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Udalak 1.000.000 euro baino gehiagoko 
inbertsioa egiteko asmoa du 2018-2019 urteetan
El ayuntamiento prevé para 2018-2019  
una inversión mayor de 1.000.000 euros

AURREIKUSPENAK

LANAK INBERTSIOA DIRULAGUNTZA

URA: ur-erreguladoreak, 
ur-sarearen sektorizazioa eta 
kontagailu digitalak jartzea

280.000 € -PIL : %70 konfirmatua 

ARGIA: Falta diren kale  
gehienetan led argiak jartzea

310.000 € PIL:  %60 konfirmatua 
-IDAE: konfirmatu gabe

INDUSTRIAGUNEA:  
Utzubarreko hobekuntza lanak

144.000 € - Laguntza: % 50 ia ziurra 
- Kontribuziok: %90

PILOTALEKUA:   
teilatu txikia konpontzea

34.000 € PIL: %70 konfirmatua

MENDIA:  
Utzubarreko bazkalekua

25.000 € % 50 konfirmatu gabe

PEATONALIZAZIOA 25.000 € ---

ESKOLAKO KOMUNAK 25.000 € % 50 konfirmatu gabe

BIDEAK: depositurako bidea eta 
Itsere konpontzea

58.650 € Oraindik ez da 
laguntza atera

ERABILERA LIBRERAKO  
(estalopea...)

123.000 € % 100 konfirmatua

GUZTIRA: 1.024.650 €  

Oinezkoendako  
bi espazio berri
Dos nuevas zonas 
peatonales
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80 kotxe baino  
gehiago sartzen dira

Etxarri oinez bizi!

Udala dagoeneko hasia da urria-
ren 28ko batzarrean adostutako 
erabakiak gauzatzen: peatonali-
zazioari lehentasuna ematea, eta 
hartara oinezkoendako espazioak 
irabaztea eta hobetzea. 

Horren ondorioz, Larrañon-
don aparkaleku bat egitea erabaki 
zen, herriko plaza eta erdigunea 
arintzeko. Aparkaleku horretan 
80 kotxe baino gehiagorendako 
tokia dago, eta bertatik plazara 
2 minutu daude oinez. 

Oinezkoendako bi gune berri 
sortzea ere adostu zen: bat La-
rrañeta kalean (autobus geltokitik 

Ikastola arteko zatia), eta bestea 
udaletxearen eta liburutegiaren 
arteko zelaigunean. Bestalde, 
udaletxe pareko eta Derry pareko 
zebrabideen arteko tartea ere or-
denatu beharra dagoela baloratu 
zen, oinezkoen eta kotxeen arte-
ko nahasmendua dagoelako eta 
arrisku-egoerak sortzen direlako. 

Behin azpiegitura horiek guztiak 
martxan jarrita, eta horri dagokion 
balorazioa eginda, berriz ere esta-
lopearen gaiari helduko zaio. Ba-
tzarrean bertaratutako herritarren 
gehiengoa estalopea kioskoaren 
atzeko aldean egitearen alde agertu 
zen, baina erabaki zen behin oinez-
koendako espazio berriak sortuta, 
gero estalopeari dagokionez behin 
betiko planteamendua egingo zela, 
2018-2019 urteei begira.

El aparcamiento de Larra-
ñondo está listo. a principios 
de año se peatonalizarán dos 
zonas. Etxarri oinez bizi!!
El ayuntamiento ya está ejecu-
tando las decisiones tomadas 
en la asamblea del 28 de oc-
tubre: dar prioridad a la pea-
tonalización y ganar y mejorar 
espacios para los/as peatones. 
Se decidió hacer un aparca-
miento en larrañondo, para 
agilizar la plaza y el centro en 
general. En dicho aparcamien-
to se podrán aparcar más de 
80 coches y de ahí a la plaza 
tan sólo hay 2 minutos a pie. 
también se acordó crear dos 
nuevas zonas peatonales: una 
en la calle larrañeta (desde la 
parada de autobús hasta la 

ikastola) y la otra entre el ayun-
tamiento y la biblioteca. Se va-
loró que el paso de peatones 
entre el ayuntamiento y el de-
rry se debía ordenar, ya que 
existe alteración entre coches y 
peatones y se dan momentos 
de peligro. 
una vez estén en marcha to-
das estas innovaciones, se 
procederá a debatir sobre la 
cubierta de la plaza. la mayo-
ría de la gente que participó en 
la asamblea se declinó por la 
opción de colocarlo en la parte 
trasera del kiosko, pero se de-
cidió que una vez realizada la 
peatonalización se realizaría 
un nuevo planteamiento con 
vistas a 2018-2019.

Larrañondoko 
aparkalekua prest dago
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Txuri guneak: 
Oinezkoendako  
espazio berriak:
 1. Iturri Eder parea 
 2. Liburutegi ingurua

Aparkalekua

Geziak: 
Ibilgailuen norabidea

Zonas blancas: 
Zonas peatonales:
 1. Zona Iturri Eder 
 2. Zona biblioteca

Aparcamiento

Flechas: 
Dirección de vehículos

1
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Pilotalekua

Liburutegia
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Farmazia

Kaxarna kalea

Ikastola kalea

Iturrikokale
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2018ko urte hasieran  
bi gune  
peatonalizatuko dira

A principios de 2018 se 
peatonalizarán dos zonas
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URA: 280.000 € 
ERREGULATZAILEAK, 
SEKTORIZAZIOA 
ETA KONTAGAILU 
DIGITALAK
Gurean, gai premiazkoenetako bat 
ur hornidura da. Etxarri Aranatz 
ez dago Sakanako Mankomuni-
tateko ur hornidura kudeaketan 
sartuta, eta azpiegiturak propioak 
dauzkagu. Alabaina, aspaldi dauz-
kagu arazoak gorako eta beherako 
horniduran, eta zenbait azpiegitura 
zaharkituta daude. Nafar Gober-
nuak beherakoan bakarrik lagun-
tzen du diruz, depositotik behera, 
iturriraino. Beherakoan egin beha-
rreko inbertsioa orotara 280.000 € 
dira eta diruz %70 lagunduko dute. 
Udalak bi fasetan egiteko asmoa 
dauka: 2018 eta 2019an.

