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Udalak, Mankomunitateare-
kin batera, galdeketa eginen du 
etxarriarrek hondakinak jaso 
eta kudeatzeko sistemari buruz 
zer iritzi duten jakiteko. Gogoan 
hartu behar dugu Etxarriko Hon-
dakinen Batzordeak konpromisoa 
hartu zuela sistema berria probatu 
ondoren galdeketa egiteko. Orain 
batzordea lanean ari da galdeketa 
horren metodologia eta galderak 
prestatzen, Nafarroako Estatis-
tika Institutuaren laguntzarekin. 
Asmoa da Etxarriko etxeetara te-
lefonoz deitzea, hondakinen tasa 

ordaintzen dutenen datu-baseari 
jarraituta. Erantzunak anonimoak 
izanen dira, eta Datu Babeserako 
Legea bermatuko da. 

Encuesta sobre el sistema de 
recogida de residuos: en cola-
boración con la Mancomunidad 
y el Instituto de Estadística de 
Navarra, se va a realizar una en-
cuesta entre etxarriarras para 
conocer la opinión sobre reco-
gida y gestión de residuos. Se 
realizarán llamadas telefónicas 
y serán anónimas.

Galdeketa eginen da 
hondakinen sistemari buruz
Telefono deiak eginen dira etxeetara

Parte-hartze dinamikak es-
katuta, uste baino gehiago lu-
zatu da Etxarriko Hirigintza 
Plan aldaketaren onarpena, 
baina esan daiteke orain azken 
txanpan gaudela. Momentu ho-
netan, udal arkitektoak aldaketak 
erredakta tzen ari dira (Hirigintza 
Batzordean landu direnak), eta 
martxoan planaren aldaketak he-
rri batzar batean aurkeztuko dira, 
herritarrek ekarpenak egiteko. 
Behin batzarrean aurkeztu eta 
gero, eta ekarpenak jaso eta gero, 

udalbatzak Hirigintza Planaren 
aldaketa onartuko du.

Asamblea de urbanismo: El 
12 de marzo, a las 19:00 horas, 
en la Casa de Cultura, tendrá 
lugar una reunión en la que se 
expondrán los cambios referen-
tes a las diferentes tipologías 
urbanísticas. Ésta reunión 
entra dentro de la dinámica 
de participación en la que se 
tendrán en cuenta las propues-
tas que se planteen antes de su 
aprobación en el pleno.

Hirigintza tipologian 
aldaketari buruzko batzarra
Eguna: martxoaren 12a  ordua: 19:00etan  tokia: Kultur Etxea

Urriaren 9az geroztik indarrean 
dago Nafarroako Administrazio 
Auzitegiaren azken sententzia. 
Auzitegiak atzera bota du TDH 
enpresak Auzitegiari jarritako 
errekurtsoa, eta lehen emandako 
sententzia berretsi egin du. Hau 
da, Mundiño kaleko 26ko etxe-
bizitzak egiteko 2011n eman zen 
obra lizentzia bertan behera gel-
ditu da, behin betiko.

Gogoratu behar dugu hainbat 
bizilagunek auzitara eraman zu-
tela 2011n Udalak Mundiñon 
emandako obra baimena, ustez 
4 etxebizitza egin zitezkeen to-
kian 6 etxebizitza egiteko lizentzia 

eman zelako. 2012an Nafarroako 
Auzitegiak arrazoia eman zien 
bizilagunei sententzia bidez. Ja-
rraian, TDH enpresak sententzia 
hori errekurritu egin zuen, baina 
2013ko urrian Auzitegiak atzera 
bota du errekurtsoa.

Gauzak horrela, TDH eraikun-
tza enpresak beste proiektu bat 
aurkeztu du Udalean, egina da-
goen eraikinaren zati bat eraiste-
ko, eta bertan birmoldaketa lanak 
egiteko, orain udal arkitek toak 
aztertzen ari direna. Beraz, mo-
mentu honetan Udala eta enpresa 
harremanetan ari dira, obra egi-
tasmoa legeztatzeko bidean.

Anulada la licencia de obra de la 
calle Mundiño: El Juzgado de lo 
Contencioso Administrativo ha 
desestimado el recurso presenta-
do por la empresa TDH contra la 
decisión del TAN en la que anu-
laba la licencia de obra concedida 
por el Ayuntamiento en el 2011. 
Recientemente, la empresa cons-

tructora ha presentado un nuevo 
proyecto para obtención de licen-
cia. El proyecto recoge derribar el 
tejado y remodelar el edificio; po-
drá construir cuatro viviendas en 
lugar de seis. En estos momentos 
los arquitectos municipales están 
estudiando el nuevo proyecto en 
vías a su legalización.

Mundiño kaleko lizentzia bertan 
behera gelditu da
Auzitegiak atzera bota du TDH enpresak jarritako 
errekurtsoa. Berriki enpresak lau etxebizitza egiteko 
lizentzia berria aurkeztu dio Udalari, teilatupea 
eraitsi eta eraikina moldatzeko asmoz.
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Udala aurtengo aurrekontua 
prestatzen ari da, eta luze gabe 
udalbatzan onartzea aurreikus-
ten da. Kopuruari dagokionez, 
joan zen urtekoaren oso antze-
koa izanen da, izan ere, aurten 
ere Nafarroako Gobernutik au-
rreikusten diren diru-laguntzak 
txikiak direnez, inbertsioak ere, 
egitekotan, puntualak eta txikiak 
izanen dira, Utzubar Txikikoa 
izan ezik. 

Esan bezala, aurtengo inbertsio 
handiena Utzubar Txikiko urba-
nizazioa izanen da. Aldapasoroko 
urbanizazioak, ordea, datorren 
urtera arte itxaron beharko du, 
izan ere, Nafarroako Gobernuak 
2015erako ziurtatu du diru-la-
guntza. Hori dela eta, heldu den 
urtean helduko zaio Aldapasoro 
kaleen saneamendua eta zoladura 
berritzeari. 

Gainerakoan, aurreko urtee-
tan basoan eta herriko bideetan 
egin diren hobekuntza txikiak 
Nafarroako Gobernuaren diru-

laguntzaren menpe egin dira. 
Orain, diru-laguntzarik gabe, 
zaila izanen da, eta beraz, ezinbes-
tekoak diren hobekuntzak baino 
ezin izanen dira egin; inbertsio 
txikiak besterik ez. 

