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Agurra
Festen balorazioa egiteko ordua ailegatu da. Eta, oro

har, balorazioa bikaina da, etxarriarrok hainbat

erronkari aurre egiteko gai izan ginelako: kale

garbiagoak, txupinazoa kalera ateratzea, antolaketa

lanak, emakumeen aukera-berdintasunaren aldeko

kanpaina, edalontzi berrerabilgarriak, programazio

dinamikoa egitea, aurrekontuen muga ez gainditzea…

baina, batez ere, herritarren parte-hartzeari emandako

garrantzia eta indarra. Giroa bikaina izan zen. Hala ere,

badira zenbait gauza edo kontu oraindik ere gehiago

hobetu nahiko genituzkeenak. Urte osoa dugu aurretik

hobetzen jarraitzeko. Eskerrik asko Festa Batzordeari,

eta lanean aritu zineten herritar eta langileoi.

Jakina den moduan, festa hauetan Udalak bi gai

nabarmendu eta sozializatu nahi izan ditu: batetik,

Etxarriren sorreraren 700. urteurrena, eta, bestetik, gure

ikurren defentsa. Izan ginena gogoratu nahi izan dugu,

gure orainaren eta etorkizunaren oinarria baita.

Horregatik, 2012 urteak ematen digun ikuspegi

historiko horretatik, tinko eta ozen salatu nahi dugu ez

digutela geure buruaren jabe izaten uzten, eta ikur eta

sinbolo arrotzak inposatzen dizkigutela. Bai burujabe

izateko eskubideari! Bai gure ikur eta sinboloei!

Inposiziorik ez!

Nolanahi ere, festetan zenbait gertaera itsusi ere izan

genituen, baina nabarmentzekoa da oso zabala eta ozena

izan zela udal langileei egindako erasoak salatzeko

herri-erantzuna. Eskerrik asko emandako babesagatik,

udal talde osoaren partetik.

Eta bestetik, atsekabea adierazi nahi dugu festetan

animalien kontrako tratu txarrak izan zirelako. Giro

sanoa, jatorra eta errespetuzkoa beharrezkoa da denok

ongi pasatu eta dibertitzeko, horrelako erasoei tarterik

utzi gabe. Espero dugu, zinez, halakorik berriz ere ez

gertatzea.

Amaitzeko, etxarriar guztiak gonbidatu nahi ditugu

udazkeneko kultur agendako ekitaldietara joatera, eta

batez ere lastailaren 5eko herri-antzerkira. Feria onak

pasatu!

Hemos hecho un buen balance de las fiestas de Etxarri, ya

que l@s etxarriarras hemos conseguido, gracias a la

participación popular, retos importantes: l impieza,

implicación, programación dinámica, reciclajeL Gracias a

tod@s. Po otro lado, destacamos la denuncia que desde el

Ayuntamiento hicimos porque a l@s etxarriarras, después

de 700 años de historia, se nos han impuesto símbolos y

banderas ajenas a esta tierra. Por otro lado, damos gracias

a tod@s por el apoyo recibido con respecto a las agresiones

a emplead@s del Ayuntamiento. Finalmente, lamentamos

profundamente que haya habido episodios de maltrato a

animales. Nos despedimos con la invitación de que

participéis en las actividades culturales de otoño ¡Que

paséis buenas ferias!
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Utzubar cerámicas: biomasa tratatzeko proiektu
interesgarria
Etxarriko Udala eta Sakanako Mankomunitatea

harremanetan daude Utzubar Cerámica enpresarekin,

bertan biomasa tratatzeko dagoen prozedura dela-eta.

Erakundeok ondorioztatu dute proiektu hori ibarreko

biomasa aprobetxatzeko sistema ona izan daitekeela,

bertako autonomia energetikoa sustatzen duelako, eta ez

diolako ingurumenari gehiegizko kalterik eragiten.

Bermatuta dago, bestalde, ez dagoela bestelako

hondakinik erretzeko arriskurik.

Hala ondorioztatzen da Sustrai Erakuntza fundazioak

egindako txosten teknikoan: generazio motorrak

erabiltzea ekonomikoki errentagarria da, eta

energetikoki arrazoizkoa, errendimendu hobeak lortzen

direlako. Biomasa erabiltzen duen motorrak megawatio

bateko potentzia du: “txikia eta egokia”. Zerrautsa

baliatuz, bermeko pelleta ekoiztuko litzateke, baldin eta

bestelako gehigarririk onartzen ez duen EN-PLUS

araudiari jarraituko balitzaio. Txostenak nabarmentzen

du horrek Sakanako biomasaren erabilera sustatzeko

aukera emanen lukeela.

