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Hondakinei buruzko kontsulta

Bete ezazu galdesorta azaroaren 30a baino lehen

Parte hartu kontsultan etxeko denok!

Etxarriko Udalak, Hondakinen Batzordearen proposamenez, konpromisoa hartu zuen behin hondakinen
sistema berria probatuta kontsulta
bat egiteko. kontsulta azaroan egingo da, eta Etxarrin erroldatutako
18 urte edo zaharragoko etxarriar
guztiok parte hartu ahal izango dugu.
Hiru modu egonen da galde-sortari
erantzuteko: edo Internet bidez beteta (www.etxarriaranatz.com);
edo paperean bete eta udaletxean
edo liburutegian utzita; bestalde,
azaroaren azken astean inkestatzaileak etxez etxe ere ibiliko dira.
Galde-sorta familia guztiei korreoz
bidali zaie etxera. Bestela, aukera

dago galde-sorta udaletxean edo
liburutegian jasotzeko, edo www.
etxarriaranatz.com gunetik inprimatzeko. Behin galdeketa amaituta,
emaitzak jendaurrean aurkeztuko
dira, herri-batzar batean.
Una vez probado durante unos meses
el NUEVO SISTEMA dE rECO
GIdA dE BASURA S, SE VA A LLE
VAr A CABO UNA CONSULTA
en la que pueden opinar todas las
personas empadronadas en Etxarri de 18 o más años. Existen dos
maneras para rellenar la encuesta:
a mano y on-line. debe entregarse
antes del 30 de noviembre.

Interes ekologiko handiko hariztia
kudeatzeko egitasmo pilotua

Beheko Basoko hariztia iraunarazteko proiektu bat bideratuko da aurki
Etxarrin. Nafarroako Gobernuaren
eta Obra Social La Caixaren arteko
hitzarmenaren barruan dago proiektu
hau, Gestión Ambiental de Navarra
enpresa publikoak kudeatzen duena.
Esperientzia pilotu honetan herriko
abeltzainek parte hartuko dute, ikerlarien agindupean abereak basora
sartuz. 45.487 euroko aurrekontua
du, eta horren finantzazioa osoa La
Caixaren Gizarte Ekintzak hartu du
bere gain. Guztia hasteko prest dago,
Ingurumen departamentuaren azken
baimena baino ez da falta.
Urte asko dira Beheko Basoan abereak ez direla sartzen, eta horren ondorioz landaretza asko hazi da. Beheko
Basoko haritz zaharrendako, ordea,
kaltegarria da hori. Adituek diotenez,
5. orrialdean du jarraipena
continúa en pag. 5
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Utzubar Txikiko 1. faseko lanak eman dira
Etxarriko Utzubar Txiki edo
heziketa eta kirol gunearen
1. faseko urbanizazioa HNV,
S.A. eta Obrum CIBi esleitu
die Etxarri Aranazko Udalak,
152.960 euroren truke. Lanak
azaroan hastekoak dira, eta 10
asteko epea izango dute lanak despeditzeko. Proiektua
eta obra zuzendaritza Xabier
Lopez de Uralde arkitektoak
bideratuko du.
Sistema Orokorreko 1. fase
honetan, azpiegiturak ekarriko
dira gune horren zati batera.
Hala nola: ur-hornikuntza eta
saneamendu-sarea, argindarra,

gasa, telefonoa eta bide
zati batean zoladura berria
jarriko da (130 t asfalto
emango dute zonaldean).
La urbanización
de la 1ª fase de
Utzubar Txiki se ha
adjudicado a las empresas
HNV S.A. y Obrum CIB.
El presupuesto asciende
a 152.960 € y el plazo de
ejecución de la obra es de
10 semanas. Está previsto
que las obras comiencen en
noviembre.

Aldapasoro auzoko
lanak hasiko dira

COMIENZO DE LAS OBRAS DE ALDAPASORO. Las obras de
pavimentación de las calles, saneamiento y renovación de la red de
pluviales comenzarán antes de mayo de 2015. El Gobierno de Navarra
aportará 535.000€.,el Ayuntamiento el 10 % y los vecinos 215.000€
a través de contribuciones especiales.

2015eko maiatza baino lehen hasiko dira Aldapasoro auzoko kaleen zoladura, saneamendu eta euri-uren sarea berritzeko lanak.
Nafarroako Gobernuak 535.000 euro jarriko ditu lanetarako, eta
Etxarriko Udalak aurrekontuaren %10arekin lagunduko du. Bizilagunek ere parte hartuko dute finantziazioan, kontribuzio berezien
bitartez, guztira, 215.000 euro inguru jarriz.
Etxarriko Udalak 2012an zuen obra egiteko asmoa, baina, krisia
dela eta, bi urtez atzeratu da. 2009-2012ko Tokiko Azpiegitura
Planeko diru-laguntzaren ebazpenak aurten jaso ditu: maiatzean
azpiegiturena eta irailean zoladurarena. Orain abian jarri dira obra
zuzendaritza eta exekuzioa esleitzeko prozedurak, kontribuzio berezien prozedura eta beste.

Hirigintza Planaren aldaketa, onartuta
Uztailaren 7ko osoko bilkuran, gehiengoz onartu zen Hirigintzako Planaren
Aldaketa Zehatzaren behin betiko Espedientea
Planaren aldaketa ez da estrukturala izan, xehakatua
baizik, eta gehienbat tipologiari
buruzko aldaketak dira landu
direnak. Bilduk alde bozkatu
zuen, eta NABAIko eta PPko
zinegotziek kontra.
Bilduk alde bozkatu zuen,
plana Hirigintza Batzordeak
proposatu zuelako, hirigint za
teknikarien gidaritzapean.
Gogoratu batzordea hautetsi
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eta herritar guztiei irekia egon
dela; izan ere, Hirigintza Plana
aldatzeko prozesua parte har
tze prozesu zabal baten bitartez
gauzatu da. 2013ko udaberrian
inkesta bidez egindako galdeketa kontuan hartu da, eta baita
batzordeak egin zituen bat zar
irekietan herritarrek egindako
ekarpenak ere. NABAIk kontra bozkatzeko, arrazoitu zuen
batzuek jarritako alegazio pun-

tualei teknikoek emandako
erantzunekin ez datozela bat.
Eta zati bakoitza banan bana
bozkatzeko aukerarik ez dagoenez, aldaketa osoaren kontra
bozkatu zuen. PPko zinegotziak
kontra bozkatu zuen, zalantzak
zituelako.