Kontratazio deialdia:
Orain Udalaren irizpidea kon-

tratazioa bultzatzea izanen da. 
Horrela, apirilaz geroztik, 10 
langileren kontratazioa egitea 

aurreikusten da. Aurrekontua-
ren %80 baino gehiago gastu ko-
rrontera bideratuko da. Bestalde, 
Gobernutik aurreikusten diren 
diru-laguntza bakarrak langa-
betuen kontrataziorako izanen 
direnez, Udalaren asmoa da iaz 
baino 2 langile gehiago hartzea. 
Lanaldi osoz eta 4-6 hilabeteta-
rako 10 kontratazio eginen dira: 
4 langabetu, babes enpleguko 2 
langile eta 4 errentadun. Probe-

tara aurkezteko epea martxoaren 
13an amaituko da, eta izena Altsa-
suko Nafarroako Enplegu Zerbi-
tzuan eman behar da. Euskara 
proba martxoaren 18an eginen 
da, proba teorikoa martxoaren 
18an, eta proba praktikoa mar-
txoaren 25ean.

Prespuestos del 2014: El ayun-
tamiento está elaborando los 
presupuestos municipales con 
la intención de aprobarlos sin 
demora. El montante será muy 
similar al del año pasado, ya que 
sin subvenciones del Gobierno 
de Navarra las inversiones pre-
vistas son pequeñas y puntua-
les, excepto la urbanización de 
Utzubar Txiki. Más del 80% del 
presupuesto se destinará a pagar 
gastos corrientes.  
Convocatoria de nuevas contra-
taciones: este año está previsto 
contratar a 10 personas. Las per-
sonas interesadas deben inscri-
birse antes del 13 de marzo en el 
Servicio de Empleo de Alsasua. 
La prueba teórica de euskara será 
el 18 de marzo y la práctica el 25. 

2014ko aurrekontua

Urte bukaeran, Etxarriko udal-
batzak 2014an indarrean egonen 
diren tasak eta prezio publikoak 
onartu zituen, eta igoerarik ez 
aplikatzea erabaki zuen. Zine-
gotzi eta langileen ordainsariari 
dagokionez, irizpide bera aplika-
tu zuten. Hala, 2011z geroztik 
indarrean dauden zenbatekoei 
eustea erabaki zuten, KPIaren 
igoerarik aplikatu gabe. 

Udal egutegiari dagokionez, 
urterokoa izanen da: udaletxea 
itxita egonen da bai maiatzaren 
2an, ostirala; bai ekainaren 13an 
eta 16an, San Kiriko eta San 
Adrianengatik; bai urriaren 31n 
ere, aurten Domu Santu Eguna 
larunbatarekin tokatu delako.

Tasas municipales y sueldos: el 
pleno decidió no subir este año 
las tasas y precios públicos. A los 
sueldos tampoco se han aplicado 
subidas desde el 2011. 

Udal 
tasak eta 
ordainsariak

Etxarriko udalak Tracasari esleitu 
dio udal zerga eta tasen gaine-
ko errebisioa eta espedienteen 
kontrola egiteko laguntza. Lau 
dira aztertzen ari diren zergak: 
Jarduera Ekonomikoen Gaine-
ko Zerga (JEZA euskaraz, IAE 
gazteleraz), Eraikuntzen, Insta-
lazioen eta Obren Gaineko Zerga 
(EIOZ euskaraz, ICIO gaztele-
raz), gainbalioa eta %1,5eko tasa. 

Enpresa handi eta txikien datuak 
eguneratuak izatea ez da erraza 
izaten, hori dela eta, udal askok 
Tracasaren zerbitzua eskatzen 
dute zerga horien guztien kon-
trola eta errebisioan laguntzeko.

Etxarrin, aurreko lau urteotako 
zergen egoera aztertzen ari gara. 
Jarraipen horri esker, aspaldi atze-
ratuak zeuden EIOZ zahar guztiak 
kobratu dira. Orain JEZA errebisa-

tzen hasi gara. JEZAri esker, 42.000 
euro inguru eskuratu ditu Udalak 
2013an. 1,5eko tasa ere (elektrizi-
tate, telefonia eta bestelako hor-
nitzaile handiei aplikatzen zaien 
tasa), eta gainbalioa ere aurten 
aztertuko dira. 

Actualización del pago de im-
puestos con ayuda de Traca-
sa: el Ayuntamiento de Etxarri 
Aranatz ha adjudicado a Tracasa 
ayuda técnica para realizar la 
revisión de impuestos y tasas y 
el control de expedientes. Son 
cuatro los impuestos municipa-
les que se están revisando: IAE, 
ICIO, plusvalía y la tasa del 1,5% 
que deben pagar las empresas 
suministradoras con clientes en 
Etxarri.  Se están actualizando y 
revisando los pagos de los últi-
mos 4 años. Gracias a la revisión 
ya se han ingresado 42.000 euros 
de IAE retrasados.

Zergen kontrola eguneratzen 
Tracasaren laguntzarekin
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Ambrosio zerbitzu anitzetako udal 
langilea izan da 1986tik. Hainbat 
lan egin izan ditu, baina uraren eta 
argiaren kudeaketaz arduratu da 
batez ere: ur deposituen jarraipe-
na, saneamendua, ur-loturak, kon-
tagailuak, fugak, argiteria, farolak, 
koadroak… Beste hainbat lanen 
ardura ere izan du: jakinarazpen 
eta agiriak banatu, ediktu eta ban-
doak jarri, korreoa jaso, merkatu 
txikia kudeatu, udaletxeko erlojua, 
berogailuak, igogailuak… Aipa-
tzekoa da gaur egun Udalean egi-
ten ez diren hainbat egin zituela 
hasieran: hondakinak jasotzen 

zituen udal kamioiarekin, eta 
derrigorrezko auzolanen antolake-
tan parte hartzen zuen. Hortaz, 
hiru dira berriki jubilatu diren 
udal langile beteranoak: Pello, 
Fermin eta Ambrosio.

Ambrosio Zeberio se jubiló en 
febrero: desde 1986 trabajador 
de servicios múltiples en el ayun-
tamiento. Se ha ocupado de innu-
merables tareas: seguimiento del 
deposito de aguas, fugas, alumbrado 
público... además de otras muchas. 
Ambrosio es el tercer trabajador ve-
terano que se jubila.

Ambrosio Zeberio otsailean jubilatu da

Gogoratu udal ordenantza-
ren arabera txakurrak lotuta 
eta kontrolpean eduki behar 
direla, bestela arazoak sortzen 
direlako: herritarrak izutu, za-
borra barreiatu, kaka edozein 
lekutan egin… Azken aldian 
gertaera desatseginak eta arris-

kutsuak egon dira Etxarrin, eta 
beharrezkoa da denok arduraz 
jokatzea. Bestalde, Udalak 
txakurren kakak biltzeko edu-
kiontziak jarri ditu bi gunetan: 
Mikel Arregi plazan eta Andra 
Mari ermitan. Jaso itzazu zure 
txakurraren gorozkiak!

¡Los perros controlados, por 
favor! La Ordenanza indica que 
los perros deben ir atados y contro-
lados con el fin de evitar problemas 
de convivencia. Se han colocado 
contenedores de recogida de ex-
crementos en la Plaza Mikel Arregi 
y ermita Andra Mari.