Garilaren 13an, Utzubarren bisitan egon ziren Etxarriko

alkate Joxi Bakaikoa eta Sakanako Mankomunitateko

presidente Aitor Karasarorre, eta Sustrai Erakuntza

fundazioko Xabier Zubialde, instalazioak ezagutzeko

eta zuzenean proiektuaren berri izateko.

Sustrai Erakuntza (http://www.sustraierakuntza.org)
irabazi-asmorik gabeko erakundea da, ingurumena

babesteko asmoarekin sortua. Erakunde horrek

hitzarmena dauka egina Etxarriko Udalarekin eta

Sakanako Mankomunitatearekin.

Un informe encargado a la fundación Sustrai Erakunza

concluye que el proyecto de Utzubar Cerámicas para tratar

la biomasa es un buen sistema, porque fomenta la

autonomía energética de la zona, y supone un impacto

ambiental razonable.

Plan urbanistikoaren
aldaketa
Udala hasia da Etxarriko Hirigintza Planaren aldaketa

lantzen. LUA arkitektoak enpresari eman zaio lan hori

egiteko esleipena, eta 1 3.570,00 euroko aurrekontua

onartu zen horretarako. Joan zen urtean egin zen

diagnostiko orokorrean ikusi zen Hirigintza Planean

hainbat atal aldatu edo hobetu egin behar zirela,

kudeaketa urbanistiko txukun eta argi baten mesedetan.

Diagnostiko horren ondorioz, 2012 eta 2013 urteetan

plan berri baten diseinua egitea erabaki zen.

Aurreikusten da abendurako aurreneko zirriborroa prest

egon litekeela.

Plan aldaketa horretan parte hartu nahi baduzu, edo

hirigintzako beste edozein gaitan, gogoratu Hirigintza

Batzordean parte hartzeko aukera duzula.

Han comenzado ya el proceso de modificación del Plan

Urbanístico de Etxarri. Te invitamos a que participes en la

Comisión de Urbanismo.
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Irailaren 20a: gure ikurren aldeko batzarra
Udalak behin betiko agindua jaso du bandera espainola

jartzeko. Bandera jarriko ez balitz, hautetsi guztiak

banaka inhabilitatuko lituzkete, bata bestearen atzetik,

jartzeko prest dagoen hautetsiren batengana iritsi arte.

Gogora ekarri behar da garagarrilaren 24an gai honi

buruzko batzarra egin zela, baloratzeko zer ekarriko

lukeen hautetsien inhabilitazioak, eta zer bandera

jartzeak.

Batzar horretan ondorioztatu zen bandera jartzea

ezinbestekoa izanen dela, baina batzorde bat osatu

beharra zegoela inposizioa salatzeko eta sozializatzeko,

eta gure ikurren aldeko beste ekimen batzuk indartzeko.

Dagoeneko Gure Ikurren Aldeko Batzordea eratua

dago, eta batzar batera deia egiten die etxarriar guztiei,

hemendik aurrerako jardunbideak aztertzeko:

El Ayuntamiento ha recibido la orden definitiva que obliga a

colocar la bandera española. De no ser así, se inhabil itarán

uno a uno a todos los miembros de la corporación que se

nieguen a colocarla. La comisión que lleva este tema ha

convocado para el 20 de setiembre a tod@s l@s etxarriarras

a una asamblea para consensuar algunas iniciativas.

Inposaketarik ez gure ikurren defentsan

Eguna: irailaren 20a, osteguna.

Ordua: 1 9:30ean.

Tokia: udaletxean.
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ICIO (EIOZ) zergaren behin betiko
likidazioak martxan
Martxan dira Eraikuntzen,

Instalazioen eta Obren gaineko

zergaren behin betiko likidazioak.

Gogoratu beharra dago azken

urteotan zerga horren likidazioen

kudeaketa etenda egon dela, eta

hainbat eta hainbat espediente itxi

gabe daudela. Udalak espediente

zahar horiek guztiak banaka-banaka

aztertu ditu, eta zalantzak zeuden

kasuetan bilerak egin dira jabe eta

sustatzaileekin, likidazioak ixteko.