Beherako ur horniduran bi arazo 
nagusi daude. Lehenendabizikoa 
Lizarragabengoako ur hornidura 
da. Etxarrin ere presio arazoak dau-

de, honek ur-ihesak sortzen ditu eta 
hori konpontzezko hodietan presio 
erregulatzaileak ezarri behar dira. 
Bestea kontsumo deskontrolatuak 
kontrolatzeko sektorizazioa egitea 
da. Ur-ihesak daude, toma ilegalak 
eta beraz, kontrolatzen ez den kon-
tsumoa dago. Erdibideko kontagai-
luak jarriz gero, gehiegikeria horiek 
non ematen diren jakin daiteke. Bes-
talde, hirugarren asmoa kontagai-
luak ezartzea da poligonoetan eta 
herrian, horien irakurketa hobeki 
eta azkarrago egiteko. Kontagailu 
digitalak jarriko dira, erradiokontrol 
bidez egiten da, Mank-ek gaur egun 
dauzkanak. Gailu honekin uraren 
kontsumoa kontrolatuko da, azken 
2-3 urtetan ur arazoak izan ditugu, 
ez gara mozketak egitera iritsi baina 
larri ibili gara.

Esan bezala, goikoa, Bargako 
iturburuko ur-ekarrera (Amaitu-
rrietan) ere berritu beharko litzatke, 
100 urte dituelako eta oso zahar-
kitua dagoelako, baina Nafarroako 

Gobernuak hau ez du diruz lagun-
tzen Nafarroako plan zuzentzailetik 
kanpo gaudelako. Gai  hau aurrerago 
sakonago aztertu beharko da.

ARGIA: 310.000 € 
KALE GEHIENETAN 
ARGITERIAN LED 
ARGIAK jARRIKO DIRA
Helburua da batetik, gutxiago ku-
tsatzea, eta beraz energia garbiagoa 
erabiltzea, eta bestetik, dirua aurrez-
tea: aurreikusten da kale guztietan 
2016-2017 urteetan kale batzuetan 
LED argiak jarri ziren, Udalak kostu 
guztia asumituz: Kale Nagusia, San-
ta Kitz, San Kiriko eta Aldapasoro 
eginda daude. Orain gainontzeko 
faseak bi zatitan egitea planteatzen 
da, eta Nafar Gobernuak proiektu 
osoaren %60a diruz lagunduko du. 
2018an egingo diren lanek 86.000 
euroko inbertsioa izango dute , eta 
LED argiak ezarriko dira, lumina-
rian eta faroletan. 2019an bigarren 

zatiari helduko zitzaion eta inber-
tsioa 171.000 eurokoa izango da, 
baita ere  %60 diruz lagundua. Ar-
giteriaren proiektu hau egiteko Esta-
tuko IDAEren ere diru-laguntza ere 
eskatu du Udalak, baina ez dakigu 
oraindik jasoko den edo ez. Eskaera 
uda baino lehen aurkeztu zen baina 
erantzuna 5 hilabetetan etor daite-
ke. Laguntza hori ere jasoko balitz, 
Nafarroako Gobernuak parte bat or-
dainduko luke eta beste zatia IDAE-
tik etorriko litzateke. Bestela, Udalak 
jarri beharko du inbertsioaren %40. 
Egindako auditoriaren arabera, in-
bertsio hauek eginda, Udalak urtean 
26.000 € inguru aurreztuko ditu, 
eta beraz, egindako inbertsioa 4,8 
urtetan amortizatuko da.

ERABILERA LIBRERAKO 
DIRU-LAGUNTZA: 
123.000 €

Toki Administrazioak ematen 
duen 3 urteko plangintza horre-

2018-2019ko inbertsioetarako 
asmo nagusiak

Etxarriko Udalak hainbat inbertsio egiteko asmoa du, finatziazio planek laguntzen badute,  
eta Nafarroako Gobernuak hiru urtetik behin ematen dituen diru-laguntzak aprobetxatuta, besteak beste.



etxarriaranhazten@gmail.com  5 

udal bulEtina INBERTSIOAK

tan, biztanle kopuruaren arabera 
ere laguntza bat ematen du, eta 
horren ondorioz Etxarriko Uda-
lak Nafar Gobernutik 123.00 € 
jasoko ditu, beharren arabera in-
bertitzeko. Udala aukera ezberdi-
nak aztertzen ari da: argiterian eta 
ur-horniduran diruz laguntzen 
ez diren zatiak ordaintzeko, adi-
bidez. Udalak dauzkan beste in-
bertsio batzuk aurrera ateratzeko 
ere erabil liteke: peatonalizazioa, 
abendurako zati bat egingo da eta 
datorren urteari begira peatonali-
zazioarekin bukatu eta estalopea 
egin nahi da. Cederna Garalurrek 
PDR (Plan Desarrolo Rural) di-
rulaguntza aterako du abenduan 
eta ea estalopea eta peatonaliza-
zioaren zati bat estal lezakeena. 
Beraz, PDRko eta IDAEko di-
rulaguntzak jaso edo ez, 2018ko 
aurrekontuak modu batera edo 
bestera egingo dira, eta inbertsio 
batzuk edo beste batzuk egingo 
dira.

UTZUBARREKO 
INDUSTRIA GUNEA: 
144.000 €

Beste proiektuen artean dago 
industria guneak berritzea eta 
honetarako diru-laguntzen es-
kaerak egiteko epea ere ireki 
da. Utzubarreko urbanizazioa 
berritzea aspaldiko asmoa zen; 

zoladura eta argindarra txukun-
tzea, hain zuzen ere. Gainera, 
proiektua nahiko zaharkituta 
geratu da eta erabaki da jabeen 
eta udalaren artean lehentasu-
nezkoa zer den adostu eta horri 
ekin. Hau kontribuzio bereziekin 
ordainduko da , hau da jabe eta 
udalaren artean. Honetarako 
uste da diru-laguntza jaso dai-
tekeela aurreikusten da. Gero 
Utzubarreko inbertsioa nola 
atera de baloratu beharko da, 
eta agian plantea liteke  Zu-
murdiñetako industria gunea 
ere berritzea, bertako jabeekin 
hitz egin eta adostu ondoren. 