Zerbitzu anitzetako 3 langile 
jubilatu direnez, lan poltsa 
sortzeko deialdia egin zuen 
SNEren bitartez (lehengo 
INEM) Etxarri Aranazko Uda-
lak. Azterketa prozesua aza-
roan egin zen, eta, Eguberriak 
baino lehen, prozesua bukatu 
eta lehenbailehen hasi ziren 
2 pertsona lanean, Ambrosio 
jubilatu aurretik funtziona-
mendua ikasteko.

Lan poltsan 50 pertsonak bai-
no gehiagok eman zuten izena. 
Puntuazio altuena eskuratu zu-
tenak Patxi Maiza Barandalla 
eta Patxi Lizarraga Ondarra 
izan ziren. Langile horiek D 
mailako lan-saria jasotzen dute, 
eta udalean sortuko diren lan 
beharrak eta ordezkapenak lan 
poltsa horren zerrendako hau-
tagaiekin beteko dira. Gainera, 
azken aldian izan diren behar 
batzuk betetzeko, garbitzaileen 

lan poltsako hautagaien bitartez 
egin da kontratazioa.

Orain, Etxarriko Udalaren 
plantilla organikoaren perfi-
lak berraztertu eginen dira, eta, 
hartara, perfil eta behar berriak 
zehaztuko dira, eta litekeena 
da egondako jubilazioengatik 
plantilla organikoan aldaketak 
egitea. 

Nuevas contrataciones: en 
vista de las tres jubilaciones 
que han tenido lugar en el 
ámbito de los servicios múl-
tiples, se ha creado una bolsa 
de trabajo para cubrir las ne-
cesidades presentes y futuras. 
Las pruebas tuvieron lugar en 
noviembre y se inscribieron 
más de 50 personas. Finalmen-
te los candidatos con mayor 
puntuación fueron  Patxi Maiza 
Barandalla y Patxi Lizarraga 
Ondarra. 

Txakurrak kontrolpean, mesedez!

Kontratazio berriak

berriki jubilatu diren udaleko hiru langile: Pello, ambrosio eta Fermin.
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BIL/LIC guneak (Batasunaren 
Interes Leku/Lugar Importan-
cia Comunitaria) ekosistema 
babestuak dira, bioaniztasuna-
ren bermea helburua dutenak. 
Nafarroako Gobernua Aralar BIL 
bihurtzeko prozesuan ari da, eta 
ekarpenak jasotzeko epea ireki 
zuen. Jakina den moduan, Etxarri 
Aranatz Aralar Elkarteko kide da, 
eta BIL eremuaren barruan aza-
lera gehien duen herrietako bat 
da, Beheko Basoa bertan baitago.

Aralar mendilerroko BILak 
102,47 kilometro karratu in-
guru ditu (14.649,18 hektarea). 
Horietatik, 2.195,73 Aralar men-
diarenak dira, eta gainerakoak 34 
leku entitateri dagozkie. Orain, 
Nafarroako Gobernuak BILaren 
Kudeaketa Planaren Oinarri Te-
knikoen zirriborroa aurkeztu du, 
Aralar Mendilerroari dagokiona. 
Zirriborro horri alegazioak aur-
keztu dizkiogu, leku entitateen 

ordezkarien artean egindako 
batzarretan adostutakoak.

Aralar BIL izatearen hel-
buru nagusia balio naturalen 
kontserbazioa denez eta kontser-
bazioaren zutabeetariko bat 
erabiltzaileen sentsibilizazioa 
denez, uste dugu beharrezkoa 
dela gune horren kudeaketan 
administrazio guztien parte-

hartzea, lankidetza eta 
erabilera publikoaren 
planifikazioan oina-
rritutako erabilera 
publikorako plan bat 
adostea. Uharte Ara-
kilgo pista mantentzea 
eta hobetzea ere beha-
rrezkotzat jotzen da, 
bisitari kopurua han-
diagoa izatean ezinbes-
tekoa baita sarbideak 
ongi egotea. Aralarko 
Guardetxea berresku-
ratzea ere proposatu da, 

bertan sentsibilizazio ekintzak 
martxan jartzeko eta sarbide 
kontrola eramateko. Bestalde, 
Enneco proiektuaren ezaugarriak 
ere kontuan hartzea proposatu 
da. Gaur egun udal gehienen 
baso kudeaketa planak agortzear 
daude, eta askok erabilera berriei 
buruzko gabezia handiak dituzte 
(biomasa, erabilera publikoa…). 

Hori dela eta, toki entitateek 
(Etxarrik barne) proposatu dute 
azaleraren gehiengoa kudeatzeko 
baso ordenazioa egitea.

Aportaciones al borrador de 
gestión del LIC de Aralar: el 
Gobierno de Navarra está reali-
zando gestiones para convertir 102 
km2 de la cordillera Aralar en LIC 
(Lugar de Importancia Comuni-
taria), un ecosistema protegido 
a nivel europeo. La mayor parte  
de la extensión pertenece a las 34 
localidades que forman la Unión 
de Aralar, entre ellas, Etxarri es  
una de las que más extensión tie-
ne.  Recientemente el Gobierno 
ha presentado el borrador del Plan 
de Gestión del LIC y las entidades 
han consensuado realizar varias 
aportaciones al mismo. Entre otras 
se solicita recuperar el Guardetxe 
como centro de sensibilización y 
control de visitantes.

Alegazioak aurkeztu dizkiogu 
Aralarko BILaren kudeaketari

Brasilgo Ingurumen Ministe-
rioko teknikari talde bat Etxa-
rri Aranatzen egon zen, tokian 
tokiko praktika eredugarriak 
ezagutzen. Azaroaren 8an egon 
ziren: Lakuntzan atez ateko bilke-

ta nola egiten den ikusi zuten; eta 
Etxarriko emergentzia gunea eta 
Mikel Arregiko eta Aldapasoroko 
auzokonpost guneak ere bisitatu 
zituzten. Teknikariei asko gustatu 
zitzaien Sakanako eredua. 

Bidaia horren helburua izan da 
hiri hondakinen politikan eta le-
geen garapen eta inplementazioan 
Brasilgo Ingurumen Ministerioari 
laguntza eskaintzea. Egitasmo hau 
aurten abiatu da gaian espezializa-

tutako nazioarteko aholkularitza 
talde baten bitartez. Aholkularien 
egitekoa da hiri hondakin solidoen 
kudeaketaren bitartez Brasilgo go-
bernuko atal ezberdinen arteko 
koordinazioa sendotzea. 

Representación brasileña en 
composteras etxarriarras: Un 
grupo de técnicos del Ministerio 
de Medio Ambiente de Brasil visi-
tó Sakana, para conocer experien-
cias “in situ” de buenas practicas. 
El 8 de noviembre estuvieron en 
Lakuntza viendo la recogida 
puerta a puerta y posteriormente 
visitaron varias composteras de 
Etxarri: la de Mikel Arregi y la 
de Aldapasoro. La experiencia 
de Sakana fue de su agrado y se 
llevaron una buena impresión. 
El proyecto consiste en apoyar 
al Ministerio de Medio Ambien-
te Brasileño para el desarrollo e 
implementación de su legislación 
y política de residuos urbanos.