Horretarako, eraikin horien obra

amaierako faktura eta ziurtagiriak

aztertzen ari da Udala. Zoritxarrez,

esan beharra dago espediente

horietako asko preskribituak

daudela dagoeneko, behar

zenean kudeatu ez zirelako, eta

horrek galera nabariak ekarri

dizkiola Udalari.

Se están ejecutando las

l iquidaciones definitivas del ICIO

(Impuesto sobre Construcciones,

Instalaciones y Obras).

Recordemos que en los últimos

años el tramite del ICIO ha estado

parado, y docenas de expedientes

sin cerrar. Desgraciadamente, se

dejaron prescribir algunos

expedientes, y ahora ya no se van

a poder cobrar.

Bi zinegotzi berriek kargua hartu dute

Garilaren 2ko Osoko Bilkuran bi

zinegotzi berriek kargua hartu

zuten: Kitz Mendiola Barandalla

(Bildu) eta Juan Antonio Extremera

Apesteguia (PP). Ikusleen artean bi

alderdiotako ordezkari eta

jarraitzaileak egon ziren.

Iraileko Osoko Bilkuran

proposamen bat egin zen

bilkuretako hizkuntza trataera

lantzeko. Proposamena egin

zitzaion José Antonio Extremera

zinegotziari euskalduntzen hasteko

ahalegina egin dezan, ikusirik

etxarriar gehienak euskaldunak

direla eta bera bertakoon ordezkaria

dela. Horretarako, dituen baliabide

eta aukera publikoen berri ere eman

zitzaion. José Antonio Extremerak

adierazi zuen ez duela inolako

asmorik oraingoz euskara ikasteko,

Konstituzioak horretara behartzen

ez duelako. Bestalde, bilkurak

alkatetzari proposatu zion

bilkuretan interpretazio zerbitzua

jartzeko, gainontzeko zinegotziek

aukera izan dezaten euskara hutsez

hitz egiteko, legea urratu gabe.

Udala aztertzen ari da Osoko

Bilkuretan Mankomunitateko

Euskara Zerbitzuaren bidez

itzulpen zerbitzua paratzea.

Ya han tomado sus cargos los dos

nuevos concejales: Kitz Mendiola

(Bildu) y Juan Antonio Extremera (PP).

El pleno del ayuntamiento propuso a

Extremera que se iniciara en el

aprendizaje del euskera, y respondió

que no tiene ninguna intención de

hacerlo, porque según la Constitución

no está obligado.
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Obrak egiteko
baldintza berriak
Hemendik aurrera, obra baten

lizentzia emateko beste bi baldintza

ezarri ditu Udalak:

1 - Alturetan lan egiteko (teilatuan,

fatxadan…), segurtasun plana edo

arriskuen ebaluazioa aurkeztu

beharko da.

2- Obrak sortzen dituen zaborren

agiria ere aurkeztu beharko da.

Bi neurri hauen bidez obretan sortu

ohi diren segurtasun eta

txukuntasun gorabeherak hobetuko

direla pentsatzen da.

A partir de ahora se solicitará un plan

de seguridad en obras que requieran

trabajos en altura, y un justificante de

gestión de escombros.

Txakurren kakak jaso, mesedez
Herritar batzuen eskaerari

jarraituta, txakurren kakak

debekatzeko piktogramak jarri dira

Andra Mari baselizan eta Eskolen

sarreran. Udala aztertzen ari da

beste toki batzuetan ere piktograma

horiek jartzea. Kontua da herriko

zenbait tokitan txakurren kakak

pilatu egiten direla, eta Udalak

eskaera egiten die txakurren jabeei

toki horietan kakarik ez uzteko.

Udalak argitu nahi du ez dagoela

debekaturik txakurrak gune

horietan egotea, txakurren kakak

lurrean uztea baizik. Nonbait,

hasieran jarri ziren seinaleak ez

zeuden argi, eta gaizki-ulertua

ekarri zuten.

El Ayuntamiento hace un llamamiento

para que no se dejen excrementos de

perro en espacios públicos, y que se

respeten las señales colocadas para

ello.

Etxarri udalbiltzaren berrantolaketan

Etxarriko Udala Udalbiltza erakundearen

berrantolaketan eta sustapenean parte hartzen ari da.