Aprobada la Modifica
ción Del Plan De Ur ba
nismo. En el Pleno municipal
del 7 de julio, se aprobó por mayoría el expediente definitivo de
Modificación pormenorizada
del Plan Municipal de Urbanismo, con los votos a favor de
Bildu y los votos en contra de
Nafarroa Bai y PP.
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Bi gazteren
kontratazioa
Nafarroako Gobernuko diru
laguntza baten bitartez, Etxarri
Aranatzeko udalak herriko bi
gazte kontratatu ditu. Azaroan
hasiko dira lanean, eta sei hilabetez arituko dira lanean: bata,
kalean, zerbitzu anitzetako
langileekin batera; eta, bestea,
bulegoan, lan administratiboak
egiten.
kontratatuko gazteek baldintza zorrotz batzuk bete behar dituzte: 25 urtetik beherako
langabeak izan beharko dira, edo
30 urtetik beherakoak %33ko
desgaitasuna edo handik go-

rakoa aitortua. Langabeak izan
behar dira, eta lan eskatzaile gisa
inskribaturik egon beharko dira
Nafarroako Enplegu zerbitzuko
enplegu agentziaren batean, baita Gazteen Bermearen Sistema
Nazionalean ere.
CONTRATACION dE dOS
JóVENES. Con la subvención
del Gobierno de Navarra, el
ayuntamiento quiere contratar
a dos jóvenes durante seis meses.
deben ser menores de 25 años o
de 30 si tienen una minusvalía
del 33% o superior.

Superabitarekin itxi
ditu udalak 2013ko
kontuak
295.835,38 euroko superabitarekin itxi ditu udalak 2013ko
kontuak. Urriaren 6ko udalbatzan behin betiko onartu ziren kontuak. Egungo zor bizia
1.277.250 eurokoa da; ohiko
diru-sarreren % 69,32 da hori,
Estatuan zehaztutako %110etik
behera. Hornitzaileen ordainketetan egunean dago Etxarriko

Udala, normalean 30 eguneko
epean egiten baititu ordainketak.
SUPEráVIT EN LAS CUENTAS MUNICIPALES dEL 2013.
El Ayuntamiento ha cerrado el
ejercicio 2013 con un superávit
de 295.835,38 euros. La deuda
actual es de 1.277.250 €, el pago
a proveedores está al día.

Dorraoko mugak
aldatzeko
negoziaziotan
Inox-Naparra enpresa 2005az
geroztik dabil lantegia handitu
nahian, baina dorrao eta Etxarriren arteko mugan egotean,
zaila izan du orain arte. Enpresa
Etxarrin dago, baina zabaltzea
dorraoko lurretan egin nahi du;
dorraok, ordea, ez du azpiegiturarik zona horretan. Egoera
hori gainditzeko borondatea
azaldu dute Etxarri eta Ergoienako udalek, eta aurrerapausoak
emateko asmoa azaldu dute. Bide
horretan, hitzarmen bat sinatuko
da: Etxarriko Udalak Ergoienako
udalarekin anpliazioa nola egi-

InoxNaparra

nen den eta hori administratiboki
nola kudeatuko den zehaztuko
du, eta biek dermio aldaketa egiteko konpromisoa hartuko dute.
Azkenik, Nafarroako Gobernuak
baimena eman beharko dio muga
aldatzeko akordioari.
CAMBIO dE LIMITES MUNICIPALES. Inox-Naparra lleva
muchos años a la espera de poder
ampliar la empresa hacia terrenos
de dorrao. Los ayuntamientos
de Ergoiena y de Etxarri están
negociando para dar salida a la
situación.

Dorrao

Etxarri Aranatz

Frontoian obra
eginen da,
segurtasun neurriak
ziurtatzeko
Segurtasun neurriak ziurtatzeko
egitasmoa lantzen ari dira aurten udal arkitektoak. Proiektua
aurten eginen da; obra, berriz,
datorren urtean. Hori dela eta,
2015ean Euskalerriari frontoiko
atea aldatu eginen da, eta suteen
kontrako hainbat neurri hartuko
dira. Tribunaren erdian pasilloa
eginen da, aldageletarako espazio
gehiago irabazteko eta sarbidea
errazteko. Gure Pilotako taldekoekin adostuta egingo dira
segurtasun neurriak hobetze-

ko aldaketak. Etorkizunean,
aldageletan egin nahi dituzte
hobekuntzak.
OBRA S EN EL frONTóN
PARA GARA NTIzAr LA SEGUrIdAd. Se pretende cambiar
la puerta de entrada, ampliar el
acceso a los vestuarios y aplicar
la normativa antiincendios. Las
obras comenzarán el año que viene. Los cambios han sido acordados con la asociación pelotazale
Gure Pilota Elkartea.
etxarriaranhazten@gmail.com 3

auzolanien

ADIFen konponketak trenbidean
ADIFek ekainean konpondu ditu
Epele inguruan urtarril-otsaileko
ekaitzek trenbidean sortutako
kalteak. Harri-lubeta 200 m luzatu dute, areka eta bajante berriak
sortu dituzte, eta zeuden arekak
garbitu eta konpondu dituzte;
hurrengo batean, euri jasa handia botatzen duenean, arazorik
ez izateko. Obra horren baitan
Epeletik Osanerako bidearen
zati bat moldatu dute bidearen
egonkortasuna hobetzeko asmoz.
Lan horren sustapena eta finan

tzazioa ADIFek eta Sustapen Ministerioak hartu dute bere gain.
Lanak ekainean egin zituzten,
egur loteak banatu aurretik.
REPARACIONES EN LA VÍA
EN EL TRAMO DE EPELE. Las
tormentas de enero y febrero causaron daños en el tramo de vía
etxarriarra de Epele; razón por la
cual ADIF llevó a cabo varias mejoras en junio. El presupuesto de
las mismas ha corrido a cargo del
Ministerio de Fomento y ADIF.

Ur fugak eta galerak izugarriak dira
Urte hasieran kontrol telematikoa jarri zioten Etxarriko urdeposituari, handik ateratzen den
ur guztia kontrolatzeko asmoz.
Kopuru hori fakturatzen den
kopuruarekin alderatu eta gero,
ondorioztatu da %40 fakturatzen
dela bakarrik. Arazo horren atzean zehazki zer egon daitekeen
jakiterik ez dago ere, ur-ihes asko
dauden susmoa dago.

