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Etxarriar horri:

Urte hasiera goorra izendu da udal dinamiken, beye oso
emankorra. Udal barneko lan administratibotan zentratu
ga buru-belarri, behin diagnostikuen lanai buelta
emanda (diagostiko ekonomikue, laborala eta
juridikue). Beye hortas aparte, beste bi lan haundi
uraittu ttugu: Transizio Garaiko Alkatien
Mugimendubaan urtemuge, eta Parte-hartze planaan
aurkezpena. Esan bierra dakau oso baloraziyo ederra ein
diaula, bei batien, eta beita bestien de. Hortan lanien
aittu dien bi batzordiek eindako lana bikeiñe izen du da,
eta hoiri eskerrak eman bierrien gaude.

eskatuta dazkan prestamuek, udalaan diru-sarreraan
%90tik gorakuek diela. Beres, legiek %75año bakarrik
allatzen uzten dau, eta horrek esan nehi dau Etxarriko
udala estu-estu daillela, eta oso diru-iturri gutxi dazkala.
Hortas, proyektu berriten sartzeko aukeraik ez da yonen
guaikos. Asmue da otsaillen aurrekontubek itxita
uraitzie.

Beyer geyena nabarmendu nehi diauna
etxarriaranHazten plana da: herritarrok eindako plana,
giok parte-hartzeko. Herri bezela hazten segitzeko
apustu bikeiñe dakau guaikuen. Alkatetzak
etxarriaranhazten segitzie gonbietze duzu, eta hortako
antolatu dien formaziyo sayota fatie.

ALKATETZA

Hortas aparte, 2012ko aurrekontubek prestatzen ai ga,
eta ez da nolanehiko lana izeten ai. Zertan gastatu asko
do, beye nundik tietu gutxi. Ikusi diau Etxarriko udalak

Eta akatzeko, eskerrak eman nahi dozkiyogu egunoiten,
bei momentu onetan, bei momentu txarretan, modu
betia, o bestia babesa, eman dugun herritar eta taldiei.

La alcaldía hace una muy buena valoración de las iniciativas
y proyectos con los que hemos estrenado el año, y anima a
los etxarriarras a seguir creciendo como pueblo. Por otro
lado, agradece las muestras de apoyo que ha recibido, tanto
en los buenos momentos, como en los no tan buenos.

AU Z O LAN I E N

26ko batzarrean udalaren egoera ekonomikoa azaldu zen
Ilbeltzaren 26an batzar berezi bat egin zen Etxarriko
Udalaren berri xeheago azaltzeko. Izan ere, udal taldeak
egoera ekonomikoaren azterketan jarraitzen du. Alde
batetik, 2011 urtearen azken datuak jasotzen, eta
honekin batera, 2012ko aurrekontuak zehazten.

Aztertzen ari garen datu asko behin-behinekoak badira
ere, dagoeneko argi dago udalaren egoera ekonomikoa
baldintza garrantzitsu batek mugatzen duela: 2011ko
datuen arabera, eta legeak hala behartuta, udalak
zailtasunak edukiko ditu epe luzerako kredituak
eskatzeko. Legearen arabera, udalak zabalik dituen
maileguek ezingo lukete sarrera arrunten %75 gainditu.
Momentu honetan, muga hori gaindituta dago (%
90etik gora), eta zaila izanen da epe luzerako mailegu
berriak eskatzea. Egoera horrek nabarmen baldintzatuko
du proiektu berrietan sartzea. Gainera, Nafarroako
Gobernutik jasotzen den Herri Ogasunen Diruari
dagokionez, 2011. urtean egindako murrizketa bera
aurreikusten da 2012 urterako (7.000 € inguru):
Hortaz, 532.552 € inguru jasoko ditugu.
Bestalde, taula konparatibo batzuk prestatu ditugu,
Nafarroako beste errealitate batzuekin konparatzeko.
Bertan, Etxarriko udalean 2011ko diru-sarreren eta
gastuen taulak paratu ditugu: Etxarriko biztanle
bakoitzari dagokion kopurua jarri dugu, eta
konparatzeko, Nafarroako biztanle bakoitzaren media
orokorra, eta 10.000 biztanletik beherako Nafarroako
herrien media ere bai:

Sarrerei dagokionez, zera esan daiteke: zerga zuzen
zein zeharkakoetan, Nafarroako biztanleen mediaren
azpitik ordaintzen dugu Etxarriko biztanleok.
Transferentzietan ere udalak gutxiago jasotzen du:
Transferentzia arruntetan (Nafar Gobernutik eta
bestelako dirulaguntzetatik), udalaren bitartez jasotzen
duguna Nafarroako mediaren azpitik dago. Kapital
transferentzietan ere, kopurua nabarmen bajuagoa da
(inbertsioetarako dirulaguntzak).
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Gastuei dagokionez, zera esan daiteke: langileria
gastuetan, eta ondasun arruten eta zerbitzu gastuetan,
mediaren azpitik dago Etxarriko udalaren gastua.
Inbertsio errealetan ere Nafarrako medien oso azpitik
gaude, batez ere sarreren kapital transferentzien
datuarekin erlazionatua (inbertsioetarako dirulaguntzak
baitira). Bestalde, Transferentzia arrunten datua ere
adierazgarria
da:
jasotako
transferentzietan
Nafarroako bi medien azpitik gaude, baina gastuen
kasuan alderantziz gertatzen da: Mankomunitateko
kuota, taldeekin egiten diren hitzarmenak..., Nafarroako
batez bestekoaren gainetik daude.

Azkenik, alderaketa batzuk egin ditugu Nafarroako
beste herri batzuekin, erreferentzia objektiboak izateko.
Hona hemen bi taula konparatibo. Lehen taula honetan
zerga eta tasa batzuen konparazioa egiten da: Hiri
Kontribuzioa, Landa Kontribuzioa, eta Eraikuntzen,
Instalazioen eta Obren gaineko Zerga (Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras).

Oharra: Ikus daitekeenez, Etxarrin kobratzen diren
zergak nabarmen bajuagoak dira beste herriekin
konparatuta, Arbizuren kasuan izan ezik.

Beste honetan, ordea, 2011ko datu batzuk ematen dira,
biztanle bakoitzeko zenbatekoarekin: zergak oro har,

zorpetze maila, egindako inbertsioak eta langileen
gastua:

www.etxarriaranatz.com
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errealitateekin konparatuta. 2012. urteko
aurrekontuak ixten direnean, informazio gehiago
emanen dugu. Udalaren asmoa da otsailean
aurrekontuak erabat ixtea.

Oharrak: Etxarriko zergak dezente txikiagoak dira
Leitzarekin eta Lesakakin konparatuta. Arbizurekin
alderatuta ere portzentajea bajuagoa da. Baina herritar
bakoitzari dagokion zorpetzea ere txikiagoa da
besteekin konparatuta (Leitzarekin alde gutxiago
dago). Inbertsioetan, oro har, Etxarriko udala behetik
dago, oso nabarmen. Eta langileria gastuetan, aldiz,
aldeak oso txikiak dira kasu guztietan.

Laburbilduz, zera esan daiteke: Etxarriko udalak oso
diru-iturri gutxi duela, Nafarroako beste

En lo referente a la situación económica del ayuntamiento de
Etxarri, podemos decir que tenemos un endeudamiento muy
alto: 90% de los ingresos corrientes (la ley permite llegar
sólo al 75%), con lo que va a ser muy complicado realizar
más inversiones. Por otro lado, se prevé que en la
aportación del Gobierno de Navarra para el 201 2 haya los
mismos recortes que en el 2011 . Cobraremos unos 532.552
euros. Si comparamos las tasas, los gastos y los ingresos de
nuestro ayuntamiento con otras realidades de Navarra,
podemos observar que por un lado, los etxarriarras pagamos
menos tasas al ayuntamiento, y por otro, tenemos muchos
menos ingresos de todo tipo. Pero sinembargo, el nivel de
endeudamiento es inferior a otras localidades similares.

etxarriaranhazten: etxarriarron parte-hartze plana
Dagoeneko martxan da Etxarriko parte-hartze prozesua,
herri bezala hazten lagunduko diguna eta herritarrak eta
udala elkar gerturatuko dituena. EtxarriaranHazten,
elkarlanean, denon iritziak entzunez, eztabaidan… hazi
egiten gara herritar modua, eta ondorioz, herria bera ere
hazi egiten da. Udal hautetsien aulkia da kanpaina
honen logoa; udalak herritarrei eskaintzen dion aulkia.
Bertatik, herritar guztiok hitz egiteko aukera edukiko
dugu, eta udalak guztion iritzia jasotzekoa.