Txeli Erdozia da Etxarriko ordezkaria. Gogoan izan

Udalbiltza Euskal Herriko Udal eta udal-hautetsien

Biltzarra dela. 1 999an sortu zen, baina hainbat

gorabeheraren ondoren, 2012an berriz ere

berrantolatzeko lanetan hasi da, Euskal Herriko

udalerrien arteko lankidetza politikoa sustatzeko. Hona

Udalbiltzaren sorreran adostutako helburuak:

-Euskal Herria nazioa dela aldarrikatzea.

-Euskal Herriko egitura politikoa eraikitzen laguntzea.

-Euskal Herriaren nazio eraikuntza bultzatzea.

-Herrialde guztietako udalerrien artean harremanak

sendotzen laguntzea, udal ordezkarien arteko ekintza

bateratuari bide emanez, hainbat esparrutan.

-Euskal Herria nazio berezkoa eta desberdindua dela

adieraztea nazioartean.

El Ayuntamiento de Etxarri es miembro de Udalbi ltza, y está

formando parte de la reorganización de esa agrupación que

reúne a municipios y representantes municipales de Euskal

Herria, cuyo objetivo principal es la reivindicación de la

Nación Vasca.
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Pello Artieda: 32 urte herritarren zerbitzura
Pello Artieda udal langileak irailaren 23an hartuko du

erretiroa, bere urtebetetze egunean. Pello 1980ko

garilean hasi zen Udalean, kaleko lanetan. Denetatik

egitea tokatu zaio: iturgin, kisuskile, lurperatzaile,

elektrikari, sukaldari, antolatzaile, j iganteak dantzatu,

gaueko lanetan aritu… Baina batez ere basoko lanetan

aritu izan da, maisuki: garbiketak, animalien akotatuei

kasu egin, pistak egin, maderistei bideak erakutsi,

loteak markatu, arbolak landatu, arbolak bota, suteak

itzali… Azkeneko urteak, ordea, Eskolako mantenu eta

atezaintza lanetan aritu izan da. Eskerrik asko, Pello,

etxarriar guztien izenean, gure herriko basoak eta

bazterrak horren ongi ezagutu eta zaintzeagatik. Zorte

on!

El Ayuntamiento quiere dar las gracias a Pello Artieda por la

labor realizada durante estos años, en nombre de tod@s

l@s etxarriarras.

Omenaldia otxoportillon
Beste urte batez, irailaren lehen igandean, 1936ko

altxamendu faxistak Sakanan eraildakoen omenez

ekitaldia egin zen Otxoportillon. Omenaldi hori Etxarri

Aranazko Udalak eta eraildakoen senitartekoek biltzen

dituen elkarteak antolatzen dute.

Eneko Lazkozen bertsoarekin hasi zen saioa. Ondoren,

Xabier Mikel Errekondok, Amaiurreko ordezkariak,

hitza hartu zuen. Etxarriko Udalaren izenean Edurne

Igoa aritu zen. Txistu doinuekin dantzariek Aurreskua

dantzatu zuten eraildakoei eskainitako oroigarriaren

aurrean, eta lore eskaintza egin zioten. Eusko gudariak

abestuz amaitu zen ekitaldia, eta gero auzatea eskaini

zuen Udalak.

Ekitaldian nabarmendu zen 1936ko altxamendu faxistak

egindako mina konpondu gabe dagoela oraindik, eta

gertatutakoak erabat argitu gabe segitzen duela. Era

berean, aldarrikatu zen herria dela, eta herritarrak

garela, orduan erailak izan zirenen memoria goratu eta

etorkizunari begira memoria hori bizirik eraman nahi

dugunak. Gainera, ekitaldian parte hartu, antolatzen

lagundu eta gerturatu ziren guztiei eskerrak emateaz

gain, egiaren benetako aitortza, justizia eta erreparazioa

lortu arte lanean segitzeko deia egin zen.