Depositutik ateratzen den
uraren %60 galtzen denez gero,
zerbait egin behar da. Aukera bat
izan daiteke ur-sarea sektoriza
tzea, eta, horren bitartez, hobeki
identifikatuko lirateke ur-ihesak
herriko zein auzotan gertatzen diren; bigarren aukera kontagailuak
aldatzea eta kontrol telematikoa
instalatzea. Horrek asko finduko
luke ur-ihesen kokapena. Datozen

hilabeteotan, arazoa konpontzeko neurriak hartuko ditu udalak.
FUGAS Y PÉRDIDAS DE AGUA.
Gracias al control telemático que
se ha instalado en el depósito de
Etxarri, se ha llegado a la conclusión de que se factura sólo el 40 %
de lo que se consume. En breve se
pretenden llevar a cabo diferentes
medidas para la detección de fugas.

Birtziklapen etxola berria Larreñondon
Atez ateko sistema bilketan, posteetan biltzen ditugu materia organikoa, kartoia eta papera, ontzi
arinak eta errefusa. Baina badaude hondakin bereziak zirkuitu horretan sartzen ez direnak: CDak,
pilak, fluoreszenteak, margoak,
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etxetresna elektriko txikiak...
Orain arte, hondakin horiek
Garbigune mugikorrean edota
Arbizuko zabortegira eramanez
jasotzen ziren.
Pasa den hilabetetik aurrera,
Etxarri Aranatzeko biztanleek

beste aukera bat daukate birziklagarriak diren baina tratamendu
berezia behar dituzten hondakinak kudeatzeko: Birziklapen
etxola; Ekogras eta Sakanako
Mankomunitatearen artean jarritako gunea.
Etxola finko hau Etxarriko Larrialdi gune ondoan dago kokatua,
eta oso sistema erosoa da goian
aipaturiko hondakin motak birziklatzeko. Hondakin tipo bakoi
tzak bere kaxa propioa dauka, eta
herritarrek nahi dutenean joan
daitezke hondakin horiek uztera.
Etxolaren kanpoko aldean, irekiera
bakoitzean, jarrita dago zer hondakin onartzen den. Atetxoa ireki
eta bertan uztea da herritarrek egin
beharreko gauza bakarra, bilketaz Sakanako Mankomunitatea
arduratuko baita.

Onartzen diren
hondakinak:
Aparatu elektriko eta elektroniko txikiak, autoetako bateriak,
CD eta DVDak, VHS bideo zintak eta kaseteak, merkuriozko
termometroak, pilak, erradiografiak, aerosol beteak eta erdi
beteak, disolbatzaile eta garbiketa
produktuak, tinta eta toner kartutxoak, margoak, brotxak, motor
olioa, fluoreszenteak, kontsumo
baxuko bonbillak eta halogenoak.
NUEVA CASETA DE RECICLAJE EN LARREÑONDO.
Se deben depositar materiales
especiales que quedan fuera del
circuito del puerta a puerta: CDs,
pilas, fluorescentes, bombillas de
bajo consumo, baterías de coches,
radiografías, aceite de motor…
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azaletik dator

haritz zaharrek konpetentzia gehiago dute elikagaiak eskuratzekoan,
eta argiarengatik ere lehiatu beharrean izaten dira landare berriak
gehiegi hazi diren lekuetan.
Egitasmoaren helburu nagusia
interes ekologiko handiko haritz
zaharren ingurua hobetzea da,
bitartean haritz amerikarren kopurua gutxituz. Haritz zaharren
ingurua irekitzerakoan, zenbait
animaliendako haritz hauen baldintza ekologikoak hobetzen dira
(saguzaharrak, zenbait kakalardo
mehatxatuak, etab.). Eremu ireki
berri horiek mantentzeko abeltzaintza erabili nahi da tresna gisa
egitasmo pilotu honetan. Helburu
horiek lortzeko honako ekintzak

eginen dira: laharrak eta zuhaixkak
mozteko desbrozeak, haritz amerikarrak moztu, abereak basora sartu, 1.265m luzerako itxitua eta 5-6
langa jarri. Arbizuko Asun Berastegi Gartziandiak, GANeko langileak proposatu zuen egitasmoa.

Beheko Basoko azterteketarako itxitura

Proyecto piloto para la
gestiÓn de robledales
de gran interÉs ecoló
gico. Esta experiencia piloto
patrocinada por la Obra Social
de la Caixa consistirá en desbroces de zarzas y arbustos, corte de
roble americano, cercado de 1.265
metros, instalación de 5-6 langas
e introduccion de animales bajo
supervisión para el manteniento
de de la masa forestal.

Basoaren kudeaketarako prozesua
heldu den urtean bideratuko da
Baso Kudeaketa plana parte
hartzearen bitartez adostu nahi
du Etxarriko Udalak. Eragile
guztiak elkartu nahi ditu horretarako, basoan egin beharreko

ekintzak zein izan behar diren
adosteko (landaketak, mozketak,
garbiketak, erabilera...). Hala ere,
hasiera batean aurreikusia zegoen
bezala, aurten ez da abiatuko

prozesu hori. Izan ere, Beheko
Basoan abereekin egiten ari diren
esperientzia pilotuaren emaitzak
eskuan izan nahi dituzte lehenik.
Abereek basoari mesede edo
kalte egiten dioten, nahiko gai
korapilatsua izan da orain arte
herrian. Hori dela eta, interesgarritzat jotzen du Udalak abereekin egingo den azterketa: izango
duelako Nafarroako Gobernuko
Ganasaren jarraipena, eta izango
delako esperientzia txukun bat
egindakoa herritarrei azaltzeko.
Emaitzak otsailean izatea espero
dute, hala, ordurako eztabaida prozesua abiatzea da asmoa. Laguntza

teknikoaren bitartez bideratu nahi
da prozesua. Udal ordezkariez gain,
erabiltzaileen ordezkariek parte
hartuko dute, hala nola, abeltzainek, ehiztariek eta interesa duten
herritar guztiek.
ATRASADO EL PROCESO de
PARTICIPACIÓN para la NEGOCIACIÓN del NUEVO PLAN
de GESTIÓN FORESTAL. Se
tomará en cuenta la experiencia
piloto que está llevando a cabo
GANASA en Beheko Basoa. Se
pretende iniciar el proceso de debate en frebrero-marzo, cuando
se den a conocer las conclusiones.

Sutarako egur loteak
Etxerako egur loteen eskaerak
gorabehera handiak izan ditu
azken bost urteetan Etxarrin.
Adituek diote krisiaren eraginez asko handitu dela eskaria.
2013an, esaterako, azken bost
urtetako eskaririk handiena
izan zen, baina, 2012an, eskaririk txikiena izan zen. Azken
bost urteotako bataz bestekoa
160 lote izan dira urtean.