PILOTALEKUKO TEILATU 
TXIKIA: 34.610 €

Euskalherriari pilotalekuko pal-
koko teilatua konpondu behar da 
2019an. Inbertsioa 34.610€koa 
da eta diruz %70a lagunduko da. 
Esleipena 2018ko abenduan egin-
go da eta obra hurrengo urtean.

MENDIA: 25.000 € 
UTZUBARREN 
BAZKALEKU BAT 
SORTZEA
Mendian inbertsioak egiteko uda-
lak urtero diru-laguntza eskatu du 
eta oraingoan Utzubarren larre 
edo bazkaleku bat egiteko eskatu 

du. Inbertsioa 25.000 eurokoa da 
eta oraindik ez dakigu diru-la-
guntzarik jasoko dugun edo ez.

PARTZELARIAKO 
BIDEAK. LAGUNTZEN 
ESPEROAN

Bestetik abeltzantzako azpiegitu-
retarako diru-laguntza berritzen 
da baina azken bi urteetan erre-
tserban geratu gara. Proiektuak 
Zumurdiñeta eta Itxereko zubia 
eta bidea konpontzea da, zabal-
tzea alegia.

Inversiones de 2018-2019. 
El ayuntamiento acometerá 

las siguientes obras con las 
subvenciones del Gobierno de 
navarra:
- agua: 280.000 €. regulado-
res, sectorización y contado-
res digitales.
- luz: 310.000 €. Cambio del  
alumbrado a lEd. 
-Subvenciones de empleo li-
bre: 123.000 €. 
- zona industrial utzubar: 
144.000 €. 
- tejado del palco del frontón: 
34.610 €. 
- Monte: 25.000 €.  Crear una 
zona de pasto en utzubar.
- Camino de la parcelaria. a la 
espera de subvenciones.
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Web orri berria  
eta bi kontu fecebooken
Udala web orria aldatzeko lanetan ari 
da. Oraingoa 2010ean diseinatua da, 
eta zaharkituta gelditu da dagoene-
ko, bai  formatuari dagokionez, bai 
edukiari dagokionez. Gune berriak 
eduki-gaitasun handiagoa izango 
du, eta elkarreraginean egongo da 
sare sozialekin. Bestalde, udalaren 
informazioaz gain, Etxarriko balia-
bide orokorrak biltzen dituen gunea 
ere izango du.  Asmoa da WEB gune 
berria 2018ko lehen hiruhilekoan in-
darrean egotea. 

Bestalde,  dagoeneko Udalak bi 
facebook-kontu dauzka aktibatuta: 

Udaleko gai orokorretarako: 
https://www.facebook.com/
etxarriaranazkoudala

Kultura gaietarako: https://
www.facebook.com/etxarria-
ranatz.kultura

Jarrai gaitzazu!!
Nueva página web y dos 

asuntos en facebook
El ayuntamiento está trabajando 
en una nueva web. la actual se 
diseñó en 2010 y se ve necesa-
rio  actualizar el contenido y el 
formato. la nueva web tendrá 
más prestaciones y estará en in-
teracción con las redes sociales. 
además de la información muni-
cipal, contará con un espacio de 
recursos generales. la intención 
es que la web entre en vigor el 
primer trimestre de 2018.
Por otra parte, el ayuntami-
neto ya tiene dos cuentas de 
facebook activas:
Para temas generales:  https://
www.facebook.com/etxarria-
ranazkoudala
Para temas de cultura: https://
www.facebook.com/etxarria-
ranatz.kultura. Síguenos!!

11 kale-izen  
egokitu egin dira
Toponimia Batzordearen pro-
posamenez, Udalak herriko 11 
kale izen moldatu egin ditu, 
idazkera ofizialari jarraituta. Ja-
kin da azken urteotan Etxarriko 
Toponimia Batzordea lanean ari 
dela herriko leku-izenak osatu 
eta ofizialtzeko. Bada, kale izen 
gehienak herriko toponimoetan 
oinarritzen direnez, kale-izenak 

toponimia ofizialeko grafiara eta 
arau linguistikoetara egokitzeko 
proposamena egin da, idazkeran 
nahasmendurik ez egoteko. Ho-
nakoak dira onartu diren alda-
ketak:

Se han adecuado 11 nom-
bres de calles.

Nafarroako 20/2010 Foru Agin-
duak arautzen du Lurralde Abe-
rastasunean erregistratu behar 
diren ondasun higiezinen ba-
lorazioa nola egin; hau da, zer 
irizpide tekniko erabili behar 
diren gure ondasunen balioa 
zein den dirutan kalkulatzeko: 
partzelak, lurrak, etxeak, lokalak, 
eraikinak…

Arau horren arabera, derrigo-
rrezkoa da tarteka udalek euren 
herriko unitate inmobiliarioen 
balorazio txosten bat enkar-
gatzea, ondasun horien balioa 
eguneratzeko. Izan ere, udalek 
herritarrei kobratzen dieten kon-
tribuzio-zerga kalkulu horietan 
oinarritzen da, eta legearen ara-
bera eguneratuta egon behar da.

Etxarriko Udalak enkargatu-
tako azken ponentzia 2005ekoa 
da, eta gaur egun oso balio 
zaharkituetan oinarrituta kobra-
tzen ari da horri dagokion kon-
tribuzio-zerga. Beraz, Udalak 
balorazio ponentzia berria egin 
behar izan du, eta horren on-

dorioa izan da herriko ondasun 
askoren balorazioa nabarmen igo 
dela, 2005etik eguneratu gabe 
zeudelako. Balorazio-txostena 
Tracasa enpresa publikoak egin 
du, 20/2010 Foru Aginduaren 
irizpideei jarraituta. Prozedura 
hori jendaurrean egon da, eta 
behin betiko onartu aurretik 
etxarriar guztiek alegazioak 
egiteko aukera izan dute. Gaur 
egun herritar guztien eskura 
dago, bulegoan eskatuta.