Prozesuaren lehenengo harria udalbatzan adierazpena
onartzea izan zen, aurretik herriko eragileekin,
alderdiekin, elkarteekin... partekatutakoa eta aho batez
onartutakoa. Adierazpen hau auzolan sinboliko batekin
eta prentsaurreko bidez publiko egin genuen. Bigarren
urratsa prozesuaren proposamena herritarrei batzar
bidez azaltzea izan zen, eta bide batez udalaren egoera
ekonomikoaren berri ematea ere bai. Azaltzeko erabili
genutuen bitartekoak udalaren WEBgunean zintzilikatu
ditugu. Interesa edukiz gero, parte-hartze lantaldeko
kideak prest daude azalpenak berriz ere emateko, ahalik
eta jende gehienera irits gaitezen. Honetarako,
partehartu@etxarriaranatz postara idatzi, edota udal
taldeko edo parte hartze lantaldeko kideekin hitz egin.

Orain, hasteko, formazio saioekin hasiak gara. Denok
asko daukagu ikasteko. Lanean hasi aurretik, ongi jakin
behar dugu zer den parte-hartzea, eta nola abiatu behar
dugun Baina formazioa ez dela bakarrik prozesuaren
hasieran egin beharreko lana izango; formazioa
etengabea izanen da, beti edukiko baitugu zer ikasi.
Beste herri batzuetako esperientziak, eztabaidak,
hitzaldiak, mahai-inguruak… edukiko ditugu
horretarako.
Bestela ere, etxarriaranHaztera animatzen zaituztegu.
Bakoitzak ahal duen neurrian, nahi duen moduan, eta
edozein momentutan egin dezake. Borondatea eta
lanerako gogoak dituen edonork dauka kabida bertan.
Parte har ezazu, eta etxarriHaranaztu!!!
Ya está en marcha la El Plan de Participación, bajo el lema
etxarriaranHazten, con el objetivo de impulsar la
participación de l@s etxarriarras. Ahora se están impartiendo
cursos de formación.

udal buletina
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Elurteen
eta izotzaldien
denon ardura
da zokoak protokoloa:
garbitzea!

Udalak Elurteei eta Izotzaldiei Aurre Egiteko Plana onartu berria du
(abenduaren 12an). Plan hau egin da elurteek herrian gorabeherak sortzen
dituztelako. Horretarako, aurreko esperientziak hartu dira kontuan, eta
Pirinioetako herrietako ereduak izan dira oinarri.

Frankismoaren
biktimen mapa

Plan honen protokoloa alkatetzak aktibatuko du, 700 metrotik behera elurra
egiteko arriskua dagoela iragartzen denean. Orduan, planaren
koordinatzaileak izendatuko dira, elurra urtzeko gaiak prestatuko dira, elurmakinaren arduradunari abisatuko zaio (Aberri Barandallarekin hitzarturik
dago), lan-parteen fitxak koordinatuko dira, eta herritarrei bando bidez
abisua emanen zaie.

Nafarroako Gobernua hilobien
mapa bat prestatzen ari da,
frankismoaren biktimak izan
zirenei duintasuna emateko tresna
bizi bat edukitzeko helburuarekin.
Ekimen honen bidez, gerra zibilean
eta diktaduran jazarpena edo
indarkeria bizi zutenen eskubideak
onartu eta zabaldu nahi dira, aldeko
neurriak hartzeko. Mapa hori
egiteaz TRACASA arduratuko da,
eta 2012ko maiatzerako amaituta
egonen da. Nafarroako hilobien
maparen WEB atari bat eginen da,
Nafarroako Lurraldeari buruzko
Informazio-Sisteman
(SITNA)
txertatuta. Geoatariak zerbitzu
hauek emanen ditu: hobi komunen
kokapena, haietako bakoitzaren
gaur egungo egoera eta bertan
lurperatu
ziren
biktimen
identifikazioa.

Hauek dira herritarrei ematen zaizkien aholkuak:
- Ahal den neurrian, autorik ez erabiltzea.
- Autoak garajeetan edukitzea.
- Oinezkoak espaloietatik ibiltzea.
- Bizilagunek beren etxeen eta establezimenduen aurreko zatia garbitzea.
- Herritarrek eta enpresek garajeetako sarbideak eta maniobra guneak
garbitzea.
- Udaletxean gatz zakuak egonen dira, nahi duten herritarren eskura.

Udalak etxarriar guztiei laguntza
eskatu nahi die, orduko biktimen
lokalizazioan eta identifikazioan
laguntza eman dezaten. Herritarren
batek frankismoaren biktimei eta
hobiei buruzko informaziorik
baldin badu, udalera etor dadila
xehetasunak ematera.