Aurten, 166 eskaera izan dira,
eta zenbait berrikuntza egon dira:
batetik, lote eskaera egitearekin
batera adostasuna sinatu behar
izan da, loteak eskatzeko baldin
tza multzoa. Bestetik, zozketa
publikoa egin zen. Eta azkenik,
klausula berezi bat zehaztu da,
herritik 7 km baino urrutirago
bizi direnei esleipen zuzena egiteko aukera ematen diena.

evolución de los últimos 5 años de la demanda de lo
tes. Este año se han realizado 166 solicitudes de lotes para leña de hogar.
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Partzelaria bideak auzolanean konpontzeko akordioaz hitz egiteko elkartu gara
Etxarriko lau abeltzain gazterekin: Bordetxeko Mikel Aldasororekin, Carrerasen
Joseba Mattinekin, Belokin etxeko Javier Agirrerekin, eta, Jeingeineko Aberri
Barandallarekin. GANASAren azterketaz ere aritu gara beraiekin.
Partzelariak konpontzeko
nolako akordioa ados
tu duzue udalarekin?
Urte asko utzita zeuden par
tzelaria bideak eta egunero
hor ibiltzen garenok ikusi
genuen arazoa ari zela gero eta
gehiago handitzen. Iaz sortu
zen komunalen banaketa eta
hasi ginen zenbait abeltzain
elkartzen. Abeltzainen bat
zordea ere sortu zen Udalean
eta, eskaria egin genuenean,
gure sorpresarako ikus ge
nuen konpontzeko borondatea
bazegoela, arazoa ekonomikoa
zela. Apustua egin zen ahal zen
guztia diru gutxirekin konpont
zeko, auzolana tarteko. Beharra
zuten bideen zerrenda egin zen
eta genuen presupuestoarekin
prioridadeak adostu genituen.
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Zein bide konpondu dituzue?
Hiru: Ustia, Katalintxiki eta Burei
nakoa. Urak kalte handia egiten
zuela ikusita, ahal zen neurrian
ezpondak garbitu genituen,
eta hormigoia eta txaparekin
kanalizazio berri batzuk egin
ditugu, ur golpeak etortzen
direnean ura desbideratzeko.
Materiala ekarri zen, bidea
berdindu eta zuloak estaltzeko.
Nola antolatzen zarete?
Bilera orokor batzuk egin
genituen eta gauza orokorrak
bertan erabaki dira. Gero,
puntualki tokian tokiko jabe
eta erabiltzaileei deitu zaie
eta materiala listo zegoenean
bakoitzak jarri du bere eskula
na. Jendea ilusioz ikusi dugu
eta inplikatu da auzolanera.

Hemendik aurrera
zer asmo duzue?
Ikusten dugu jarraipen bat
behar duela, beste mila bide
daude behar handiarekin.
Udazkenean danok elkartuko
gara eta berriz zerrendatxo bat
egingo dugu, plangintza bat... Ez
da bide kontua bakarrik, badau
de beste proposamen batzuk
ere bai: manga manejo batzuk,
udal baskula baten beharra...
Ahaztu zaigu esatea, bideak
larrak janda zeudela. Arazo
handia zen hori, hori dela
eta, udalarekin adostu dugu
urtero-urtero, 1.500 euroko
presupuesto bat bideak
desbrozatzeko, 8 urterako
konpromezuarekin. Subasta
bat egin zen eta Jeingeñekok
hartu zuen. Hasieran kostako
da pixka bat eguneratzea, lar

asko dagoelako, baina urtean
aurrera joan ahala, joango gara
poliki-poliki herria txukuntzen.

Balorazio ona egiten du
zue udala eta zuen ar
teko elkarlanarena?
Bai, guztion onerako da.
Erabilera gehiena guk egiten
dugu, baina paseran dabiltza
nendako edo baratza, soroa
eta partzelatxoa dutenendako
ere ona da. Ongi dagoena
herritar guztiendako da.
Abeltzainak eta gizartea toki
askotan gurutzatzen gara eta
ezin dugu bakoitza bere aldetik
ibili. Abeltzainok ingurugiroan
laguntzen dugu, herriraren
mantenuan laguntzen diogu
bere gauza on eta txarre
kin gauza guztiak bezala.

“Azterketa honek
balioko du erakusteko
herri guztiari
ganaduak zer egiten
dion basoari. Gainera
igerelekuen ondoan
egotean denok
eskura izango dugu”
Javier Agirre

“Ekologistagoa edo
ehiztariago izan,
denok baloratzen
dugu harizti bat
garbi-garbia,
horretarako inguruan
behor edo behiak
ibili behar dira. Hori
Etxarriko basoan ezin
da, nahita ere. Ikusi
nahiko nuke Urbasa
bat bat-batean
animaliarik gabe.
Zer izango ote zen?”
Aberri Barandalla

“Pagadia ez da
erretzen, baina
Beheko Basoko
haritzak sasiz
beteta daude, hori
bolborategi bat da.
Abereek desbroze
naturala egiten dute”
Joseba Mattin Carreras

“Denok aterako
gara irabazten
askorengatik”
Mikel Aldasoro

Aurki egingo da Beheko
Basoan azterketa bat abe
reak basora sartzeko eta
zuek parte hartuko duzue.
Basorako kaltegarri edo
mesedegarri dira abereak?
Aspalditik datorren gerra bat
da. Esan behar da tamalgarria
izan zela. Hartu zuten erabakia,
bere garaian, basoa hartu eta
zapla, abereei itxi, inori ezer
galdetu gabe... Ez dugu esaten
gauzak ongi edo gaizki egiten
zirenik baina uste dugu horrela
ez direla gauzak egin behar.
Gu basoak irekitzekotan beti
esan dugu, nahi dugula modu
ordenatu eta kontrolatu batean
egitea, azkenean demostratu
behar delako abereak eta gana
dua basoan onura gehiago egin
dezaketela kalte baino. Badirudi
hori probatzeko aukera emango
duela azterketa horrek. Kontsul
ta bat egiteko asmoa zegoen
baina azterketa hori aurreratu
da. Azterketa hori ez dago abel
tzainei zuzenduta, hariztiaren
bizi-iraupena hobetzeari baizik.
Zein abere sartu nahi
dituzte basoan?
Hasiera batean, badirudi
behiak eta behorrak sartu nahi
dituztela. Gero, ardiak ere bai.
Guk uste dugu azterketa hori
izan behar dela termometro
bat. Kalte egiten duela pentsa
tzen dutenak igual hartzen
dute sorpresa bat, edo agian
guk eramaten dugu sorpresa
bat. Honek ez dio gutako inori
ezer soluzionatu behar, 20ren
bat behi eta behor baino ez
dituztelako sartuko. Hala ere,
ilusioa sortu du gure artean.