Brasilgo ordezkaritza 
Etxarriko konposteran
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Basoa modu iraunkor batez ku-
deatzeko plangintzaren baitan 
zehazten dira urtez urte egin 
beharreko ekintza guztiak, 
eta helburu nagusia da basoa 
(zuhaiztiak) iraunaraztea eta 
hobetzea; egurra kalitate aldetik 
hobetzea, baina baita ingurumen 
baloreen ikuspuntutik ere. 

Kudeaketa Planeko ekintza 
guztiak (landaketak, mozke-
tak, garbiketak...) hainbat era-
gileren artean adosten dira: 
udal ordezkariak, erabiltzaileen 
ordezkari abeltzain eta ehizta-
riak eta herritarrak. Eta aurrera 
eramateko orduan, Nafarroako 
Gobernuko Basogintza Departa-
mentuaren oniritziarekin egiten 
dira. Gobernuko basozainak dira 
kudeaketaz arduratzen direnak. 
Gaur egun indarrean duguna 
2016ra arte egonen da indarrean. 

Baso Komunalen 
errebisioa egitea, 
ezinbestekoa: 

Laster iraungiko da gaur egun 
indarrean dagoen plangintza. 
Horrez gain, gaur egun garran-
tzitsuak diren hainbat elementu 
(biomasa, erabilera publikoa...) 
ez ditu kontuan hartzen, edo ez 
behintzat gaur egun hartu duten 
garrantziarekin. Gainera, Beheko 
Basoa Aralarko BILaren (LIC) 
barruan sartu dela kontuan izan-
da, plangintza berritzeko eskae-
ra egin dio Udalak Nafarroako 
Gobernuari.

Azken aldiko kexak ikusita, 
plangintza berria egiteko orduan 
herritarren parte-hartzea oina-
rrietako bat izanen da. 

El monte de Etxarri necesita 
nuevo Plan: dentro del Plan de 

Gestión Forestal están estable-
cidas las acciones (plantaciones, 
talas, desbroces...) a llevar a cabo 
para gestionar de una forma dura-
dera el monte. El objetivo princi-
pal es conservar y mejorar la masa 
forestal. Antes de su aprobación, 
se consensúan entre diferentes 
agentes: representantes muni-
cipales, ganaderos, cazadores, 
vecinos... y siempre bajo la apro-
bación del Gobierno de Navarra. 
Los técnicos forestales son los 
responsables de la ejecución. El 
Plan de Etxarri vence en el 2016. 

Ante el inminente vencimiento 
del Plan y por varias razones 
más, se estima necesaria su revi-
sión: dicho Plan no recoge ele-
mentos que cada vez tienen más 
importancia en nuestra sociedad 
(biomasa, uso público....), en los 
últimos años ha habido quejas 
vecinales por la forma en que se 
ha extraído la madera, además 
Beheko Basoa quedaría incluido 
en el LIC de Aralar.... Por medio 
de la participación el Ayunta-
miento pretende consensuar un 
nuevo Plan.

Etxarriko basoak Kudeaketa 
Plana behar du

Mejorando la eficiencia energé-
tica: responsabilidad medioam-
biental y mejora de la economía 
local; éstas son dos de las razones 
por las que el ayuntamiento está 
impulsando diferentes acciones 
para mejorar la eficiencia energé-
tica en Etxarri. Así se ha instalado 
un sistema para optimizar el gasto 
de la caldera de la Escuela San 

Donato. Además se están moni-
torizando los contadores de luz 
de edificios municipales para 
optimizar el consumo.  Repre-
sentantes municipales visitaron 
Araia, localidad que está partici-
pando en un proyecto europeo. 
Se estudia llevar a cabo diferentes 
acciones junto con la Agencia de 
Desarrollo de Sakana y Eseki.

Parte hartzearen bitartez, Kudeaketa Planaren 
plangintza berria adostu nahi du Udalak 

Energia efizientzia 
hobetzeko bidean

Etxarriko udal ordezkariak 
Araian izan ziren. Herri ho-
rretan energiaren kudeaketa 
efizientearekin bideraturiko 
Europako proiektu batean parte 
hartzen ari da.

Energia kontsumoak gure ingu-
rumenean eta poltsikoetan duen 
eragina gero eta ageriagokoa da. 
Alde batetik, CO2 isurketak be-
rotegi efektua eta klima aldaketa 
sortzen ari dira. Bestalde, energia 
gero eta garestiago dago. Horren 
aurrean, Udalak ingurumenare-
kiko eta herri ekonomiarekiko 
duen ardura hartuta, energia efi-
zientziaren aldeko apustu sendoa 
hartu du. Horretarako, hainbat 
ekimen egin ditu eta etorkizune-
ko plangintza prestatzen ari da. 

Esate baterako, Eskolako bero-
gailuaren gastua optimizatzeko 
sistema bat jarri du martxan. Ho-
rren bitartez, galdarak beharren 
arabera baino ez du lan egiten. 
Beste ekimen bat da Etxarriko 
udal eraikinen monitorizazioa: 
neurgailu batzuen bitartez, kont-
sumo patroiak aztertu dituzte eta 
argindarraren erabilera optimi-
zatzeko neurriak hartu dituzte. 

Etorkizunera begira egin nahi 
diren ekimenak ezagutzeko asmoz, 
udal ordezkaritza batek Araiako 
esperientzia ezagutzera abiatu zen 
bisitan. Sakanako Garapen Agen-
tzia eta Esekirekin batera, energia 
efizientzia eta berriztagarrien al-
deko apustua zehazten ari dira.
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Mikel Arregi lakuntza-
rraren oroigarriaren on-
doan, lurrean, plaka batek 
gogorarazten du Mikel 
Arregi. 2009ko urteurre-
nean senideak Etxarrira 
lore eskaintza egitera joan 
zirenean ohartu ziren nor-
baitek plaka kendu zuela. 
Orain berriz ere plaka berria 
jarri da. Jose Ramon Anda 

artista bakaikoarrak egin-
dako oroigarriak hainbat 
eraso jasan ditu 1980an 
jarri zutenetik. Erroetatik 
atera izan dute behin baino 
gehiagotan, eta lehergaiak 
jarri dizkiote bitan, trilita 
eta Goma 2 erabiliz. Zahar-
berritu eta gero, 2004tik 
oroigarria egungo koka-
penean dago.

Nueva placa en la escul-
tura de Mikel Arregi: en 
el aniversario del 2009, 
cuando familiares se acer-
caron a hacer la ofrenda de 
f lores, se dieron cuenta que 
alguien había quitado la 
placa. El recordatorio del 
artista Jose Ramon Anda 
ha sufrido varios ataques 
desde 1980.