El Ayuntamiento ha desarrollado el Plan de Prevención de Nevadas y Heladas,
basándose en experiencias anteriores, y en modelos de pueblos del Pirineo. El
objetivo es minimizar el impacto que las nevadas tienen en la actividad del pueblo,
y coordinar las intervenciones municipales. El protocolo se activará cuando haya
previsión de nevadas por debajo de los 700 metros. La colaboración ciudadana es
muy importante.

El Gobierno de Navarra está
preparando un mapa de tumbas de
víctimas del franquismo, para
recuperar la memoria histórica de ese
colectivo. Si tienes información de
alguno de esos restos, pásate por el
Ayuntamiento.

Hauek dira planaren helburuak:
- Toki pribatu eta publikoetara iristeko bideak garantizatzea.
- Jarduera industriala ahalik eta gutxien kaltetzea.
- Ibilgailuendako bideak garbitzea (lehenbizi nagusiak eta gero beste
gainerakoak). Planoa egina dago lehentasunak markatzen dituena, faseka.
- Oinezkoendako bideak garbitzea, lehentasuna izanen duten guneetatik
hasita: Osasun Etxea, Haurtzaindegia, Ikastola, Eskolarako bidea, Kultur
Etxea, Udaletxea, Pilotalekua, Liburutegia eta zebra-bideak.
- Herritarrei abisu ematea, eta jarraibide batzuk ematea. Aldiko bandoa
kaleratuko da.
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Bandoak
eta
jakinarazpenak
euskaraz

Udalak, azaroaren 26an, bando
baten bidez jakinarazi du hemendik
aurrera bandoak eta komunikazio
orokorrak euskara hutsean jarriko
dituela, honako toki hauetan izan
ezik: udaletxeko, kultur etxeko eta
osasun zentroko iragarki-oholetan,
eta autobus geltokian. Horietan bi
hizkuntzetan paratuko dira, eta
WEB-orrian ere bi hizkuntzetan
zintzilikatuko dira.
A partir de ahora los bandos se
pondrán en euskera, excepto en el
Ayuntamiento, la Casa de Cultura, el
Centro de Salud, y en la parada del
autobús. En esos lugares los bandos
serán bilingües. En la página WEB
también estarán en ambos idiomas.
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Udaleko lanen antolaketa

Aurreko buletinean esan zen moduan, udaleko lanak antolatzen ari gara,
zenbait gabezia zuzentzeko asmoz. Horretarako, plangintza bat diseinatu
dugu, 5 fase dituena:
1. fasea: diagnostikoa (2011ko udazkenean egin zena).
2. fasea: 1. zehaztapen-maila (2011ko abenduan amaitu zena).
3. fasea: 2. zehaztapen-maila (2012ko martxorako amaitu nahi dena).
4. fasea: inplementazioa (2012an, urte osoko lana).
5. fasea: errebisioa (2013ko urte hasieran).
Hortaz, 1. fasea eta 2. faseko lanak eginak ditugu, eta orain 2. zehaztapen
mailan gaude. Fase honetan langileekin batera ari gara eginkizunen
antolaketa xehea finkatzen.
Hemos definido el plan de 5 fases para organizar la actividad laboral del
ayuntamiento. Hemos realizado el diagnóstico, y el primer nivel de concreción.
Ahora estamos trabajando en el segundo nivel de concreción, junto a l@s
empleado@s. La implementación del nuevo plan comenzará a partir de marzo.

TELP tailerra apirilaren 20 eta 21ean
Euskara Batzordeak, EHE taldeak
proposatuta, TELP tailerra (taller
d’espai lingüístic personal)
antolatuko du apirilerako (20 eta
21ean). Tailer hau Valentzian sortu
zuten Ferran Suay eta Gemma
Sangines
Psikologia
Unibertsitateko irakasleek, eta osooso interesgarria da. Gemma
Sangines bera etorriko zaigu
Etxarrira.
Tailer honen helburua da euskaraz

euskaraz egiteko gogoa duten
hiztunak izanen dira. Garrantzitsua
da izena emanen duten pertsonek
euskararekiko kontzientzia izatea.

baina ikastaro osoa eginez gero,
dirua bueltatu eginen da. Ikastaroa
EHEk eta Udalak finantziatuko
dute.