Bestetik, Etxarriko Udalaren 
kontribuzio-zergaren tipoa orain 
arte 0,25koa izan da, beste he-
rri gehienetan baino nabarmen 
merkeagoa; baina hala ere, iku-
sita herritar askoren ondasunen 
balorazioa asko igo dela, eta be-
raz, aurreikusirik familia asko-
ri 2018ko kontribuzioa kolpean 
asko igoko zaiela, Udalak erabaki 
du tipoa 0,23ra jaistea, bat-batean 
hainbesteko igoera ez izateko.

Esan beharra dago Etxarriko 
Udalaren diru-sarrera mugatuak 
direla, beste herri batzuekin kon-

paratuta kobratzen diren zergak 
eta tasak oro har oso baxuak di-
relako. Baina baloratu da 2018ko 
aurrekontuan kontribuzio-tipoa 
jaisteko ahalegina egin beharra 
dagoela, sarreren eta gastuen ar-
teko oreka bilatuz. Kontribuzioa 
da Udalek duten zerga garrantzi-
tsuena, jasotakoarekin herrita-
rrei zerbitzuak eskaintzeko eta 
herrian inbertsioak egiteko.

Nueva ponencia de valora-
ción de propiedades inmo-
biliarias; el ayuntamiento 
rebaja el tipo de la contri-
bución al 0´23. la última po-
nencia que el ayuntamiento 
de Etxarri había llevado a 
cabo era de 2005, por lo que 
este año se le ha encargado 
a la empresa pública tracasa 
una nueva. Se han actuali-
zado tanto el valor del suelo 
como el de las edificaciones. 
El decreto Foral 20/2010 deter-
mina el valor material de los 
bienes inmobiliarios a la hora 

de registrarlos en el ayunta-
miento. Como consecuencia, 
el valor de muchas de las 
propiedades ha aumentado 
notablemente. la ponencia 
está expuesta públicamente 
para que la ciudadanía pueda 
presentar las alegaciones que 
estime oportunas. toda la in-
formación estará a disposición 
en las oficinas municipales.
Por otro lado, el tipo del impues-
to de contribución de Etxarri era 
de 0´25, bastante más bajo que 
el de la mayoría de los pueblos. 
aún y todo, visto que muchos de 
los bienes de los etxarriarras han 
aumentado su valor y en previ-
sión de que la contribución subi-
rá, el ayuntamiento ha decidido 
bajar el tipo al 0´23. Queremos 
añadir que las tasas e impues-
tos en Etxarri son muy bajos por 
lo que se intentará equilibrar los 
ingresos y el gasto, para poder 
llevar a cabo  inversiones en ser-
vicios para el  pueblo.

Etxarriko lur eta eraikinen balorazio ponentzia berria egin 
da, eta udalak 2018ko kontribuzioa 0,23 tipora jaitsi du

Kaleak/Gaur egun Onartutako aldaketak
Aritzeta bidea Aritzetabide

Arrotzape kalea Arotzape
Arzabal kalea Artzabal

Errotazar bidea Errotazarbide
Iturriko kalea Iturrikokale

Kalamurtxei kalea Kalamurtxegi
Kanpozelei kalea Kanpozelai
Larreñeta kalea Larrañeta

Larreñondo kalea Larrañondo
Sanadrin kalea San Adrian
Sankiriko kalea San Kiriko
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Otsailetik aurrera basora kotxez 
joateko txartela beharko da
Etxarriko basoaren antolamendu 
berria egiteko parte hartze pro-
zesuaren ondorioz, basoko pista 
eta bideen erabilera arautzen duen 
ordenantza dagoeneko onartuta 
dago, baina otsailean jarriko da 
indarrean. 

Araudi horren arabera, otsaile-
tik aurrera basoko pistetan ezin 
izango dira baimenik gabeko 
kotxeak sartu. Baimena honako 
hauek eskatu ahalko dute: 
•	 Etxarrin erregistratutako 

kotxeek.
•	 Etxarrin erroldatutako 

herritarren kotxeek.
•	 Etxarrin etxea duten edo 

alokatuta duten herrita-
rren kotxeek. 

•	 Bestelako arrazoiengatik 
basoan sartu beharra jus-
tifikatua duten kotxeek.

Orain Udala basoko seinaliza-
zio berria prestatzen ari da, eta 
baita ere baimendutako kotxeen-
dako baimen-txartela. Txartela 
kotxean agerian egon beharko da, 

matrikula-zenbakiarekin identifi-
katuta. Txartela otsailetik aurrera 
udaletxeko bulegoan lortu ahal 
izango da.

Aurreikusi da 2018an Etxarrin 
erregistratutako kotxeen jabeei 
txartela postaz bidaltzea, lehen 
urtea izateagatik. Beste norbaitek 
behar badu udal bulegoan eskatu 
beharko du. 2019tik aurrera, or-
dea, txartela urtero udal-bulegoan 
berritu beharko da, dagokion ad-
ministrazio-gastuko tasa txiki bat 
ordainduta. 

Desde febrero se necesitará 
tarjeta para acceder al mon-
te en coche
En febrero entrará en vigor la 
ordenanza que regula el uso 
de pistas y caminos del mon-
te, derivada del proceso de 
participación y en el cual se 
vió la necesidad de reorgani-
zar el uso del monte de Etxarri. 
Según esta normativa, a par-
tir de febrero cualquier coche 

que no tenga el permiso 
no podrá acceder a las 
pistas forestales. El per-
miso lo podrán solicitar:
-Coches registrados en 
Etxarri aranatz.
-Coches de personas 
empadronadas en 
Etxarri aranatz
-Coches de perso-
nas que tengan 
casa propia o al-
quilada en Etxarri 
aranatz.
-Coches que por otro motivo 
tengan justificada la entrada 
en el monte.
En estos momento el ayun-
tamiento está preparando la 
nueva señalización y también 
la tramitación de la tarjeta. 
dicha tarjeta tendrá que es-
tar visible e identificada con 
el número de matrícula. Se 
podrá adquirir en las oficinas 
municipales.
Se ha previsto que en 2018, al 

ser el pri-
mer año, se envie l a 
tarjeta por correo ordinario 
todos/as los/as dueños/as 
de los coches registrados 
en Etxarri aranatz. Si alguien 
más la necesitara la tendrá 
que solicitar. a partir del 2019, 
la tarjeta se irá renovando y 
pagando una pequeña tasa 
derivada de los gastos admi-
nistrativos.

