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Otsaportillo:

80 urteren ondoren
exhumazioa egingo da
Nafarroako Gobernuak bere gain
hartu du Otsaportilloko leizetik
1936an hildakoen gorpuak ateratzea. Aranzadi zientzia elkartearekin foru administrazioak
sinatutako akordioaren baitan
Otsaportilloko leizeko exhumazioa jaso da. Etxarriko Udalaren
eta Memoria Historikoko Atalburu den Josemi Gastonen artean
zenbait bilera egin dira guztia
zehazteko. Ziurrenik hezurdurak hobitik garagarrilean aterako
dituzte eta Pako Etxeberria fo-

rensea izanen da exhumazioaren
koordinatzailea.
Aranzadiko kideek honako
lanak egin beharko dituzte leizean: haren planoa, hezurrak
dauden metalezko kutxaren
azterketa, zenbat hildako dauden jakiteko inbentarioa egitea,
beharrezkoa balitz hezurdurak
kontserbatzeko sistema aldatzea, leizeko zorua aztertzea
beste hezurrik baden ikusteko,
hondakinak jasotzea, omenaldiren batean erabilgarria izan

daitezkeen bideo irudiak hartzea eta leizerako sarbidea mugatzen duen sistema hobetzeko
proposamena egitea.
Bestalde, aurten 80. urtemuga denez, irailaren 4an ekitaldi
berezia antolatuko du Etxarriko
Udalak Otsaportilloko monolitoan, Sakanako memoria taldeekin koordinatuta.

Se exhumarán 80 años más
tarde. El Gobierno de Navarra
ha decidido sacar los cuerpos
de los asesinados en 1936, que
se encuentran en la sima de
Otsaportillo. La Sociedad de Ciencias Aranzadi y la administración
foral han firmado el convenio
que recoge la exhumación.

Tortura ahalbideratzen duen
inkomunikazioa legez kanpo
uztea ere aldarrikatu du.

seguir desempeñando sus
funciones por estar imputado
en el sumario 8/2013. El grupo municipal exige que nadie
sea juzgado por sus ideas o
por su actividad política.

Joxe Aldasoro
inhabilitatuta

AURKIBIDEA

Joxe Aldasoro zinegotzia
kargu publikoetarako
inhabilitatu
du Espainiako Audientzia
Nazionalak,
8/2013 sumarioan inputatutako
kideen epaiketa dela eta. Beraz,
ezin izango du zinegotzi lanetan
jarraitu. Udal taldeak adieraz-

pen publikoa egin zuen Joxeri
babesa emateko, eta epaiketa
salatzeko. Udal taldeak adierazpen askatasuna eta elkartze
askatasuna berma dadila eskatu
du, eta inor ez dadila epaitua izan
bere ideiengatik edo aktibitate
politikoagatik. Bestalde, eskubide zibil eta politikoak bermatzen
dituen marko juridikoa gara dadila ere eskatu du, demokrazian
eta askatasunean sakontzeko.
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GAI ADMINISTRATIBOAK

Azoken ordenantza
Aurretik zegoen ordenantza gaur
egungo egoerara egokitu da. Ordenantzetan jasoa dagoena aplikatzea ikusten da beraz beharrezkoa
den dokumentazioa eskatuko zaie
azokan saltzaile egongo direnei.
Bestalde ikusirik salmentak jetsi
direla, tasak egokitu dira.

Ordenanza de venta ambulante. Se ha adecuado la ordenanza anterior y la actual
se aplicará debidamente.
Además, hemos rebajado el
precio de las tasas debido a
la bajada de ventas.

Elbarriendako txartelen ordenantza
Europako legea aldatu zenez Etxarriko
Udalak hura egokitzea erabaki zuen.
Garrantzitsuena da aipatzea txartela
kotxe baten matrikulari lotuta zegoela
eta aldaketa honen ondorioz txartelak
izenari, norbanakoari lotuko zaizkio.
Hemen Etxarrin lehendik zeuden 5
puntuak mantendu dira, txartela lortzeko mediku txostenean behar diren
puntuak. Europako legeriak ere elbarri
kategoria izendatu ditu ikusmenarekin
arazo larriak dituztenak.