pertsonek euskaraz hitz egitean
duten deserosotasuna gutxituko
dute, eta, horrela, euskaraz gehiago
egiteko aukera izanen dute.
Horretarako, oso baliagarriak
izanen dira maila kognitiboan,
emozionalean eta fisiologikoan
eskainiko diren baliabideak.
Tailerreko hartzaile potentzialak

Matrikula egiteko epea martxoaren
20tik apirilaren 10era bitartekoa
izanen da. Izena emateko udal
bulegoetara
joan,
kultura@etxarriaranatz.com
helbidera idatzi, edo 948.460.930
telefonora hots egin. Inprimakia
bulegoan eta WEB orrian dago
eskura. Matrikulak 20 € balio du,

La
Comisión
de
Euskera
ha
organizado un taller con el objetivo de
desarrollar recursos personales para
hablar en euskera con comodidad y
satisfacción: taller d’espai lingüístic

egiteari lotutako deserosotasuna
murriztea, gusturago aritzea, eta
horretarako baliabide gehiago
sortzea. Parte hartuko duten

udal buletina
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personal (TELP). El curso se realizará
el 21 y 22 de abril, y la matrícula se
abrirá el 20 de marzo.
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Udaletxea zuri gorri eta berde: zorionak, Etxarri!!
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etxarriaranhazten: Auzolan eguna

udal buletina

partehartu@etxarriaranatz.com

7

AU Z O LAN I E N

Haurtxokoa martxan da

Buletin honen 1. zenbakian,
Etxarriko
udalak
ludoteka
autogestionatuari buruzko bilera
batera deitu zituen gurasoak.
Horrelako bi bilera jendetsuren
ondoren, Haurtxokoa izena duen
proiektua sortu eta martxan jarri da
azaroaren amaiera geroztik.
Haurtxokoa ikasturte osoan zabalik
egonen den jolastoki bat da, eta
bertan egon ahal izanen dira izena
eman duten umeak eta beren guraso
edo arduradunak. Oraingoz, hirurogei
familiak baino gehiagok partehartzen dute egitasmoan. Hona,
motzean, Haurtxokoaren ezaugarri
nagusiak:

beti pertsona heldu batekin joan
behar dira.
- Egunero familia bat
arduratuko da Haurtxokoko gela
irekitzeaz, ixteaz, eta itxi
aurretik dena egoki dagoela
ziurtatzeaz.
Zalantzarik gabe, egitasmo hau
ez litzateke bideragarria izanen
familien parte-hartzerik gabe,
eta ezta giltzaren kudeaketan

bere laguntza eman duen Xapatero
taberna gabe ere. Hemendik aurrera,
hobetu, zuzendu edo aldatu
daitezkeen kontuak aztertuko dira,
eta Haurtxokoak bere bidea egiten
jarraituko du.
El HAURTXOKO está en pleno
funcionamiento, con la colaboración de
más de 60 familias. Está abierto de
1 6:45 a 20:00, los días escolares.

- Musika Eskola berriko gela batean
dago eta Musika eskolaren egutegi
bera du, hau da, Musika Eskola
zabalik dagoen egunetan egonen da
irekita Haurtxokoa. Erabaki honen
arrazoia berogailua aprobetxatzea
izan da.
- Arratsaldeko 16:45etik 20:00ak arte
dago zabalik.
- Haurrak ezin dira bakarrik joan,

Alkatea
ikastola
berriaren
aurkezpen
publikoan
egon
zen
Ilbeltzaren
28an,
alkatea
Ikastolaren aurkezpen sozialera
gonbidatua izan zen. Esan zuen oso
eskertzekoa
dela
Ikastolak
Etxarriko
euskararen
normalizazioan egindako lana, eta
emaitzak nabariak direla 45 urtetik
beherakoen euskararen erabileran.
Bestetik, Joxik adierazi zuen
Etxarriko udalak berretsi egiten
dituela
aurreko
udalek
Ikastolarekin
hartutako
konpromisoak, lan horretan jarrai
dezan.
El
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alcalde

fue

invitado

a

la

presentación social de la nueva
Ikastola. Destacó el trabajo que este
colectivo ha desarrollado durante
www.etxarriaranatz.com

estas décadas a favor del euskera.
Por otro lado, ratificó el compromiso
que las corporaciones anteriores han
adquirido con este proyecto.
udal buletina
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Bake
irratianweb-orrian; alkatea Beleixe
berriaepaile
izendatu da Aktak

2011ko abenduaren 19ko Osoko
Bilkuran Julian Montori Galarreta
bake epaile izendatu zen, kontuan
harturik gaitasun eta bateragarritasun
baldintzak betetzen dituela eta behar
den quoruma lortu zuela. Izan ere,
orain arteko titularraren kargua
hutsik geratu zen, eta kargu hori
betetzeko prozedura formala abiatu
zen. Julian Montori izan zen
aurkeztutako hautagai bakarra.
En sesión plenaria del 1 9 de diciembre
se nombró al nuevo juez de paz (Julian
Montori Galarreta), tras haberse
quedado libre la plaza. Fue el único
candidato que se presentó.