Kanpina konkurtso publikora aterako da
Gaur egun Camping Etxarri S.L. 
enpresak kudeatzen duen Etxarri-
ko kanpineko esleipena 2018 urte 
akaberan bukatuko da, abenduan 
hain zuzen ere. Enpresa honek 
kanpinaz gain, igerilekua eta  ja-
tetxe-taberna ere kudeatzen du. 
1995 urteaz geroztik, Florenen eta 
Montseren ardurapean dago udal 
instalazioa. Proiektu hau herriko 
eta zonaldeko sozio-ekonomia-
rako estrategikoa da, bertako ga-
rapen sostengarrirako bultzada 
handia baita. 

Alabaina, enpresa horren eslei-
pena 2018ko abenduan amaituko 
da, eta ordurako Udalak berriz 
ere esleipen publikora aterako 
du, kudeatzaile berria batek har 
dezan. Orain Udala esleipen 
horretarako baldintza-plegua 
prestatzen ari da, Cederna Ga-
ralurren eta beste zenbaiten ahol-
kularitzan oinarrituta: kanona, 

baldintza teknikoak, baldintza 
ekonomikoak... Aurreikusten da 
deialdi publiko urte amaieran 
argitaratzea. 

Beraz, Kanpina kudeatzeko in-
teresa izan dezaketen ekintzaile 
guztiek aukera paregabea izan 
dezakete  proiektu interesgarri 

hori horretan sartzeko. Erne ibili 
urtehasieran aterako da eta!

Adjudicación pública del 
camping. El camping de 
Etxarri aranatz es hoy en día 
una instalación municipal 
gestionada por Camping 

Etxarri S.l. y regentada por 
Floren y Montse desde el año 
2005. Este proyecto es estra-
tégico para la zona a nivel 
socio-económico y dá gran 
impulso al desarrollo local.  
En diciembre de 2018 finali-
zará dicha adjudicación y el 
ayuntamiento y lo sacará a 
concurso público. El pliego 
de condiciones se está rea-
lizando junto con Cederna 
Garalur y otros agentes: cá-
nones, condiciones técnicas, 
condiciones económicas y 
demás. Se prevé que a prin-
cipios de año se realiza-
rá la convocatoria pública.  
Cualquier persona que tenga 
ilusión en este proyecto tan 
interesante tiene una gran 
oportunidad. Estad atentos/as 
a la convocatoria de febrero!!
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Silvia Marañon 
Txasko
“Helburua mapa 
inklusibo bat 
izatea da. Udalak 
ez du balorazio 
etiko-politikorik 
egin nahi”

Lan berria duzue Etxarriko Uda-
lean, sufrimenduaren mapa, 
zer da hau?
Etxarriarrek azken 80 urteetan 
bizi izandako sufrimendua ja-
soko duen giza-mapa bat. lan 
deskriptibo bat izango da eta 
etxarriarrek garai ezberdine-
tan pairatu dutena jasoko da, 
izen-abizenak dituen katalogo 
bat izango da. udalean Histo-
ria-memoria lantzeko lantaldea 
osatu dugu. 

Noiz duzue publikatzeko as-
moa?
udalak 2018an argitaratuko du. 
Horretarako aurre-dokumenta-
zio lana egiten hasiak gara (agi-
ri-funtsak, hemeroteka lana eta 
bibliografia). Hau nahikoa izango 
ez denez, etxarriarren lekukota-
sunak jaso nahi dira ere bai. 

Nola eman dezakete etxarria-
rrek lekukotasunaren berri?
Sufrimenduaren lekukotasunak 
jasotzeko etxe guztietan orri 

baten buzoneoa egin dugu. Pa-
per horretan azaltzen da mapa 
egiteko asmoa duela udalak 
eta giza-eskubideen urraketak 
jaso nahi direla. urraketak zer 
izan daitezkeen ere zerrenda-
tzen da, hala nola, heriotzak, 
atxiloketak, erbesteratzeak, tor-
turak...dokumentazio lana egi-
teaz gain lekukotasun zuzenak 
jaso nahi direla azaltzen da eta 
testigantza horiek jasotzeko he-
rritarrei dauden modu ezberdi-
nak adierazten zaizkie. batetik 
udal-taldeko kideen bitartez eta 
bestetik Euskal Memoria Funda-
zioaren bitartez, 688 693 778ra 
deituz. 

Nolako mapa nahi duzue? 
Helburua mapa inklusiboa iza-
tea da. udalak ez du balorazio 
etiko-politikorik egin nahi, be-
raz, Giza Eskubideen deklarazio 
unibertsalak sortutako eta na-
zioarteko hainbat gortek jasota-
ko irizpideei eta metodologiari 
jarraituko zaio. Ez da lan defini-

tibo bat izango, aurrerago gara 
litezkeen diagnostiko-lan baten 
lehen urratsa edo hastapena 
izango da. uste dugu mapa hau 
iraganari zor zaion tresna bat 
izango dela. 

Nafar Gobernuari bakea eta 
elkarbizitza arloan zer egokitu 
zaio egitea?
aurreko hilabetean bakea eta el-
karbizitza sustatzeko diru-lagun-
tza deialdiaren ebazpena jakina-
razi zuen. 1936ko estatu kolpeak 
eta terrorismoak eragindako bik-
timak aitortzeko ekitaldiak egitera 
edo gertuko memoria eta elkarbi-
zitza sustatzera bideratuko zirela 
jakinarazi zuen. Etxarri aranazko 
udala laguntzaren hartzaileetako 
bat da. 