Plaka berria, Mikel Arregiren omenez

Declaración institucional:  
la bandera española ha sido 
colocada en el Ayuntamiento 
de Etxarri mediante la ame-
naza de la fuerza de ley, y en 
contra de la voluntad de los 
ciudadanos/as. Por tanto, 
declaramos que dicha im-
posición no es mas que una 
actuación antidemocrática, 
absolutamente contraria a la 
libertad identitaria de nues-
tros ciudadanos/as. No es 
legítimo imponer a todo un 
pueblo una identidad que no 
es la suya, y eso no hace más 
que dejar en evidencia el vano 
empeño de sometimiento de-
mostrado por quienes desean 
pero no pueden doblegarnos.
  Igualmente, declaramos 
que dicho signo no lo con-
sideramos propio, ya que las 
banderas impuestas no son 
banderas, sino instrumentos 
de agresión política.
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UEMAk, hainbat udalekin elkar-
lanean, izen-abizenak euskal-
duntzeko kanpaina abian jarri du. 
“Euskaraz gara” da lelo orokorra. 
Hortik, norbanakoaren eremura 
eratorrita, “euskaraz naiz” da abi-
zenak euskaldun tzeko kanpaina-
ren leloa. Abizenak euskaldundu 
eta herritarrek euren burua eus-
karaz sentitu, bizi eta mundua-
ren aurrean euskaraz aurkeztu 
dezaten lortu nahi da. 

Euskarak bidea ireki du, eta, 
gaur egun, bada aukerarik nahi 
duen orok bere izen-abizenak 
euskaraz izateko. 

Nola euskaldundu 
abizena?

Erregistro zibilera edo bake 
epaitegira joan, eta esan abizena 

euskal grafiaz ipini nahi duzu-
la. Han emanen dizuten eskaera 
orria zure datuekin bete. Eraman 
beharreko agiriak honako hauek 
dira:

-Nortasun agiriaren fotokopia. 
Adinez nagusia ez bazara, baita 
gurasoena ere.

-Hitzez hitzeko jaiotza ziurta-
giria. Epaitegian eskatzen da.

-Errolda agiria. Udaletxean es-
katzen da, eta, adinez nagusia 
ez bazara, gurasoena beharko 
duzu.

-Familia liburuaren fotokopia. 
Ezkonduta bazaude edo seme-
alabarik baduzu.

-Seme-alaben nortasun agiria-
ren fotokopia. 16 urtetik gorako 
seme-alabak badituzu.

Pon tu apellido en euskara fácil-
mente: Se ha puesto en marcha 
una campaña animando a que 
las y los etxarriarras sientan el 
euskara en su propia persona, 
escribiendo en euskara sus pro-
pios nombres y apellidos. 
¿Cómo cambiar la grafía?
Rellenando la solicitud que nos 
entregarán en el Registro Civil 
o Juzgado de Paz. Junto con la 
solicitud deberemos adjuntar la 
documentos de identidad, libro 
de familia, certificado de empa-
dronamiento...etc.  

Jar itzazu zure abizenak 
euskaraz, erraz-erraz!

UEMAk eta EHEk antolatutako 
arnasguneen tailerra Etxarrira 
iritsiko da martxoan. Tailerrak 
bi helburu nagusi ditu: bate-
tik, euskararen arnasguneek 
euskararen biziraupenean eta 
normalizazioan duten garran-
tziaz kontzientzia hartzea; eta, 
bestetik, horiek zaintzeko zein 
hedatzeko dinamikak sortzea. 
Matrikula dohainik da.

Eguneroko bizitzan euskara 
nagusi den espazioak edo guneak 
dira. Espazio soziofuntzionalak 
(familia, ikastetxea, lantokia…) 
edo espazio geografikoak izan 
daitezke. Adituek diote hizkun-
tza batek bizirauteko ezinbesteko 
dituela nagusi izanen den espa-
zioak. Horregatik, normalizazio 
prozesuaren gakoetako bat euska-
rarentzat espazioak eskuratzea da.

Arnasgune geografikoen ar-
tean daude UEMAko herriak. 
Herri hauetan euskaldun kon-
tzentrazio handia izanik (biztan-
leen % 70etik gora), euskara modu 

naturalean transmititzen da eta 
euskara lasai hitz egin dezakegu. 
Hala ere, azken aldian kezka sortu 
da herri horietan distentsioa eta 
kontzientziazio falta detektatu 
direlako. Horregatik antolatu 
dira tailerrak.

Tailerrak
Dinamika parte-hartzaileak 

bi orduko bi saio izanen ditu: 
martxoaren 15ean, larunba-

tean, 10:00etatik 12:00etara 
eta martxoaren 21ean, ostiralean, 
18:00etatik 20:00etara. Tailerra 
herritar guztiei zuzenduta dago. 
Deialdi berezia egiten zaie euskal-
gintzan ari direnei eta gaiarekin 
sentsibilizatuta daudenei.

Izen-ematea
Martxoaren 12a baino lehen, 

Etxarri Aranazko Kultura Zerbi-
tzuan (948 460 930 edo kultura@

etxarriaranatz.com) edo Saka-
nako Mankomunitateko Euska-
ra Zerbitzura (948 464 840 edo 
euskara2@sakana-mank.com). 
Etxarriko Leku Ona tabernan ere 
izena eman daiteke. 

Talleres para fortalecer los 
pulmones del euskera: este ta-
ller se impartirá en Etxarri en 
marzo. Su objetivo principal es 
concienciar sobre la importan-
cia que tiene el crear espacios 
cotidianos en los que el euska-
ra tiene presencia prioritaria y 
crear dinámicas de expansión 
del mismo.
Los pueblos integrados en UEMA 
constituyen uno de estos espacios, 
son zonas con un porcentaje muy 
alto de euskaldunes en los que 
se respira euskera y en los que el 
euskera se toma un respiro. La du-
ración del taller es de dos horas y 
durante dos sesiones dinámicas y 
participativas. Está abierto a todo 
el mundo y es gratuito. 

Etxarri euskararen arnasgune
Martxoaren 15ean eta 21ean doako tailerra Etxarriko Kultur Etxean. Parte hartu!
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Udala etxarrikoahotsak.com web-
gunea garatzen ari da, Etxarriko 
ahozko ondarearen funtsa biltze-
ko asmoz. Lan teknikoak Labrit 
Multimedia enpresa egiten ari 
da, Euskarabidearekin egindako 
hitzarmenaren finantziazioare-
kin. Bertan bilduko dira, besteak 
beste, 2011. urtean 30 etxarriar 
helduri egindako elkarrizketak, 
Beleixe irratian egindako zenbait 
elkarrizketa, Nafarroako Media-
tekan dagoen funtsa, eta herrian 
grabatu diren beste hainbat bideo 
eta audio. Udalak etxean grabazio-
ren bat duten etxarriarrei aukera 
ematen die materiala gure horretan 
zintzilikatzeko. Grabazioren bat 

baldin baduzu, jarri harremanetan 
Kultura Zerbi tzuarekin. Konparti-
tu ditzagun gure ahozko altxorrak! 