Un año más el acto de Otsoporti l lo homenajeó a las víctimas

del alzamiento fascista de 1 936. El acto fue convocado por el

Ayuntamiento de Etxarri y famil iares de víctimas.
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Etxarrik 700 urte: zorionak eta urte askotarako!
1 312ko irailaren 17an, Nafarroako

Gobernadorea zen Enguerrand de

Villiers-ek herri-karta eman zion

Etxarri Aranatzi. Hortaz, gure

herriak 700 urte bete berri ditu, eta,

hori gogoratzeko, irailaren 16an,

Haritza Bihotzean arbola mustu

zuen Etxarri 2012 taldeak,

errotondan. Ekitaldian Etxarri

2012ko ordezkari batek eta udaleko

beste batek hitz egin zuten. Herriko

dantzariek dantzakia dantzatu

zioten haritz zaharrari, eta gero

auzatea eman zen.

Asmoa da ia 8.000 kilo dituen

haritz zahar hau etxarriarron

sinbolo izatea, eta gure herriaren

identitate ikurra: izan ginena,

garena, eta izanen garena. Zainak

eta adarrak bat eginik dituen herria

gara, zuhaitz zaharrak bezalaxe.

Arbola hau gure historiaren lekuko

zaharrenetarikoa da. José Miguel

Maiza etxarriarrak eman zion

buelta zuhaitzari, lote bat

aprobetxatuta.

El domingo se inauguró en la rotonda

el árbol invertido Haritza Bihotzean,

para celebrar el 7º centenario de la

creación de Etxarri. Zorionak

etxarriarrok!

Arbolaren trasladoaren eta ekitaldiaren bideoak www.etxarri2012.info webgunean ikus ditzazkezue
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Euskara bizia: matrikula zaitez! !
Sakanako AEK-ko euskaltegian

matrikula egiteko epea irailaren

22an amaituko da. Maila eta

ordutegi guztiak eskaintzen ditu,

eta guraso-taldeak ere bai. Etxarrin

bertan ikasteko aukera ere badago.

Harremanetarako: 948 468 258

telefonoa, edo sakana@aek.org
helbidea. Informazio gehiago nahi

izanez gero, jo

http://itsasieuskaltegia.blogspot.co

Udal musika eskola abian da
Norbaitek musika ikasten hasi nahi badu, oraindik ere badu aukera Musika Lengoaian izena emateko. Matrikula
egiteko epeak irekita jarraitzen du, eta udaletxean egin daiteke, goizeko 10:00etatik 14:00ak arte, 948460004

telefonoan. Inprimakia www.etxarriaranatz.com web orrian aurkitu dezakezu. Hona Musika Lengoaiaren ordutegia:

m.es gunera. Gogoratu Sakanako

Mankomunitateak diru-laguntzak

ematen dituela euskara

ikasteagatik.

El plazo de matriculación para

aprender euskera en AEK termina el

22 de setiembre. Recuerda que

puedes solicitar beca en la

Mancomunidad.

Paola Trujillano:

- Hasiera: astearte eta ostegunetan, 1 7:00etatik

18:00ak arte.

- 1 . maila: astearte eta ostegunetan, 1 8:00etatik

19:00ak arte.

- 2. maila: astearte eta ostegunetan, 1 9:00etatik

20:00ak arte.

Guillermo Arraiza:

- 3 . maila: astelehen eta asteazkenetan, 1 7:00etatik

18:00ak arte.

- 4. maila: astelehenetan 18:00etatik 19:00ak arte,

eta asteazkenetan 18:1 5etik 19:1 5era.

- 5. maila: astelehen eta asteazkenetan, 1 9:1 5etik

20:1 5era.

- 6. maila A: ostiraletan, 1 7:30etik 18:30era.

- 6. maila B: asteazkenetan 20:1 5etik 21 :1 5era, eta

ostiraletan 18:30etik 19:30era.

Todavía está abierto el plazo de matrícula en la Escuela de Música, en la asignatura de Lenguaje Musical. En impreso está en

el ayuntamiento, o puedes bajártelo de la página WEB municipal.
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Batzordeek lanean jarraitzen dute
Ikasturte berria beti da aukera ona

ekintza berrietan parte-hartzeko.