Baina zentzu honetan Etxarrin 
aurretik lana egina dago?
bai, 1936ko estatu kolpearen on-
doren eraildakoak omentzeko ur-
teetan Etxarrin otsaportillo ekital-
dia antolatzeko talde bat lanean 

ibili izan da. duela bi urte El raso-
ko leizean etxarriarren gorpuak 
agertu zirela eta, ekitaldi hau an-
tolatzeko modua aldatu egin zen 
eta orain ekitaldia Sakanako udal 
eta eragileen ardura bilakatu da. 
Memoria etorkizunari begirada 
bat emateko modua dela uler-
tzen dugu eta hausnarketa sakon 
baten ondorioz iritsi gara mapa 
hau egin nahi izatera. urraketak 
1936tik gaur egunera arte izan 
dira eta horri modu integral, in-
klusibo eta transbertsala heldu 
nahi zaio.

Hau guztia aurrera eramateko 
Euskal Memoria Fundazioaren 
laguntza izaten ari zarete?
barne hausnarketa eta azterketa 
horren ondoren Euskal Memoria 
Fundazioarekin harremanetan 
jarri ginen, haiek egiten duten 
lanaren berri jasotzeko asmoz. 
Haiengandik laguntza teknikoa 
jaso dugu, hau nola egin azaldu 
digute. beraien lan esparrua me-
todologikoa eta historikoa izango 
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Aurkeztu iguzu Euskal Memo-
ria Fundazioa. Zein lan mota 
egiten dituzuen.
Euskal Herriko memoria histori-
koa berreskuratzeko helburua-
rekin sortu zen Euskal Memoria 
Fundazioa 2009an. oroimen his-
torikoaren materiala, lekukotasu-
nak eta agiriak biltzeko, argitara-
tzeko, eta, herritarrei zein horien 
ordezkari diren erakundeei, al-
derdi politikoei edota askotariko 
eragileei ezagutarazteko.
xede berbera edo antzekoa 
duten elkarteekin elkarlan 
iraunkorra garatzea ere pre-
misetako bat izan da gure bi-
lakaeran. Momentu honetan ia 
4.000 babesle dauzkagu eta 
urtero urtero lan monografikoa 
publikatzen dugu, aurtengoa 
“Gogoan hartzeko izenak”, Jo-
seba zabalzarena.

Zein da zehazki Etxarri Arana-
tzen egingo den lana? 
Etxarri aranatzen, beste herrie-

tan bezala, gatazka ezberdinak 
izan dira azken hamarkadetan. 
1936ko gerratik orain arte hain-
bat hildako, zauritu, torturatu 
eta, orokorrean, biktimak izan 
dira. lanaren helburu nagusia 
da informazio hori guztia biltzea 
eta modu ordenatuan argitara-
tzea. Ez da lan erraza, denbora-
ren poderioz gauzak nahasten 
baitira, lekukotasunak egiatik 
urruntzen dira eta abar, baina 
gure lana da, bertsio ezberdi-
nen artean, egiara gehien hur-
biltzen dena hautatzea. 

Zergatik esaten zaio sufri-
menduaren mapa?
dirudienez, gure herrian, bes-
te une politiko batean gaude. 
orduan, lengoaian ere beste 
modu batean esaten dira kon-
tzeptu berberak. kasu hone-
tan, Euskal Herrian egiten diren 
beste lan batzuetan bezala, Su-
frimenduaren Mapa kontzep-
tua erabiltzen ari gara, baina 

helburua ez da biktima hitza, 
kontzeptua baztertzea. biktimak 
badira eta hitza bera lanean 
ere aipatzen da , inongo kon-
plexurik gabe. 

Nolakoa izango da lan proze-
sua, labur-labur kontatzen al 
diguzu?
Egia esan, material gehiena ar-
gitaratuta dago, bai liburu bai 
txosten ezberdinetan, artxiboe-
tan edo interneten. kontua da 
eduki guztia metatzea, sailka-
tzea eta ongi ipintzea. Horixe 
da gure lanaren mamia.

Euskal Memoria Fundazioa 
se fundó en 2009 con el ob-
jetivo de recopilar y publicar 
material, testimonios y do-
cumentos concernientes a la 
memoria histórica de nuestro 
pueblo para ponerlos a dis-
posición de la ciudadanía y 
de sus representantes políti-
cos, así como de los diferen-

tes partidos políticos y agen-
tes sociales. Como en el resto 
de pueblos de Euskal Herria, 
en Etxarri aranatz en las úl-
timas décadas ha habido 
diferentes conflictos.nuestro 
trabajo consiste en, de ma-
nera ordenada y coordinada 
con el resto de agentes , re-
copilar, clasificar y ordenarlo 
en un informe que publicare-
mos en diciembre.

Joxerra Bustillo Euskal Memoria Fundazioa 

da, hasi 1936tik gaur egunera 
arte. Fundazioa dokumentazio 
zentru bat da, informazio bilketa 
mardula egin dute. 

Beste aterik jo al duzue?
Herritarrekiko eta Erakundeekiko 
Harremanetarako departamen-

dura ere jo genuen, bizikidetza 
eta bake zerbitzuak gaiaren in-
guruko diru-laguntza deialdia 
egin zuelako. nafar Gobernua-
ren oniritzia jaso dugu proiektu 
hau egiteko. 

El ayuntamiento, en colabora-

ción con la Fundación Euskal 
Memoria y la dirección de 
Paz, Convivencia y derechos 
Humanos del Gobierno de 
navarra, ha comenzado a ela-
borar el mapa del sufrimiento 
de Etxarri aranatz. Siguiendo 
la metodología y criterio de 

la declaración universal de 
los derechos Humanos y va-
rias Cortes internacionales, el 
mapa será un trabajo des-
criptivo e inclusivo, en forma 
de catálogo, que recopilará 
datos, hemeroteca, bibliogra-
fía y testimonios de las vulne-
raciones de derechos Huma-
nos acontecidas en Etxarri. Se 
publicará en 2018, recogerá el 
sufrimiento que el pueblo ha 
soportado desde el año 1936 
hasta nuestros días. El ayunta-
miento quiere poner a dispo-
sición de los etxarriarras esta 
herramienta integral,inclusiva 
y transversal después de una 
profunda reflexión. la memo-
ria es una manera de mirar 
al futuro para saldar la deu-
da que se tiene con el pasa-
do. Quien quiera aportar su 
testimonio, puede dirigirse a 
cualquier concejal o llamar al 
teléfono de la Euskal Memoria 
Fundazioa 688 693 778.
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Maialen Ijurra euskal filologia 
ikasleak Etxarriko Inkesta So-
ziolinguistikoa egin du ikaske-
ten praktika moduan. Inkesta 
soziolinguistikoak 16 urte edo 
gehiagoko etxarriarrak hartu ditu 
kontuan. Denera, 326 herritarrei 
egin zaie inkesta telefonoz. Gal-
deketak 2017ko otsailean egin zi-
ren eta orain emaitzak aurkeztu 
dira. Lana UEMAk koordinatu 
du, udalarekin batera.