Etxarriko hizkeran grabatutako 
ekarpenek lehentasuna izanen dute. 

Haz tu aportación en la web 
etxarrikoahotsak.com: el 
ayuntamiento está desarro-
llando la web etxarrikoahotsak.
com con el fin de recopilar el 
patrimonio oral de Etxarri. El 
trabajo técnico lo está llevando 
a cabo la empresa Labrit Mul-
timedia, con la financiación 
de Euskarabidea. En ésta web 
se recogerán las entrevistas 
realizadas en el año 2011 a 30 
etxarriarras, varias realizadas 
en Beleixe Irratia, fondos de la 
Mediateca de Nafarroa y varios 
videos y audios que se han gra-
bado en el pueblo. ¡Comparta-
mos nuestros tesoros orales!

Egin zure ekarpena 
etxarrikoahotsak.com webguneari

“Etxarri Aranatz” izena 
marrarik gabe, ofizialki
Nafarroako Gobernuak, 2013ko azaroaren 20an hartutako erabaki baten 
bidez, “Etxarri Aranatz” izena ofizial izendatu zuen, marrarik gabe. Orain 
arte izen ofiziala marrarekin izan da, nahiz eta Euskaltzaindiak marrarik gabe 
aholkatu, eta ohiko erabilera ere marrarik gabea izan. Udalak aspaldi eskatu 
zion Nafarroako Gobernuari marrarik gabe ofizialtzeko, baina Gobernuak 
ez du ofizial bihurtzeko azken erabakia orain arte hartu. Orain, Toponimia 
Batzordea herriko toki-izenak ofizialtzeko lanetan ari da.

La  denominación  oficial de Etxarri  Aranatz, sin guión: respondiendo a la 
solicitud del Ayuntamiento, finalmente el 20 de noviembre del año pasado el 
Gobierno de Navarra aprobó el nombre oficial de Etxarri Aranatz, sin guión, 
tal como lo recomendaba Euskaltzaindia. La Comisión de Toponimia del 
Ayuntamiento sigue trabajando para conseguir la oficialidad de los topónimos.

Etxarriko kale izendegia
Nahiz eta 2005az geroztik Etxarriko kale izendegia egina egon, 
ez dira orain arte herriko karriketan plakak jarri. Udalaren asmoa 
da orain plaka horiek jartzea, baina behin Toponimia Batzordean 
egiten ari den lana amaituta: hau da, herriko leku izen guztiak ze-
haztu eta adostu, eta gero Nafarroako Gobernuaren bidez ofizialdu. 
Beraz, lan hori despeditzen denean, kale izenen plakak jarriko dira, 
toponimia ofizialarekin kontraesanik ez egoteko.

Callejero de Etxarri: el callejero de Etxarri se elaboró en el 2005 
y desde entonces está pendiente la colocación de  placas con los 
nombres de las calles. No obstante, este último paso no se llevará a 
cabo hasta que la Comisión de Toponimia del ayuntamiento haya 
terminado de concretar y consensuar los topónimos, y hasta que 
sean oficiales por parte del Gobierno de Navarra.
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Jendartean gertatzen ari diren 
egoera sozio-ekonomikoen au-
rrean, Udal taldean askotan suer-
tatu zaigu sortzen diren egoera 
zailei aurre egitea. Baina herrian 
egon daitezkeen hutsuneekin 
egiten dugu topo maiz, eta egin 
nahiko genukeena asko zaildu 
eta konplikatzen da.

Legealdi hasieratik atzeman 
dugu herrian ez dugula emergen-
tzia egoeretarako (suteak, uhol-
deak, arazo sozialak…) egokitu-

ta dagoen etxebizitza publikorik. 
Eskoletako etxea ezin da legez 
horretara bideratu, beste herri 
batzuetan egin ahal den bezala. 
Bestalde, gaur egungo egoera 
ekonomikoaren ondorioak tar-
teko, Sakanan eta Etxarrin ere 
badira bankuari ordaintzeko 
zailtasunak dituzten familiak. 
Horretan lan ederra egiten ari 

dira PAH Nafarroa (Stop kale-
ratzeak) taldekoak kaltetuekin.

Ager daitezkeen egoerei aurre 
egiteko irtenbideak bilatu nahian 
ibili izan gara Gizarte Zerbitzu, 
PAH Nafarroako kideekin eta 
herritarrekin elkarlanean, eta 
ikusi dugu aukeretako bat dela 
herrian egon daitezkeen etxe 
hutsak alokairu sozialetarako 

bideratzea. Elkarlanean gabiltza 
pauso txikiak ematen, beste leku 
batzuetako ereduak ikusten eta 
aukerak uztartzen, eta, geldi-
geldi bada ere, gauzatu ahal iza-
tea espero dugu. Horretarako, 
herritarren parte hartzea eta 
elkarlana ere beharko dira, izan 
ere denok dugu etxebizitza duin 
bat izateko eskubidea!

Vivienda social: desde el comien-
zo de legislatura somos conscien-
tes de que no tenemos viviendas 
públicas disponibles en caso de 
situaciones de emergencia (incen-
dio, desahucio, inundación, pro-
blemas sociales...). La casa de las 
escuelas, legalmente no se puede 
destinar a ese fin. Así pues,  junto 
con los Servicios Sociales, Stop 
Deshaucios y vecinos de Etxarri 
estamos intentando buscar otras 
soluciones. Una de las soluciones 
podría ser destinar viviendas va-
cías en alquiler social. Estamos 
conociendo diferentes experien-
cias de otras localidades. No es 
un empresa fácil pero nuestra idea 
es ir avanzando. Para ello necesi-
taremos de la colaboración de todo 
el vecindario.

Etxebizitza soziala

Gurean izan ziren Anna Arqué, 
Asamblea Nacional Catalanako 
ordezkaria, eta J.M. Ximenis, 
Arenys de Munt herriko alkate 
izandakoa. Biak ere Katalunian 
erabakitzeko eskubidearen aldeko 
lanetan ari dira gaur egun. Arenys 
de Munt independentziari buruz 
galdeketa egin zuen Kataluniako 
lehen herria izan zen. Ordutik 500 
herritan baino gehiagotan egin 
dira galdeketak.

Udalaren asmoa da martxoan 
erabakitze eskubidearen aldeko 
adierazpen instituzional bat egitea, 
eta etxarriarrak animatzea A13 
ekimena antolatzen ari den herri-
ekimenean parte har dezaten.