Udalak
bat
egin
du
Etxarri
2012
ekimenarekin

Azaroaren 15eko Osoko Bilkuran,
Etxarri 2012 ekimenarekin bat egin
du aho batez. Honako erabaki
hauek hartu ziren, besteak beste:
Etxarri 2012 adierazpenarekin bat
egitea, taldeari baimena ematea
Kultur Etxea erabiltzeko eta aurten
udalaren paperetan Etxarri 2012
logoa erabiltzea.
En pleno celebrado el 1 5 de
noviembre, el Ayuntamiento aprobó
por unanimidad apoyar la iniciativa
popular Etxarri 201 2.

udal buletina

Udalaren informazioa zabaltzeko
eta herritarren eskura paratzeko,
hemendik aurrera Osoko Bilkuraren
aktak eta bandoak web-orrian
zintzilikatuko dira. Akta horiek
Dokumentuak
izeneko atalean
egonen dira: bai ohiko Osoko
Bilkuren aktak, hilean behin egiten
direnak, eta baita ez ohikoenak ere.
Bestalde, hilabetean behin alkatea
Beleixe irratira joaten hasia da,
udalaren azkeneko gorabeheren
gaineko azalpenak ematera.
Agerpen horiek, normalean,
astearteetan izaten dira, 10:00ak
aldera.

Con el objetivo de divulgar la
información
municipal,
el
Ayuntamiento ha activado dos
procedimientos más: por un lado, a
partir de ahora las actas de los plenos
y los bandos se colgarán en la página
WEB; y por otro lado, el alcalde
acudirá al la radio Beleixe
mensualmente, para informar con
detalle de la actividad municipal.

Alkatearekin
egoteko ordutegia
Herritarren batek alkatearekin egon nahi badu, honako hauek dira
harrerarako jarriak dituen egun eta orduak: astelehena, asteazkena eta
osteguna, 10:00etatik 14:00ak arte.
Bestalde, esan beharra dago aurreko buletinean, itzulpenean, akats bat
zegoela alkatearen soldatan. Hortaz, argitu behar da urtean 29.374.24 €
gordin kobratuko dituela; hau da, hilabetean 1.616´29 € (bere ohiko soldata
baino dezente gutxiago). Bestetik, aipatzekoa da alkatetzan sartu zenean urte
sabatikoa hartzeko baimena lortua zuela, eta udalean sartzearekin uko egin
behar izan ziola eskubide horri.
El horario de atención el público del alcalde es de 1 0:00 a 1 4:00, los lunes,
miércoles y jueves. Por otro lado, queremos aclarar que el alcalde cobra 1 .61 6´29
euros mensuales.

partehartu@etxarriaranatz.com
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Beste 3 mozio onartu dira, aho batez