“Todos vamos a salir ganando”. Esa es la opinión de
los ganaderos respecto a introducir ordenada y controladamente
ganado en el bosque.
Ellos explican cómo se está desarrollando el acuerdo con el ayuntamiento para la reparación de los caminos. En lo que va de año
este acuerdo ya ha tenido sus frutos. Se han arreglado tres caminos.
También hablan sobre su participación en el estudio piloto que está
llevando a cabo GANASA para la mejora del robledal centenario
de Beheko Basoa. Para ayudar en
el desbroce natural, se van a introducir 20 vacas y yeguas durante
varios meses. Ellos están ilusionados y expectantes con el estudio.
Piensan que la actividad ganadera
es compatible con la sociedad actual,
siempre que se hagan las cosas de
una forma controlada.

Partzelaria bideak
konpontzeko
elkarlana
abeltzainekin
2009az geroztik, Nafarroako
Gobernuak ez du partzelariak
konpontzeko diru-laguntzarik
ematen. Hori dela eta, bide asko
konpondu beharrean daude.
Egoera hori desblokeatzeko,
akordio bat adostu dute bi aldeek:
udalak materiala erraztu du, eta
abeltzainek auzolanean aritu dira
bideak konpontzen. Abeltzainak
ados jarri dira bideak konpontzeko lehentasunean. Akordio
honek jarraipena izango du Nafa-

rroako Gobernuak finantzazioa
ematen ez duen arte.
AUZOLAN PARA REPARAR
LOS CAMINOS. Desde el año
2009 el Gobierno de Navarra no
ha concedido subvención para reparar los caminos de la parcelaria.
Para desbloquer la situación, se
ha llegado a un acuerdo: el Ayuntamiento pone el material y los
ganaderos la mano de obra en
auzolan.

Siyets berriak
Baso-igel jauzkaria Sakanan
barrena errekuperatzeko hainbat
ur baltsa eraiki dira. Etxarrin
esaterako, 5 hezegune sortu dira:
Basopokalen 2, Beheko basoan
1, Utzubarren 1 eta Burgalden
1 (Lizarragabengoa).
Proiektuko egileen ustez,
hezeguneen falta handia zegoen Sakanako Aralar magal
guztian barrena. Hezeguneen
hutsune hori eta haien arteko
distantzia txikitzeko asmoz
sortu da egitasmoa, hainbat anfibio espezie, hegazti, saguzar

eta abarrendako habitat egokia
sortzeko asmoz.
La Caixaren Gizarte Ekintzak
finantzatu du egitasmoa eta GANASAk (Gestion Ambiental de
Navarrak) gauzatu du.
BALSAS NUEVAS EN ETXARRI. Subvencionado por La
Caixa y GANASA (Gestión
Ambiental de Navarra) se ha procedido a la construcción de cinco
balsas en Sakana. Los humedales tienen el objetivo principal
de recuperar la rana dalmatina.
etxarriaranhazten@gmail.com 7
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Etxarriko Kontsumitzaileen
Informazio Bulegoa
Hilean behin zabalik egoten da
Etxarriko Kontsumitzaileen Informazio bulegoa; astelehenetan
10:00etatik 13:00etara. Zerbitzua
doanekoa da, baina joan aurretik
txanda eskatu behar da Etxarriko
udalaren telefonoan: 948 460
004. Kontsumitzaileen interesen defentsan, hainbat argibide
jasoko ditu bertaratzen denak
Mikel Bezunartearen eskutik.
Iratxe Kontsumitzaileen Elkarteko teknikariak euskaraz egiten
du harrera.

2013an, 99 galderari erantzun
zitzaien Etxarriko bulegoan.
Etxarriarren artean kezka gehien sortu zuten gaiak, 21 galdera
guztira, etxebizitzako zerbitzuak,
argi eta gas horniduren eta kontratuen ingurukoak izan ziren.
Telekomunikazio zerbitzuen inguruko 20 kontsulta izan ziren
(telefono eta Internet zerbitzuak,
kontratuak, alta eta bajen bidera
tzeak, estaldura eza, fakturak....).
Etxebizitzaren gaiaren inguruan,
14 kontsulta izan ziren (etxebi-

zitza berrien nahiz zaharren salerosketak, kontratuak, zergak,
igogailuak, mantentze lanak, zaratak...). Internet bidezko erosketak, urrutiko ikastaroak, jabetza

edo herentzien inguruko laguntza
juridikoa, estetika zerbitzuak...
tankera honetako gaien inguruko
10 kontsulta izan ziren. Aseguruen gaiak ere hainbat kontsulta
eragin zituen Etxarrin: aseguruen
primen igoerak, garantiak, baztertutako bermeak, ezbeharren
balorazioa.... eta beste.
OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE
ETXARRI. El servicio es mensual y gratuito. Para pedir cita,
hay que llamar al 948 460 004 y
nos atenderá Mikel Bezunartea
de la Asociación de Consumidores Iratxe. En 2013 se hicieron 99
consultas.

0-3 urte: Nafarroako Gobernuak ez du
finantziazioa betetzen
Hezkuntza Departamentuak du
0-3 zentroen finantziazio nagusiaren ardura, baina arazo handia
sortu da, hitzartutako diru-lagun
tzaren %30 izoztea erabaki baitu.
Horrek egoera estuan jartzen ditu
udalak, itota dauden erakundeak
eta familiak gehiago estutuz.
Etxarriko Udalaren kasuan, Danbolintxulorekin hitzartutakoaren
arabera, urtero 9.000 euro ematen
dizkio udalak herriko haurtzaindegiari. Horrez gain, lokala udalak
jartzen du, baita lokalaren mantenu
guztia ere. Nolanahi ere, herriko
zenbait familiek haurtzaindegi
zerbitzu zabalagoa behar dute:
ordutegi zabalagoarekin eta bertan
bazkaltzeko aukerarekin. Hori dela

ikasturterako. 0-2 urte bitarteko
umeak dira, 8:30-13:30 ordutegian
ari direnak. Kattukara joaten diren
etxarriarrak, bestalde, 8 haur dira.
6 dira 0-2 adin tartekoak, eta beste
biak 3 urtekoak.

eta, Etxarriko Udalak Arbizuko
Kattukarekin hitzarmen bat sinatu
du 2014-2015 ikasturterako, 0-2
adin tarterako; izan ere, Etxarrin

2 urteko gelak egon badaude, bai
ikastolan, bai eskolan, jantoki zerbitzua dutenak. Danbolintxulon 10
umek eman dute izena 2014-2015

Errausketaren gaitzespen
seinaleak kenduta
“Udalerri honek errausketa gaitzesten du”. Testu hori zuten hiru
seinale jarri zituen udalak apirilean herriko hiru sarreretan: Gipuzkoakoan, Burundakoan eta
Ergoienakoan. Etxarri Aranazko
Udalak bilkuran onartuari segituz
jarri zituen hiru seinaleak, baina
8
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jarri eta gutxira Nafarroako Gobernuak horiek kentzeko agindua
eman zuen.
RETIRADAS LAS SEÑALES
CONTRA LA INCINERACIÓN.
El Gobierno de Navarra ordenó
retirar las tres señales colocadas.