Udal batzorde batean lan egitea ere

aukera aproposa da gustuko duzun

edo kezkatzen zaituen gai baten

inguruan erabaki, lan egin eta

nahiak lortzeko: Aurrekontuen

Batzordea, Emakumea, Euskara,

Kultura, Festen Batzordea, Parte-

hartze batzordea, Hirigintza,

Sozioekonomia Ingurumena, Gure

ikurren aldeko batzordea… Beraz,

aukeratu ezazu gehien atsegin

duzun gaia, eta etor zaitez egiten

ari den lana ezagutzera. Deialdiak,

plangintzak eta parte-hartzaileak

ezagutzeko galdetu udaletxean, edo

ere ibili egiten diren deialdiekin,

edo sartu

http://etxarriaranhazten.wordpress.
com blog-ean. Era berean,

zuzeneko informazioa jaso nahi

baduzu, posta bat bidali dezakezu,

etxarriaranhazten@gmail.com
helbidera, eta informazioa

helarazteko eskatu.

Bestalde, jakinarazi nahi dugu

Etxarriarron postontzia paratu

dugula kioskoan. Teknologia

berriek eskaintzen dituzten aukerez

gain (aipatu posta-helbidea, blog-

a. . .), Udalak plazako kioskoan

postontzi bat jarri du, nahi duenak

bere idatzia bertan bota dezan:

proposamenak, kexak, iritziak.. .

HARTU ZURE LEKUA

UDALETXEAN! ETXARRIK

MEREZI DU!

Las comisiones participativas siguen

en marcha. Te animamos a que

participes en la comisión que más afín

se a tus inquietudes. Por otro lado,

hemos colocado en el kiosco de la

plaza un buzón de sugerencias para

que la gente pueda hacer

aportaciones directas.

Lastailaren 10a:
parte hartu
aurrekontuen
batzordean
Udal taldea 2013 urteko

aurrekontuak lantzen hasiko da

heldu diren asteotan: 2012ko

aurrekontuen garapena, udalaren

egoera ekonomikoa aztertzea,

2013rako proposamena egitea. . . .

Lan honetan herritarren laguntza

eta ekarpenak jasotzeko

asmoarekin, Aurrekontuen

Batzordea eratu da, udalaren parte-

hartze dinamikan jarraitzeko.

Batzorde horretan parte hartzera

animatzen zaituztegu:

Vamos a empezar a trabajar sobre los

presupuestos del 201 3. Te invitamos a

participar en la comisión creada para

ello: 1 0 de octubre, a las 20:00, en el

ayuntamiento.

Aurrekontuen batzordearen

bilera

Eguna: lastailaren 10a, asteazkena.

Ordua: 20:00etan.

Tokia: udaletxea.

Haurtxokoa berriz ere martxan. bilerara etorri!
Aurreko ikasturteko arrakasta ikusita, Udalak 2012-

2013 ikasturtean Haurtxokoa berriz ere abian jartzeko

gonbitea luzatu nahi die haurren guraso edo

arduradunei. Beraz, irailaren 28an bilera bat eginen da

udaletxean, aurtengoa martxan jartzeko. Bilera horretan

aurreko ikasturteko balorazioa eginen da, hobekuntza

neurriak hartzeko eta zerbitzu hobea eskaintzeko.

Pasa den ikasturtean 60 familia baino gehiagok hartu

zuten parte egitasmo honetan, eta orokorrean esan

daiteke erabiltzaileak pozik agertu zirela. Adostu zen

Haurtxokoa 12 urtetik beherako haurrendako izatea, beti

ere pertsona heldu batez lagundurik daudela. Musika

Eskolako gela bat egokitu zen zerbitzu honetarako, eta

16:45etik 20:00etara egoten zen zabalik. Egunero,

familia batek hartzen zuen ardura Haurtxokoa ireki eta

ixteko.

Tras hacer una muy buena valoración del proyecto

Haurtxoko del curso anterior, se ha decidido seguir con la

iniciativa. Si estás interesad@ en el proyecto, te

convocamos a una reunión el 28 de setiembre, a las 1 9:00,

en el ayuntamiento.

Haurtxokoa martxan jartzeko batzarra

Eguna: irailaren 28a, ostirala.

Ordua: 1 9:00etan.

Tokia: udaletxea.
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Bilkuran onartutako
mozioak
- Mozioa, Sakanako okupazio militarra eta polizialaren

kontrakoa, Bilduk aurkeztua (9 boto alde, eta 1 kontra).

