bertako 
baliabide naturalak mantentzeko 
arau zehatzak ematen ditu: besteak 
beste, 10 zentimetro baino gehia-
goko diametroa duten landareak 
mantendu egin behar dira, eta baita 
ere haritz landare txikien eremuak, 
eta hainbat gorosti eta elorri.

Orain, bi erakunde horiek koka-
lekua garbitzeko plangintza egiten 
ari dira, eta horretarako auzolan bat 
deituko da Etxarrin, Fundazioak 
eta Udalak antolaturik. 

El Centro de Interpretación 
Enneco, adelante. Después de la 
presentación del proyecto el 23 de 
mayo y de recoger las sugerencias 
populares, se ha iniciado el procedi-
miento administrativo correspon-
diente para construir el Centro en 
el paraje de Basopokale.
La escultura que Nestor Baste-
rretxea ha hecho fue presentada 
en rueda de prensa por Nafarroa 
Bizirik el 4 de octubre. La escultura 
tiene 5 m de altura, está hecha de 
acero y se harán pequeñas repro-
ducciones que se pondrán a la ven-
ta, como fuente de  financiación. 
La finalidad de este proyecto es 
crear un espacio unido al bosque, 
totalmente respetuoso con los 
recursos naturales  integrándolo 
en el entorno. El Ayuntamiento ya 
tiene el permiso del Departamento 
de Medioambiente para comenzar 
con los trabajos de limpieza.  Las 
personas que estén interesadas en 
participar en auzolan pueden inscri-
birse en el Ayuntamiento (948 460 
004). Más información: http://
www.enneco.org

Enneco interpretazio 
zentroa, aurrera
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Auzolana antolatzen ari den lantaldea, behaketa lanetan.

Basterretxeak Etxarriko Udala bisitatu zuenekoa.

Proiektuaren aurkezpena kultur Etxean.

lantaldeen ekarpenak.

Boluntarioak behar ditugu Enneco, haritzaren 
memoria zentroko lehen lanak egiteko: 

Basopokale garbitu / Sasiak desbrozatu / Tokiaren neurketa topografikoa egin 

Auzolan horiek basozainen gidaritzapean eginen dira, 10kako brigadetan. Izena ematen 
dutenei, beharren eta eguraldiaren arabera deituko zaie. 
Eman ezazu izena udaletxeko telefonora hots eginda: 948 460 004. 

BErrESkUrA dEzAGUn GUrE HArITzArEn MEMOrIA!!