Eskubide Zibilen Aldeko Mozioa
Urriaren 10eko Osoko Bilkuran, Eleak mugimenduak aurkeztutako mozioa onartu zuen, Madrilgo auzitegi
nazionalean hamaika gazte nafarren kontra egin zen epaiketa dela-eta. Udalak puntu hauek onartu zituen:
1.- Udal honek elkartasuna adierazten die politikan parte hartzeko eskubideaz baliatzeagatik Madrilgo Auzitegi
Nazionalean epaituko dituzten pertsonei, eta Estatuko botereei eskakizuna egiten die ideia guztiak eta proiektu
politiko guztiak askatasunez defendatzeko eskubidea urratzen duten prozesu judizial guztiak bertan behera uzteko.
2.- Udal honek bakearekiko eta pertsona guztien eskubide zibilen errespetuarekiko konpromisoa adierazten du, eta,
horregatik, bat egiten du hainbat eragile sozial eta politikok deitutako manifestazio-deiarekin.
3.- Udal honek erabaki honen berri emanen die herritarrei.
Euskal Presoen Eskubideen Aldeko Mozioa
Abenduaren 19an, presoen eskubideen aldeko mozioa onartu zen, honako puntuok dituena:
1.- Udal honek, bizi dugun aukera historikoren aurrean, Euskal Preso Politikoen eskubideen errespetua eskatzen du.
Hala nola, besteak beste, dispertsioaren amaiera eta preso guztien Euskal Herriratzea, gaixotasun larriak dituzten
presoen askatzea eta zigorra beteta dutenen askatzea.
2.- Udal honek urtarrilaren 7an Euskal Preso Politikoen eskubideen alde burutuko den Manifestaldiarekin bat egiten
du.
3.- Norabide horretan eta mobilizazio horren harira, abenduaren 16ean udal honetako hautetsiek baraua egin eta
eguerdiko 12tan kontzentrazioa burutuko dugu.
4.- Gure udalerriko eragile guztiei deialdia luzatzen diegu urtarrilaren 7ko mobilizazioarekin bat egin dezaten.
5.- Herritarrei deialdi zabal eta anitza luzatu nahi diegu ezberdintasun politiko guztien gainetik giza eskubideen alde
urratsa eman eta herri honek inoiz ezagutu duen mobilizaziorik handiena denon artean osatu dezagun.
Euskararen Nazioarteko Egunari Buruzko Mozioa
Abenduaren 19ko Osoko Bilkuran, Vascuenceren legearen 25. urteurrenari buruzko mozioa onartu zen:
1.- Udal honek Euskararen ofizialtasuna eskatzen du Nafarroako lurralde guztietarako.
2.- Udal honek bere esku dagoen guztia eginen du bere zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten langileen
euskalduntzea bultzatu eta bermatzeko.
3.- Udal honek bere esku dagoen guztia eginen du bere zerbitzu publikoak eskaintzen dituzten langileen lehen hitza
beti euskaraz izan dadin.
4.- Udal honek bere esku dagoen guztia eginen du bere barne funtzionamendua euskaraz izan dadin.
5.- Udal honek udalerri honetako euskal komunitateak dituen hizkuntza eskubide indibidual eta kolektiboak bermatze
aldera, gure herrian eta atal zein arlo ezberdinetan, euskaraz bizitzeko eskubidea helburu duen plangintza integrala
garatzeko konpromisoa hartzen du.
La corporación municipal se ha adherido a otras 3 mociones, por unanimidad: Moción a Favor de los Derechos Civiles; Moción
a Favor de los Derechos de l@s Pres@s Vasc@s; y Moción a Favor del Día Internacional del Euskera.
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Luzeegiak ote dira gure festak? Eta parte-hartzaileak?

Esan beharra dago azken urteotako festen dinamika aztertu dugula, eta
ikusi dugula urteotan festetako osteguna (Kintoen Eguna) oso eskasa izan
dela, eta zerbait egin beharra dagoela gainbehera horrekin.
Bestetik, udalak planteamendu berritzaile bat du buruan: festetan partehartze egun bat sustatzea. Hau da, egun horretan herritarren parte-hartzean
oinarritutako programazio bat egitea, protagonismo osoa herriko taldeei
emanda: kintoak, gaztetxea, jubilatuak, kultura eta kirol taldeak,
elkarteak…

Hortaz, bi aukera egon daitezkeela baloratu dugu:
1- Kintoen egunari beste dimentsio bat ematea, eta osteguna Parte-hartze
eguna bihurtzea. Hala, egun horretan kintoek antolatutako jarduerak
eginen lirateke, baina herriko beste eragileek antolatutakoak ere bai.
Proposamen honen helburua litzateke orain dugun festen egitura indartzea,
herriko taldeen parte-hartzea sustatuz.
2- Beste aukera bat da festetako osteguna kentzea, eta astelehena Partehartze eguna bihurtzea. Egun horren berezitasuna da koadrilen kalejira
egiten dela, Gaztetxeak sustaturik, eta beraz, herritarren parte-hartzean
oinarritzen dela. Hortaz, proposamena litzateke egun horren parte-hartze
dinamikan sakontzea eta kintoen jarduerak eta herriko beste zenbait
eragileenak ere hor txertatzea. Proposamen honen helburua litzateke festei
egun bat kentzea, baina astelehena indartuta. Izan ere, sumatu dugu
herritar askok uste dutela egun bat soberan dagoela, batetik, gure festak
luzeegiak direlako, eta, bestetik, jende asko aste erdian oporretara joaten
delako. Norbaitek gai honen gaineko ekarpenik baldin badu, etor dadila
Kultura Batzordera.
Bestalde, gogoan izan 2012ko egutegi ofiziala onartua dela, eta, horren
arabera, Etxarriko festak abuztuaren 4an hasiko direla.
Hemos analizado la dinámica de fiestas, y hemos llegado a la conclusión de que
el jueves (día de l@s Kint@s) cada año es más flojo. Por otro lado, tenemos una
propuesta innovadora: organizar un día de participación popular, donde los
grupos y agentes del pueblo sean los protagonistas. Estamos barajando dos
posibilidades: potenciar el jueves como día de participación, o eliminar el jueves
de la programación, y reformular el lunes como día participativo.