2012-IX-3

- Mozioa, Nafarroako Gobernuari eskatzeko ez dezala

baimenik eman Portalanden zaborrak erretzeko,

errausteko edo energia errebalorizatzeko, Hiru Mugak

plataformak aurkeztua (7 boto alde, 2 abstentzio, eta 1

kontra). 2012-IX-3

En el Pleno de setiembre se aprobaron dos mociones: una

en contra de la ocupación mil itar y policial a la que estamos

sometid@s en Sakana, y otra para solicitar al Gobierno de

Navarra que no de permiso para incinerar basura y no

permita la revalorización de la energía en Portland.

Beste 700 urte baietz! bertso-antzerkia, lastailaren 5ean
Oso zita berezia dugu etxarriar guztiok lastailean:

Etxarri sortu zeneko 700 urteak gogoratzeko bertso-

antzerki ederra. Gure herrian egiten den aurreneko herri-

antzerkia izanen da.

Etxarri 2012 taldeak sustatutako eta José Luis Erdoziak

idatzitako lan honetan ia 100 etxarriarrek hartuko dute

parte: 35 bat aktore, 1 2 bat tekniko (zuzendaritza,

erregidore, kamara, ekoizle, apaintzaile…), 20 bat

jostun, eta Etxarriko Abesbatza.

Ikuskizun honetan Etxarriren sorrera antzeztuko da, eta

zenbait datu historiko ere bai. Asmatutako hainbat

pasarte ere ikusi ahal izango da, etxarriarrondako arrotz

izanen ez direnak. Bertsoak izanen dira nagusi, baina

elkarrizketa arruntak ere egonen dira; guztira 50 kopla,

bertso eta jostagarri, neurri eta doinu ezberdinetan. Eta

sorpresa bat ere aurkeztuko digute sustatzaileek: Etxarri

herri kuttun ereserkia, herriko abesbatzak kantatzeko.

Antzerkia lastailaren (urriaren) 5ean izanen da,

22:00etan, pilotalekuan. Dagoeneko 500 sarrera daude

salgai Kaxeta Liburudenda eta udaletxean, 10 euroren

truke. Egunean bertan ikusleei antzezlanaren libretoa

banatuko zaie, etxarrieraz eta batuaz. Sarrerekin

lortutako dirua antzerkia bera finantzatzeko erabiliko

da.

El 5 de octubre se estrenará el teatro popular organizado por

el colectivo Etxarri 201 2 y escrito por José Luis Erdozia, para

celebrar el 700 aniversario de la creación de Etxarri. Casi

1 00 personas participarán en él. Las entradas están ya a la

venta en la Kaxeta y en el ayuntamiento.

Entsaioak
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partehartu@etxarriaranatz.com

Udazkeneko agenda kulturala
Hona udazkeneko agenda kulturala. Erreparatu kartelei eta Udalaren WEB orriari!

Irailak 23, igandea:

Etorkizuna dantza taldea eta Etxarriko Abesbatzaren ikuskizuna
19:00etan, plazan.

Antolatzaileak: Etorkizuna, Abesbatza eta Etxarriko Udala.

Lastailak 5, ostirala:

Beste 700 baietz!
Ikuskizuna herrikoia, Etxarrik 700 urte bete dituela ospatzeko, 22:00etan, pilotalekuan.

Antolatzailea: Etxarri 2012 taldea. Laguntzailea: Etxarriko Udala.

Lastailak 6-7 (asteburua):

Etxarriko Feriak
Larunbatean: Sakanako Trikitilariak, Artisau azoka, Sakanako Artzainen IX. Gazta Txapelketa, auzatea,

dantzaldia Tximeleta taldearekin, zezensuzkoa.. .

Igandean: XXXVIII. Joan-etorria Mendira, auzatea, Nafarroako I. Mailako Aizkora Txapelketaren finala,

Sakanako Trikitilariak, Pilota partidak, zezensuzkoa, dantzaldia Alaiki taldearekin…

Antolatzailea: Etxarriko Udala.

Lastailak 14, igandea:

Ziza eta landare erakusketa
10:00etatik 18:00ak arte, plazan.

Eguerdian, Leku Ona, Larraza, Xapatero, Derry eta Iturri Eder tabernek zizekin prestatutako pintxoak eskainiko

dituzte.

Antolatzailea: Hartzabal Elkartearen Mikologia Taldea. Laguntzailea: Etxarriko Udala.
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Nota: si quieres obtener este boletín íntegramente en castellano, solicítalo en el ayuntamiento, o

descárgatelo de nuestra página web www.etxarriaranatz.com.