Inkestak euskarak Etxarrin 
duen egoera eguneratzen lagun-
duko du, 2001etik ez baikenuen 
horrelako daturik. Datu horiek 
beharrezkoak dira euskara sus-
tatzeko neurri egokiak hartzeko.

Heldu euskaldun 
gehiago

Etxarriko Inkesta Soziolinguis-
tikoaren arabera, 16 urte eta 
gehiagoko etxarriarren %74,85 
euskalduna da (euskara ongi 
ulertu eta hitz egin), %15,95 
ia-euskalduna (euskara ongi uler-
tu, baina zailtasunez hitz egin) 
eta %9,2 erdalduna. Adin tarte 
guztietan gehiengoa euskalduna 
da, baina azpimarratzekoa da 34 
urtez azpikoetan %90etik gora 
euskaldunak direla.

2001eko erroldatik ez da aldake-
ta esanguratsurik egon euskaldu-
nen tasan (%77,55etik %74,85era), 
baina datuak adinaren arabera az-
tertuta, euskaldunen ezaugarriak 
aldatu direla esan daiteke: 2001ean 
euskaldun tasa handietan 24 urtez 
azpikoek eta 65etik gorakoek zuten 
(-14 urte: %87,90; 15-24: %88,01; 
+65: %81,97). 2017an, berriz, 49tik 
beherakoek (16-24: %90,30; 25-34: 
%93,18 eta 35-49: %81,61). Beraz, 
erdiko adin tartetan (25-49 urte) 
euskaldunen tasak gorako joera na-
barmena du. Adin tarte horietan 
irabaziak izatea garrantzitsua da 

euskararen osasunarendako (gu-
rasoak, langileak…). 

Hala ere, gaitasun erlatiboa asko 
jaisten da erdiko adin tarte horretan: 
34 urtez beherakoetan gehienak 
(%50etik gora) euskaraz moldatzen 
dira hobeki, baina adina igo ahala, bi 
hizkuntzetan ongi eta gaztelaniaz ho-
beki moldatzen direnen tasa igotzen 
da. Euskara gaitasun erlatibo txikiena 
50-64 urtekoek dute: %13,33 hobeki 
euskaraz, %51,11 bietan eta %35,56 
gaztelaniaz hobeki.

Etxean bi hizkuntzen 
erabilera igo

Haurtzaroko lehen hizkuntzaga-
tik galdetuta, 16 urte edo gehia-

goko etxa-
r r i a r r e n 
% 7 3 , 9 3 k 
dio euska-
ra etxean 
jaso duela, 
baina as-
kok gazte-
laniarekin 
batera jaso 
dute euska-
ra (%52,15-
k euskara 
soilik eta 
% 2 1 , 7 8 k 
euskara eta 
gaztelania). 

2001etik 
behera ko 
joera handia 
dago euska-
ra bakarrik 
jaso dute-
nen artean 
(ia 20 pun-
tu gutxiago: 
2 0 0 1 e a n 
e u s k a r a 
b a k a r r i k 
%70,74 eta 
2 0 1 7 a n 

%52,15) eta gero eta gehiago dira 
euskara eta gaztelania jasotzen du-
tenak (15 puntu gora: 2001ean 
%7,63 biak; 2017an %21,78). 

Galdera berdina bi gurasoak 
euskaldunak dituztenei egin zaie. 
16 urte edo gorakoen %61,96k 
dituzte bi gurasoak euskaldu-
nak, baina horietan ere ez dago 
bermatuta euskara bakarrik ja-
sotzea: %81,62k jaso du euskara 
bakarrik, %14,90ek euskara eta 
gaztelania eta %3,48k gaztelania 
bakarrik. 

Etxeko erabileran ere behera-
ko joera dago (10 puntu behera): 
2017an 16 urte eta gorako Etxarri-
ko euskaldunen %49,99k euska-
raz egiten du beti edo gehienetan. 

2001ean, berriz, %61,12k euska-
raz egiten zuen.

Etxarriko hizkera
Etxarriko hizkeragatik galdetuta, 
ordea, 16 urte edo gorako Etxarri-
ko euskaldun eta ia-euskaldunen 
%74,66k badaki herriko hizkera, 
%16,89k zertxobait eta %8,45ak 
ez daki. Adin tarte guztietan na-
barmen nagusitzen da baiezkoa, 
gehienbat 34 urtez beherakoetan. 

Hala ere, euskaldun eta ia-euskal-
dunen %41,89k euskalkia galtzen 
ari dela uste du. %40,88 ezezkoan 
dago eta %17,23k ez du erantzun.

Encuesta sociolingüística de 
Etxarri 2017. la estudiante de 
filología vasca Maialen ijurra, en 
colaboración con el ayuntamien-
to y uEMa, ha llevado a cabo una 
encuesta sociolinguística telefóni-
ca a  326 etxarriarras de más de 
16 años. las conclusiones princi-
pales son las siguientes:
- El 75 % de los etxarriarras 
son euskaldunes y el 90 % lo 
entiende bien. 
- la utilización entre 25-49 
años se ha incrementado no-
tablemente. 
- la comprensión relativa  me-
nor está en la franja de edad  
50-64 años.
- El 75 %  habla el dialecto pro-
pio y al 42 % le preocupa que 
se pierda.
- El 77 % está conforme con la 
política de fomento del Euskera 
llevada a cabo por el ayunta-
miento, el 85 % está de acuer-
do con que sea necesario en la 
administración.
- la tendencia a transmitirlo y uti-
lizarlo en casa es a la baja. Sien-
do el entorno familiar el lugar 
natural y más efectivo de trans-
misión, deberíamos cuidarlo.