0-3 AÑOS: EL GOBIERNO DE
NAVARRA NO CUMPLE CON
LA FINANCIACIÓN. Una parte
importante de la financiación de los
centros de 0-3 años corresponde al
Gobierno de Navarra, pero la decisión de congelar el 30 % de la subvención está situando a las familias y
las entidades locales en un situación
muy delicada. El Ayuntamiento
apoya al centro Danbolintxulo de
Etxarri y a Kattuka de Arbizu.

udal buletina

GIA euskaraz: proba
pilotua Etxarrin
Udalek kontuen gestioa egiteko
erabiltzen duten aplikazio informatikoa da GIA. Rural Kutxako
aplikazioaren euskarazko bertsioa
Etxarriko udalean txertatu da lehen aldiz urrian. Behin probatuta,
Nafarroako gainontzeko udaletan
txertatuko da behin betiko bertsioa. Legealdi honetako ahalegina
izan da, eta Nafarroako udalen eta
UEMAren arteko elkarlana behar
izan da aplikazio informatikoa
euskaratzeko. Zalantzarik gabe,

Nafarroako udaletan euskara lan
hizkuntza izan dadin urrats sendoa eman da.
Gracias al trabajo conjunto llevado a cabo entre varios ayuntamientos navarros y UEMA, se
ha conseguido crear la
versión en euskara de la
aplicación informáti
ca GIA de Caja Rural. Es de
uso diario en la administración
local para la gestión municipal.

Euskararen
telefonoan bildutako
kexen jarraipena
Etxarri Aranazko Udala Euskal
Herriko udal eta udal hautetsien
biltzarreko kidea da, hau da,
Udabiltzakoa. Euskal Herriko
lehen instituzio nazional horrek
Kontseiluarekin sinatu du lankidetza hitzarmena. Horren ondorioz, Euskal Herriko Garapen
eta Kohesio Fondoak 10.000 euro
emango dizkio Kontseiluari, Hiz
kuntz Eskubideen Behatokiaren

bitartez lana gauza dezan. Udalbiltzak, gainera, udaletara igorriko
ditu biltzen dituen kexak, udal
arloari badagozkio.
El Fondo de Cohesión y Desarrollo de
Euskal Herria ha acordado entregar
10.000 euros a Kontseilua para que a
través del Observatorio de Derechos
Lingüísticos recoja y emita las quejas
a los aytos. correspondiestes.
Joxi Bakaikoa Udalbil
tzako lehendakari den
Mertxe Aizpuruarekin,
eta Arrankudiagako
alkatea den Itziar
Duandikoetxearekin.
Etxarri Aranatz es
miembro de Udalbiltza,
institución que agrupa
ayuntamientos y
concejales de toda
Euskal Herria. Joxi
Bakaikoa asistió a la
reunión anual celebrada
el 4 de octubre.

Etxarriko ordezkaritza urteko batzarrean

Etxarriko alkate Joxi Bakaikoak Udabiltzaren urriaren 4ko batzarrean parte hartu zuen. Bertan, 2013-14 urteetako balantzea egin
zuten, 2014-15eko erronkak zehaztu zituzten, eta hautetsi berriei
harrera egin zieten: aurten, iparraldeko 118 hautetsi sartu dira bloketan, hainbat joera politikotakoak. Udalbiltzaren egitasmoen artean,
ontzat eman zuten “Pirinioetan lan eta bizi” proiektua, eta, erronkei
begira, Euskal Herriko lurralde eta biztanle guztien arteko kohesioa
lantzeko asmoa azaldu zuten, gure hizkuntza, sinboloak, garapena
eta kultura sustatzeko asmoz.

Ikasleei laguntzeko
egitasmoa aurrera
Gizarte eta kultura egoera ahulean
dauden ikasleei laguntzeko programa
iaz jarri zen martxan
2013-2014 ikasturtean, eta haur
hauek bizi zuten egoerari eran
tzun nahian, Etxarri Aranazko
udalak laguntza egitasmoa jarri zuen martxan eskualdeko
hainbat zerbitzurekin batera.
Horrela, norberak bere eremutik, dela haurren integrazioa, dela
emaitza akademikoa edota dela
euskararen erabilera, ekarpena
egin zitzaion egitasmoari.
Proiektuaren muinean izan
dugu, batetik, laguntza akademikoa; honetan boluntarioak
aritu dira astean ordu beteko bi
saio egiten sei haurrek osatutako
taldetxoan. Bestetik, aisialdiko
jardueretan ere sei haurrek parte hartu ahal izan dute Udalaren
ekarpen ekonomikoari esker. Ezin
aipatu eta eskertu gabe utzi herriko
aisialdi jardueren antolatzaile, talde eta klubek izandako jarrera ona,
egitasmoarekin bat egin dute, eta
berau egin ahal izateko laguntza
guztiak eskaini dituzte.
Bestalde, laguntza akademikoan aritutako boluntarioei
esker berezia eskaintzearekin ba-

tera, dei egiten diegu Etxarriko
bizilagunei ikasturte honetan
boluntario aritzeko. Astean ordu
bat edo bi ordu eta gogoa, hori
besterik ez da behar. Etxarriko
haurrek eskertuko dizute.
Etorkizunari begira, aipatu
beharra dago eta egitasmoaren
emaitza onaren seinale dugu
ikasturte honetan Etxarriko
udalak ez ezik Arbizukoak ere
parte hartuko duela.
Continúa el plan impulsado el año pasado por el Ayuntamiento junto con otras instituciones que tiene como objetivo
ayudar a niñas y niños
con problemas de inte
gración, académicos o
problemas con el euskera.
Existen dos tipos de ayuda: por
una parte, ayuda académica en
euskera gratuita, llevada a cabo
por personas voluntarias. Y por
otra, posibilidad de realizar una
actividad extraescolar que se desarrolle en euskara.
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Azaroabenduko
kultur
agenda
AZAROAK 14. “Superheroi
nas“ Trokolo Antzerkia.
AZAROAK 22. Santa Zezilia
eguneko kontzertua. Udal
Musika Eskolako ikasleak.
AZAROAK 25. Kontzentra
zioa. Emakumearen kontrako
indarkeriaren eguna
AZAROAK 27. “Ipuinez ipuin”
Izaskun Mujika
AZAROAK 29. “Txanogorri
txo Rock” Rock eta magia
abentura bat.
ABENDUAK 18. “Ipuinak ma
ra-mara” Maider Galartza