Catalanes en Etxarri: el ayunta-
miento recibió la visita de varios re-
presentantes el 1 de febrero: Anna 
Arqué, representante de Asamblea 
Nacional Catalana y J.M. Ximenis, 

ex alcalde de Arenys de Munt. Este 
último municipio fue pionero en la 
encuesta sobre la independencia 
y desde entonces se han llevado a 
cabo en más de 500 municipios. 

El ayuntamiento quiere hacer una 
declaración institucional sobre el 
derecho a decidir en marzo y ani-
mar al pueblo a que participe en 
la iniciativa A13.

Katalanak Etxarrin
Etxarriko Udalak Kataluniako 
ordezkaritza bat jaso zuen bisitan 
otsailaren 1ean

Ireki da matrikula Danbolintxulon
Danbolintxulo haurtzaindegian aurre-matrikula egiteko epea mar-
txoaren 7an amaituko da. Izena emateko, jo https://sites.google.
com/site/danbolintxulo/ gunera (danbolintxulo@gmail.com).  
8 hilabete-2 urte arteko haurrak matrikulatu ahalko dira. Haur-

tzaindegia euskaraz da, jarduera anitzak egiten dira, eta talde txikitan 
egiten da lan. Ordutegia: 8:00-13:00. 
Abierto el plazo para la prematrícula en la guardería Danbo-
lintxulo para niñas y niños de 8 meses a 2 años. El horario de 
guardería es de 8:00 a 13:00. Las sesiones se desarrollan en euskara. 
Inscribirse a través de la página web antes del 7 marzo. 
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Nafarroan bizi garen herritarron osasun 
asistentziaren gutxiengoak legez zehaztu 
eta babesteko helburua du udalek martxan 
jarri duten ekimen legegileak: kalitatezko 
osasun-laguntza bermatu eta Nafarroako 
landa-eremuetako herritarrek dituzten 
eskubideak eta zerbitzuak arautzea, hain 
zuzen ere. 

Ekimena martxan jarri denetik, kolore eta 
ikuspegi desberdinetako udal askok eta askok 
bat egin dute egitasmoarekin; eta, Etxarriko 
Udalak ere bat egin du eskaera legegilearekin. 
Bilduk, gainera, ekimena babesteaz gain, he-
rritarrei azaltzeko ardura ere hartu du. Lege 
proposamena aurrera aterako balitz, lehen 
aldia izanen litzateke Nafarroan. 

A favor de la iniciativa legislativa muni-
cipal: Etxarri Aranatz también se ha su-
mado a la iniciativa legislativa municipal 
que tiene como finalidad garantizar por ley 
la atención sanitaria en las zonas rurales. 
Una norma que incide en los ámbitos de las 
urgencias, la estabilidad de las plantillas, y 
el acceso a la atención especializada. 

Osasun Arloko Udalen 
Legegintza-Ekimenarekin bat

Rokodromoa irailean jarri zen 
martxan, eta bertan zenbait etxa-
rriarrek garai bateko mediku etxe 
zaharrean (DYAren egoitzan) 
eskaladarako rokodromoa egin 
dute, auzolanean. ZORIONAK 
ETA MILA ESKER!!!

Behin espazioa sortua dela, 
bultzatzaileek proiektua herri-
ra zabaldu nahi dute, herritar 
guztien espazio bilaka dadin. Par-
te hartzeko edota ikusteko inte-
resa duenak etxarriaranhazten@
gmail.com helbide elektronikora 
idatz dezala, eta guk partaideekin 
harremanetan jarriko zaituztegu.

Giltza lortzeak 20 €-ko gastua 
edukiko du. Diru hau mantentze 
lanak egiteko erabiliko da: presa 
berriak, garbiketa materiala… 

El rocódromo en marcha en la 
antigua casa del médico: aho-
ra se quiere acercar el proyecto 
a la ciudadanía para que sea un 
espacio compartido. Quien quie-
ra participar tendrá que escribir 
a etxarriaranhazten@gmail.
com. Para adquirir la llave hay 
que abonar 20 euros que se des-
tinarán al mantenimiento de las 
instalaciones.

Martxan rokodromoa

Joan zen ilbeltzaren 26an, Osa-
suna Fundazioak udal-ordezka-
rien topaketa bat antolatu zuen 
Baluarten, Osasuna-Athletik 
partiduaren inguruan. Bertan, 
70 udal ordezkari egon ziren, 
klubaren zuzendaritzarekin 
batera. 

Etxarriko Udalak 2002an 
fundazioarekin hitzarmena 
sinatu zuen, gure herrian Osa-
suna Fundazioko eskola sustat-
zeko. Ikasturte honetan 22 haur 
ari dira taldean entrenatzen. 
Argaz kian Etxarriko haurrak 
Osasuna-Athletik partiduan 

ageri dira, Lakuntza, Aurizberri 
eta Zubietarrekin batera.

Asmoa da martxoan Etxa-
rriko Udaletxean Osasunako 
jokalariekin solasaldi irekia 
egitea, Osasuna Fundazioaren 
ekimenen barnean. Data zehaz-
teko dago.

Encuentro con  Fundación Osa-
suna: el 26 de enero, con motivo 
del partido entre Osasuna y el 
Athletic, hubo un encuentro. Des-
de el año 2002 existe un acuerdo 
firmado por el cuál se promueve la 
Escuela de la Fundación Osasuna 
en Etxarri.

Osasuna Fundazioaren topaketa
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Udala liburutegia sustatzeko lankidetzan ari da Eskola eta Ikastolarekin 

Liburutegia gero eta gehiago 
erabiltzen dugu

Kalteak 
etxeetan
Azken aldian zenbait etxetan ordu 
txikitan izandako erasoren berri 
eduki dugu Udalean, eta horiek 
errefusatu egin nahi ditugu. Era 
berean, erasoak jasan dituzten 
pertsonei babes osoa helaraztea 
da idazki honen helburua.

El ayuntamiento lamenta agresiones 
realizadas a viviendas del pueblo.

Euskarazko liburuen mailegu kopuruak gorako joera izan du azken urtetan Etxarrin

Haurrendako liburuak
libros infantiles

Helduendako liburuak
libros adultos

El número de libros en euskara tomados en préstamo en la biblioteca de Etxarri 
ha evolucionado favorablemnte durante los últimos años

Euskarazko irakurketa susta-
tzeko asmoz, Liburutegi Batzor-
deak udazkenean abiatu zuen 
Etxarrin, Euskaraz irakurri, 
gozatu eta oparitu! kanpaina. 
Kanpaina honek, aurtengoan 
ere, irakurle gazte eta helduen 
artean goranzko joera izan du. 
Irakurketa sustatzeko, ilbel-
tzaren 30ean 12-16 urte bitar-
teko irakurleen artean e-book 
bat zoz ketatu zen, eta Maialen 
Mikeo Erasunek jaso zuen saria.