udal buletina
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Iyotiek: goza dezagun gure usadioez, orainaz eta geroaz!
Urtea hasi eta egutegiak aurrera
egin ahala, bertan ditugu Etxarriko
iyotiek (Garizuma aurretik). Denok
entzun dugu askotan gizakunde,
andrekunde, garikunde, zalduniyote
eta astearteiyote egunak badirela;
baina askok ez dugu argi zer eta
zergatik ospatzen diren, eta hona
hemen, beraz, azalpentxo bat:

- Gizakunde (otsailaren 2an):
gizon helduen eguna; txatarras
jantzita eskean ateratzen ziren.
Jatekoa biltzen zuten, eta gero
afaria egiten zuten.
- Andrekunde (otsailaren 9an):
emakumeen eguna; beraiek aritzen
ziren etxez-etxe eskean. Gero afaria
egiten zuten.
- Garikunde (otsailaren 16an):
gazteen arteko borrokara eguna;
kolpeak urte guztian zehar
debekatuta zeuden, eta egun hau
beraien arteko gorabeherak
konpontzeko erabiltzen zuten. Egun
honetan, aurkaria lurraren kontra
eusten zen, baina kolpeak eman
gabe. Maskubiak haizez bete, eta
jendea jotzen zuten, baita suko
hautsa bota ere.
- Zalduniyote, o mutillerdiyek
(otsailaren 19an): igandea etxeko
txikienen eguna izaten zen. Herriko
haurrak txatarraz jazten ziren.
- Astierteiyote (otsailaren 21ean):
gaita jotzen zen eta bazkaria egiten
zen. Denak txatarraz janzten ziren.

garikunde kintoen esku geratu dira,
eta zalduniyote eguna nola edo hala
aurrera ateratzen saiatu gara. Honek
zenbait erreflexio egitera behartu
gaitu: nahiko parte-hartzaileak dira
Etxarriko iyoteak? Oraina eta geroa
nola lotzen dira? Gai honen
inguruan jendeak ze pentsatzen du?
Kintoek gizakunde, andrekunde eta
garikunde ospatuko dutela adierazi
digute, baina ez dugu uste festa
hauek bere gain bakarrik gelditu
beharko liratekeenik. Eta gogoeta
hau bultzatu nahi dugu etxarriarren
artean: jendeak parte hartzen ez
badu, usadio edo tradizioak
mantentzea oso zaila da.
Bestetik, aurten, Etxarri 2012
ekimenak asterteiyote indartzeko
asmoa azaldu du, eta udal honek
asmo hau bere egin du. Hortaz,
asteartean mozorra gaitezen denok
ertaroko jantziez, eta parte har
dezagun egunean barrena egingo
diren ekitaldietan!!
Estamos a las puertas de los
carnavales. El Ayuntamiento cree que
es muy importante que impulsemos
nuestras tradiciones: Gizakunde,
Andrekunde, Garikunde, Zalduniyotie y
Astierteiyotie. Por otro lado, os
animamos a disfrazaros con atuendos
medievales el martes de carnaval,
dentro de la iniciativa de Etxarri 201 2
¡Anímate y participa!

Herriko jendeak bultzatuta, azken
urteotan Etxarrin usadioari
mantentzen saiatu gara. Hasiera
batean, 2000. urtean, astearteiyote
aurretiko hiru ostegunak eta azken
igandea festa egun bihurtu
genituen, baina urteak pasa ahala,
gizakunde,
andrekunde
eta
Nota: si quieres obtener este boletín íntegramente en castellano, solicítalo en el ayuntamiento, o
descárgatelo de nuestra página web www.etxarriaranatz.com.
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