Bi wifi puntu erabilgarri
Liburutegian eta kultur etxean
wifi puntu bana jarri dute. Liburutegikoa apirilaz geroztik
dago indarrean, eta, erabiltzeko, liburuzainari eskatu behar
zaio pasahitza. Kultur etxekoa,
irail-urrian jarri da martxan, eta,
oraingoz, irekia da, beraz, edonork erabili dezake. Aurrerago
erabakiko da pasahitza jarriko
zaion edo ez; izan ere, sarearen
erabilera ekimen zehatzetarako
gorde nahi da: hori dela eta, baliteke aurrerantzean pasahitza behar

izatea. Nola nahi ere, sareen gaineko informazioa toki bakoitzeko
informazio oholean egonen da
ikusgai. Aurki musika eskolan ere
jartzeko asmoa du udalak.
SE HAN INSTALADO DOS
PUNTOS WIFI: uno en la biblioteca y el otro en la Casa de Cultura.
La información sobre contraseñas
y demás detalles estará expuesta en
los tablones de anuncios de cada
lugar. Próximamente se instalará
también en la Escuela de música.

Atzera, martxan dago
Etxarriko irakurle taldea
Eguna
Liburua	
Egilea
Dinamizatzailea
Lastailak 30
Kristalezko begi bat
Miren Agur Meabe 	Aingeru
Abenduak 20 	Autokarabana
Fermin Etxegoien
Josebe
Ilbeltzak 29
Maitasunezko oihua
Katayama Kyoichi
Gema
Martxoak 12	Arotzaren eskuak	Alberto Ladrón	Edurne
Apirilak 30	Behi euskaldun baten memoriak	Bernardo Atxaga	Alodia
Garagarrilak 11	Aukeratzeko

ABENDUAK 20-27. AUTO
DEFENTSA IKASTAROA.
ABENDUAK 20 LARUNBATA.
19:00. KULTUR ETXEAN. Udal
Musika Eskolako ikasleen
GABONETAKO KONTZERTUA
ABENDUAK 21 “EGIZU LO“
Etxarri Aranazko Abesbatza
ren gabonetako kontzertua.
ABENDUAK 24. OLENTZERORI
ONGI-ETORRIA
URTARRILAK 2. GABONETAKO
JOLAS PARKEA
URTARRILA 5. ERREGEEN KA
BALGATARI ONGI ETORRIA
info+: www.etxarriaranatz.
com web orrian.
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Bigarren denboraldiari ekin
dio Etxarri Aranazko irakurle
taldeak. Bere helburua euskaraz
irakurtzeko ohitura indartzea
da, baina, batez ere, irakurritako liburuen inguruan beste
etxarriarrekin hizketatzea eta
liburuari buruzko iritziak partekatzea. Taldea irekia da eta nahi
duen guztiak parte hartu dezake.
“Ez da beharrezkoa irakurle oso

trebatua izatea, azken finean,
irakurketaz gozatzea eta irakurritakoaren gainean solasalditertulia egitea da helburua” esan
digu Aingeru Mikeok.
Aurreneko denboraldian
Mikeok berak dinamizatu zituen saioak. Eta ostegunean
ere hala eginen du. Baina denboraldi berriko berritasunetako bat da taldeko kideek,

txandaka, liburu bana aurkeztuko dutela. Bitoriano Huizi
udal liburutegian 19:00etan
elkartuko dira.
Segunda temporada
para el Club de Lectu
ra de Etxarri Aranatz.
Su objetivo es impulsar la lectura
en euskera y poder intercambiar
opiniones con otras personas.

udal buletina

Urtero bezala, Etxarri Aranazko
Udaleko Kultura Sailak ikastaroen eskaintza zabala egin
die herritarrei. Ikastaro askok
jarraipena dute aurten: pintura, dantza latindarrak, yoga,
soinketa lasaia, aerobika, pilatesa eta gap-a. Ikastaro berriak
ere eskaini dira, hala nola: haur
eta gazteendako zirko tailerra,
psikomotrizitatea eta oinarrizko
pachtwork ikastaroa.
Kultura Sailak ikastaro berriak eskaini nahi ditu gutxinaka-gutxinaka. Horretarako,
matrikulen zenbatekoa ikastaroaren kostuarekin parekatzea
da asmoa, eskaintza zabalagoa
egin ahal izateko helburuarekin. Aurten, matrikulak igo egin
dira; hala ere, ikastaro guztien
kostuaren %25 inguru hartu du
udalak bere gain.
El Área de Cultura del
Ayuntamiento ha ofer
tadounañomásunava
riadagamadecursos. La
idea es conseguir que los cursos
se financien con las matrículas
para poder seguir ampliando la
oferta. Aunque este año se ha
subido el importe de la matrícula,
el 25% del coste lo financia el
Ayuntamiento.

Hizkuntz
irizpideak
bermatzeko
bidean

Etxarri Aranazko Udalaren
Euskararen Erabilera Plana
2013-2018 betetze aldera,
ikastaroetan ere hainbat helburu markatu dira. Eskaintzen
diren ikastaro berri guztietan
begiraleen hizkuntz perfila elebiduna izatea bermatu da. Horri esker, herritarren hizkuntz
eskubide guztiak bermatzeko
baldintzetan izango dira ikastaroak. Bestetik, jadanik martxan
zeuden bi ikastarotan (pintura
eta dantza latindarrak) begiraleekin lanketa berezia egiten
ari da ikastaro horiek ere epe
batzuen barruan euskaraz ere
eskaini ahal izateko.

165 etxarriarrek hartuko dute parte ikastaroetan;
gehienak, nabarmen, emakumezkoak.

Udal ikastaroak
Izen-emate datuak:

• Oinarrizko Pachtwork-a: 12 emakume
• Aerobika: 25 emakume
• Dantza latindarrak: 22 emakume eta 3 gizon
• Pilatesa eta gap-a: 30 emakume eta 2 gizon
• Pintura: 11 emakume eta gizon 1
• Psikomotrizitatea: ez da talderik sortu
• Soinketa lasaia: 17 emakume eta gizon 1
• Yoga: 26 emakume eta gizon 1

Zirku tailerra: 12 urte arteko taldea bete da: 12 neska eta 2

mutil. 12 urtetik gorakoendako eskaintza egin bazen ere, ez du
inork izena eman.