Etxarriko inkesta 
soziolinguistikoa 2017

Etxarriarren %75 euskalduna da eta % 90-k ongi ulertzen du. Etxean euskara bakarrik  
zabaldu eta erabiltzeko beheranzko joera dago.

HIZKUNTZA-GAITASUNA

Euskaldunak  (%74,85)

Ia-euskaldunak (%15,95)    

Erdaldunak (%9,2)

LEHEN-HIZKUNTZA

Euskaldunak  (%52,15)

Gaztelera (%23,31)    

Euskara eta gaztelera (%21,78)

Beste bat (%2,45)

Gaztelera eta beste bat (%0,31)

ETXEKO ERABILERA

Beti euskaraz  (%33,60)

Euskaraz gehiago (%16,39    

Gaztelaniaz gehiago (%14,34)

Bietan (%13,12)

Beti gaztelaniaz (%12,30)

E D/ E E  (%9,84)

Beste hizkuntza batean (%0,41)
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-Aurrekontu 
egonkortasunari 
buruzko legea 
indargabetzea. 

-Adierazpen 
instituzionala: 
Ekainak 28, pertsona 
LGTBI+eskubideen 
nazioarteko eguna. 

-Kataluniarekin bat, 
demokraziarekin bat 
mozioa. 

 -Abenduaren 
9ko Pariseko 
manifestazioarekin bat 
egiteko mozioa.

Mociones y declaraciones rea-
lizadas en diferentes plenos:  
-Moción derogación de la ley 
de estabilidad presupuestaria.
-declaración institucional 28 
de junio, día internacional de 
los derechos de las personas 
lGtbi. 
-Con Cataluña, con la demo-
cracia. 
- Moción a favor de la manifes-
tación convocada en Paris el 9 
de diciembre. 

Mozioak eta adierazpenak
Hauek dira Etxarri Aranazko Udalak onartutako mozioak eta adierazpenak
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Noiz izango 
dira herriko 
ospakizunak?
2018ko IYOTIEK
Etxarriko iyoteak aurten otsailean 
ospatuko ditugu eta data hauetan: txa-
tarraz jantzita eskean ibiltzeko egunak, 
Gizakunde, urtarrilak 25, andrekunde, 
otsailak 1 eta Garikunde, otsailak 8. 
zalduniyote, haurren eguna, otsailaren 
11an, igandearekin eta astearteiyote, 
otsailaren 13an, asteartearekin. 

2018ko FESTAK
1etik hurbilen dagoen asteburuan 
hasten dira herriko festak, uztaileko 
azkeneko larunbatean edo abuztuko 
lehenengoan izan daitezkelarik. 2018an 
abuztuaren 4ean, larunbatean, hasiko 
dira eta abuztuaren 9ra arte, ostegune-
ra arte, ospatuko dira. Festetako ostegu-
na, urteko kintoek antolatzen dute. 

2018KO FERIAK
Feriak urriko lehen igandean izaten dira 
eta 2018an urriaren 6an eta 7an ospatuko 
ditugu, larunbatarekin eta igandearekin.

Abenduak 14, osteguna 
17:30ean, liburutegian. ni neu 
Galtzeta ipuina, Joana ziganda eta 
iker uribe.

Abenduak 17, igandea
19:00etan, elizan. Etxarri ara-
nazko abesbatzaren Gabonetako 
kontzertua, abesbatza txikiaren par-
tehartzearekin. 

Abenduak 22, ostirala
19:00etan, kultur etxean. udal 
Musika Eskolako ikasleen Gaboneta-
ko kontzertua.

Abenduak 24, igandea
17:00etan, aldapasoro auzoan. 
olEntzEro badator! olentzerori 
harrera. olentzeroren lagunak an-
tolatuta.

Abenduak 27, asteazkena
11:30-13:30 / 16:30-19:30, 
udal pilotalekuan. Gabonetako jolas 
parkea.

Urtarrilak 4, osteguna
 17:00etan, kultur etxean.  Maia erlea. 
79 min.Haurrendako zinema. animazioa.

Urtarrilak 4, osteguna
19:00etan, kultur etxean.Pan 
sekula  betirako bidaia. 111 min. 
abenturazkoa. 

Urtarrilak 5, osteguna
19:00etan, elizatik. ErrEGEEn 
kabalGata badator! batzordeak 
antolatuta.

Urtarrilak 15, igandea
18:00etan eta 20:00etan, 
kultur Etxean. “zama doinuz arindu 
iii” Elkartasun jaialdia. Mikel urdan-
garin, niko Etxart, ines   osinaga, 
Ekiza, Petti, kutxi romero, alex Sardui 
eta Haimar arejita eta irati lasa eta 
lagunak. antolatzaileak: Etxarriko 
Sare, senide eta lagunak.

kultur agenda Etxarriko udalaren kultura eta 
aisialdiko berriak washap bidez 
jaso nahi badituzu, bidali mezu 
bat 606239008 telefonora.

Herriko ospakizunakGabonetako aGenda

Elurte protokoloa
Etxarriko Udalak elurra egiten due-
nerako protokolo bat araututa dau-
ka. Protokoloa aktibatzen denean,  
elurra kentzeko makina kalera ate-
ratzen da, udal-langileek elurra eta 
izotza eskuz kentzeko lehentasunen 
planoa zehaztua dago, eta gatza he-
rritarren esku jartzen da. Bestalde, 
herritarrei deia egiten zaie arduraz 
jokatzeko eta laguntza emateko.

El ayuntamiento tiene regla-
do un protocolo de actuación 
ante nevadas. las maquinas 
se ponen en marcha y los/
las trabajadores/as del ayun-
tamiento tienen un plano de 
priorización para actuar sobre 
estas inclemencias y ponen sal 
a disposición de la ciudadanía.