Bestalde, Herriko ikaste-
t xeak l iburutegira hurbiltzeko 
asmoarek in, elkarlanean hasi 
dira San Donato Eskola, A n-
dra Mari Ikastola eta Udala. 
Helburua da ikasleak l iburu-
tegira gerturatzea, bertan dau-
den baliabideak ezagutzeko 
eta elkarlana sustatzeko. 

Liburutegi Batzordeak azken 
urteotan maileguan hartu diren 
liburuen azterketa egin du. Oso 
aipagarria da maileguek nabar-
men egin dutela gora:

Honako hauek dira 2013 urtean 
gehien irakurri diren liburuak: 
“19 kamera” (Jon Arretxe), 
“Mussche” (Kirmen Uribe), “Ez 
naiz ni” (Karmele Jaio), “1512: 
Nafarroa amets urratua” (Jose-
ba Asirón), eta “Autokarabana” 
(Fermin Etxegoien).

Maialen Mikeo Erasun recibe el premio de la campaña 
de lectura. 
La Comisión de la Biblioteca pone en marcha la campaña 
Etxarrin, Euskaraz irakurri, gozatu eta oparitu!  y destaca el 
incremento que el préstamo de libros en euskara ha tenido 
en los últimos años. Para fomentar la lectura se sorteó un 
e-book.
El ayuntamiento, en colaboración con la Escuela y la Ikastola, 
quiere fomentar el uso de la biblioteca y que los alumnos y 
alumnas conozcan de cerca todos los recursos que ofrece. 
Los libros más leídos el año pasado han sido: “19 kamera” 
(Jon Arretxe), “Mussche” (Kirmen Uribe), “Ez naiz ni” (Kar-
mele Jaio), “1512: Nafarroa amets urratua” (Joseba Asirón), 
eta “Autokarabana” (Fermin Etxegoien).

Maialen Mikeok jaso zuen irakur-
keta kanpainaren saria (e-booka).

Mehatxuen adierazpena 
berretsi
2012ko ekainaren 21eko adierazpena berretsi du udalbatzak

Etxarriko Udalbatzak, otsai-
laren 13an egindako bilkuran, 
aho batez berretsi zuen 2012ko 
ekainaren 21eko adierazpena. 
Izan ere, berriki hautetsi ba-
tek mehatxuak salatu ditu, eta 

2012an hainbat hautetsi eta lan-
gilek mehatxu eta erasoak jasan 
zituztenez, orduko adierazpen 
bera berretsi da, gertaera guztiak 
salatuz.

El pleno ha ratificado la declara-
ción contra amenazas. Recienta-
mente un concejal ha denunciado 
amenazas. Así, el pleno celebrado 
el 13 de febrero ha ratificado la  
declaración del 2012. 



Urte berriarekin batera eta Ga-
rizuma aurretik, iyote egunetan 
murgilduta gaude Etxarrin. Iyote 
egun batzuk pasatu ditugu da-
goeneko, Gizakunde (otsailaren 
13a), Andrekunde (otsailaren 
20a) eta Garikunde (otsailaren 
27a) alegia. Igandean, berriz, 
Zalduniyote eguna ospatuko da, 
eta martxoaren 4an asterteiyote.

Azken urte hauetan, iyote egun 
batzuk kintoen eskutan geratu 
dira, eta, aurten, kintoek erabaki 
dute Gizakunde, Andrekunde eta 
Garikunde egunak ostegunetan 
ospatu beharrean ostiraletan os-
patzea. Ikasleen azterketa garaia 
izanik, ostegunean txatarraz 
mozorroturik atera beharrean 
ostiralean ateratzea egokiago 
dela pentsatu dute. 

Aurten, bestalde, Udaleko 
Emakume Batzordeak Andre-

kunde eguna indartu du, eta 
ostegunean herriko elkarteen 
laguntzarekin, iyote egun hori 
herritarrengana hurbildu du. 
Izan ere, herriko emakumeak 
arratsaldeko 19:00etan plazan 
elkartu ziren, eta elkartez elkarte 
ibili ziren musikaren eta kantuen 
laguntzarekin parranda egiten.

2013ko abenduan, Udalak bul-
tzaturik, herriko eragileei dei egin 
zien hausnarketa bat egitera, iyo-
te parte hartzaileagoak izateko. 
Herritarren parte hartzea, ordea, 
eskasa izan zen, eta, beraz, Udalak 
heldu den urtean gai hau berriro 
lantzeko konpromisoa hartu du. 

Amaitzeko, aurten A13 eki-
menak asterteiyotean esko-
ziarrez mozorrotzeko deial-
dia egin du, eta udal taldeak 
asmo hau bere egiten du. 
IYOTE BATZORDEA

Zalduniyote carnaval rural 
infantil; martes de carnaval 
de escoceses: las quintas y quin-
tos para compatibilizar mejor la 
fiesta con los estudios decidieron 
posponer un día la celebración de 
éstos de Gizakunde, Andrekunde 
y Garikunde. El domingo, 2 de 
marzo, se celebrará Zalduniyote, 
carnaval rural infantil y el mar-
tes de carnaval, el próximo 4 de 
marzo, es el día en el que se invita 

a todo el pueblo a disfrazarse de 
escocés. 
La intención del Ayuntamiento ha 
sido organizar el carnaval de una 
forma más participativa. Varios 
colectivos han tomado parte y el 
compromiso sigue firme para el 
2015. La Comisión de la Mujer 
del Ayuntamiento ha impulsado  
Andrekunde y la Iniciativa A13 
anima a etxarriarras a disfrazarse 
con el traje típico de Escocia. 

Zalduniyoten, txatarras; 
asterteiyoten, eskoziarres
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ZALDUNIYOTE EGUNA
Etxeko haurrak txatarras janzteko eguna da, eta aurten ere plan 

bikaina dute txikiek eta familiek elkartez elkarte ibiltzeko:

-16:30ean, Karrikestun, mozorro tailerra (txatarra egina duenak 

ekar dezala).

-Gero, Udaberrin: kantu saioa eta bendua.

-18:00etan, Hartzabalen: txokolatada eta marrazki txokoa.

-Segidan: gaiteroak kalejiran.

-Bukatzeko, Larrañetan: txatar pintxo-potea eta dantza saioa.

martxoak 2, igandea

ASTEARTEIYOTE EGUNA Gogoratu A13 taldeak eskoziarrez janzteko proposamena egin duela. Eguraldiaren arabera, ekitaldiak plazan edo pilotalekuan izanen dira:
-10:00-14:30 eta 17:00-19:30: kalejira txarangarekin.
-Eguerdian, plazan: kontzertua txarangarekin.
-14:00: Bazkari herrikoia Karrikestu elkartean (A13 ekimena).-17:00: Txokolatada.
-17:30: Kalejira herrian zehar (A13 ekimena).
-18:00: “Diskoteke” haur animazioa.
-19:30-21:30 eta 22:30-02:00: dantzaldia Orots taldearekin.

martxoak 4, asteartea