En cumplimiento del Plan de Uso
del Euskara 2013-18 del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz exis
te un plan para que el pro
fesorado que imparte los
cursos municipales sea
bilingüe para así poder garantizar los derechos lingüísticos del
alumnado.

Feriak berrindartuak: balorazio bikaina
Azken urteetan feriek izandako bilakaerak
(batez ere animalien feria desagertu izanak),
ferien planteamenduan berrikuntzak egiteko beharra ekarri du. Horregatik, aurtengo
ferietan hiru ardatz nagusi hartu dira feria
berrindartzeko: bertako ekoizpenaren salerosketa indartzea, puntako kirol ikuskizunen
bidez feriei erreferentzialtasuna ematea, eta
gure herriak basoarekin duen lotura ferian
islatzea.
Larunbata arratsaldean, “Behotuk”, XVI.
mendeko euskal beletxaluparen erreplika
ikusgarriak Etxarriko basoak itsasoarekin
izandako harremanaren lekukotasuna utzi
zuen. Etxarriarrek bertako basoko haritza
San Juan baleontziaren pieza bihurtzeko prozesuan parte hartzeko aukera ere izan zuten.
Igande goizean, ekoizle eta artisauen feria
arrakastatsua izan zen. Bertan 40 ekoizle eta
artisauen postuak izan ziren. Etxarriko plaza bertako artisau eta ekoizleen produktuen

salerosketa gunea bihurtu zen, eta goiz
osoan zehar jende andana ibili zen postuz
postu. Eragileek oso ongi baloratu dute
azoka igande goizera pasatzea, mendiko
igoerarekin batera indar handia hartzen
baitu.
Nafarroako aizkora txapelketako finala
ere arrakastatsua izan zen. Euskal Herriari
pilotalekua bete egin zen. Floren Nazabal etxarriarra atera zen garaile. Bestalde,
aurreneko aldiz egin zen Pala Txapelketa
Mistoa ere aipatzekoa da.
Ferias renovadas: valoración
positiva. Al desaparecer la feria de ganado se decidió reforzar la programación
innovando contenidos. Así se realizó una
apuesta impulsando el mercado de productos
locales; espectáculos deportivos de primer
nivel y una exposición sobre silvicultura local
y construcción naval.
etxarriaranhazten@gmail.com 11
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Musika
Eskola
berritzen

Gorka Gaztanbide bateria irakaslea da Etxarriko Musika Eskolako
zuzendari berria. Donostiarra jaiotzez, baina Iruñean hazia eta hezia.
Gazte denboran rock musikari ekin
bazion ere —Desorekan rock taldearen sortzaileetako bat izan zen
gaztetan—, orain jazz, flamenko eta
musika beltza ditu gustuko. Broken
Brothers taldeko partaidea da, eta
kontentu dago grabatu berri duten
bigarren diskoarekin.

Aurreko urteekin alderatu
ta nola joan da aurtengo
ikasturteko matrikulazioa?
Aurten 107 ikasle dauzkagu.
Krisia dagoen arren, matriku
lazioa matentzen ari da.
Nolakoa da Musika Es
kolaren osasuna?
Nik uste dut ona dela. Eskola
txikia da, baina irakasle pila bat
gaude. Kontserbatoriora joan
nahi dutenendako ikasketak

Guaixe Komunikazioa

etxarrikoahotsak.com:
gure hitza Interneten
Joan zen urriaren 24an, Etxarriko
udalak etxarrikoahotsak.com
ataria aurkeztu zuen.
Bertan, hitzaren eta ahotsaren
bidez gure herritarren elkarriz
ketak, kontakizunak, bizipenak,
esperientziak, oroitzapenak eta
ahozko jarduerak denon eskura

jarri dira 5 atal nagusitan banatuta: bideoak, audioak, herri-an
tzerkia, bertako hizkera, eta lekuizenak. Bilduma honetan 70 bat
etxarriarren lekukotasunak jaso
dira, besteak beste. Proiektua honako erakundeokin elkarlanean
sortu da: Navarchivo, Euskal He-

instrumentuekin: akordeoia,
txistua, tronpetak.... eta beste.
Gure eskolan urtean hiru aldiz
prestatzen ditugu emanaldiak,
hiruhileko bakoitzeko bat, eta
horietarako elkartzen ditu
gu hainbat instrumentutako
ikasleak. Banda ere badugu,
baina musika modernorako
ez dugu ezer zehatzik.

eskaintzen ditugu, baina zabalik
dago instrumentu bat ikasi nahi
dutenendako edo musika talde
bat sortu nahi dutenendako ere.

Zuzendaritza berritzeaz
gain, barne antolamendua
ere berritzen ari zarete.
Nola doa prozesua?
Estatutuak berritu dira, eta
begiratzen ari gara ia egunean
dauden. Eskola Kontseilua ere
lehendik sortua zegoen, baina
kideak berritu beharko dira,
izan ere, dauden gurasoen
seme-alabak dagoeneko ez
dira musika eskolako ikasle.
Espero dugu ikasturtea bukatu
baino lehen finkatuta egotea.

Zeintzuk dira Etxarriko
Musika Eskolaren aur
tengo erronkak?
Konbo ikasgaia antolatzea gus
tatuko litzaiguke, astero ematen
den ikasgai gisa: bateria, baxu
elektrikoa, gitarra, teklatua eta
eskolan ematen diren beste

La escuEla de música de
etxarri, en proceso de
renovación. El pamplonés
Gorka Gaztanbide es el nuevo director. Este curso están estudiando
introducir clases de combo, dando
opción a interpretar en grupo temas rock, pop... actuales.

rriko Ahotsak.com, Nafarroako
Euskararen Mediateka, Bierrik
Fundazioa eta Etxarri 2012
taldea. Aurkezpenean Gaizka
Arangurenek, Alfredo Asiainek,
Asier Sarasuak eta Julen Calvok
hartu zuten hitza. Proiektua irekia
da, eta edozein etxarriarrek egin
dezake bere ekarpena.

Presentada la nueva pá
gina web etxarrikoahotsak.com
En ella se recogen testimonios en
euskera de más de 70 etxarriarras.
La página cuenta con 5 secciones:
vídeos, audios, Herri-Antzerkia, dialecto local y toponimia. Este proyecto se ha hecho realidad gracias a la
colaboración entre 5 instituciones.