Ordenanza reguladora de la
tarjeta de minusvalía. Se ha
adecuado la ordenanza según criterio de la Unión Europea y el cambio a destacar es
que la tarjeta de minusvalía se
le asignará a la persona, no a
la matrícula del coche. Se consideran minusvalía también
las enfermedades oculares
graves.

Lan poltsa eta lanpostu guztietarako euskara derrigorrezkoa
izango da, nahiz eta maila ezberdina izango den lanpostutik lanpostura.
Urtero ere, Nafar Gobernuaren
diru laguntzei jarraiki, Gazteen
langabezia murrizteko helburuarekin kontratatzioak egiten dira
eta aurten gazte bat kontratatu
da 6 hilabeterako. Langabetuak
kontratatzeko urtero urte hasieran probak egiten dira.

tivo de realizar nuevas contrataciones el Ayto. estos últimos años
ha ido creando diferentes bolsas
de trabajo. Se preveé que para
otoño se realice la de limpiador/a
y por otra parte en junio se realizarán las pruebas para el contrato de interinidad de encargada/o
general. Como todos los años
también se hacen contrataciones
aprovechando las ayudas que
da el Gobierno de Navarra para
disminuir el paro en general y el
joven en concreto.

Igerilekuendako tasa berriak
Familia askoren eskaerari erantzunez, eta ikusirik beste udal
batzuetan familia eredu ezberdinetarako prezio ezberdinak zeudela, hauek egokitzea erabaki zen.
Igerilekuetan beherapenak
egingo dira, familia anitza izateagatik, berdin bonorako nola
eguneko sarrerarako. Bi gurasoek

bonoa egiten badute %20 eta bestelakoetan %10.

Egur loteak

Lan poltsak

Aurten egur loteak Aritzalkon
markatu dira eta zozketa publikoa udaletxeko bulegoan egingo da ekainaren 17an, eguerdiko
13:30ean. Lotea uztailaren 1etik
aurrera atera ahalko da.

Etxarriko udalak azken urte hauetan lanpostu guztien lan poltsak
osatu izan ditu beharrak daudenean kontratazioak egiteko. Besteak beste, Kultur Teknikaria,
Ofizial Administraria, Kontu
Hartzailea (2 aldiz errepikatu
dena), eta udazkenetik aurrera
Garbitzaile lanpostuaren lan
poltsa osatzea aurreikusten da.
Bestalde Enkargatu Orokorra
izateko behin-behineko lanposturako azterketak ekainan egingo dira.

Lotes de leña. El sorteo público se hará en las oficinas del
ayuntamiento el día 17 de junio
a las 13:30. Los lotes se podrán
recoger a partir del 1 de julio.
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Tasas de las piscinas. Se aplicarán descuentos en las tarifas de
las piscinas a familias numerosas,
en la compra de bonos y en la adquisición de entradas diarias.

Bolsas de trabajo. Con el obje-

UDAL BULETINA

Musika Eskolan
izena emateko
azken eguna:
ekainak 24
Musika Eskolan 2016-2017 ikasturteko matrikula egiteko epea
ekainaren 24an amaituko da.
Gero, abuztu amaieran, beste
epe bat irekiko da, baina ekainean
matrikula egiten ez duenak ez du
tokia bermaturik izango. Bigarren
matrikulazio aldia libre gera litezkeen tokiak betetzeko izango da.
Bestalde, musika eskolari buruzko informazio gehiago nahi
izanez gero, deitu udaletxera edo
jarri harremanetan musika eskolako zuzendaritzarekin.
El último día de inscripción
en la Escuela de Música será
el 24 de junio. Más información llamando al ayuntamiento o contactando con la dirección de la escuela de música.

2016RAKO AURREIKUSPENAK

Danbolintxulo haurtzaindegian
aurrematrikulak gora egin du

0-3 urte zikloaren gabezia zegoelako, 2005ean Danbolintxulo
Guraso Elkartea sortu zen eta
ordutik hona elkar lanean ari
da Etxarri Aranazko Udalarekin. 2015-2016 ikasturtean, 11
haurren gurasoek Danbolintxulok eskaintzen duen zerbitzua
aukeratu dute, eta 2 hezitzaile
arduratu dira txikiez.

2016-2017 ikasturtean ere Danbolintxulok aurrera jarraituko du,
gurasoek modu asanblearioan
zerbitzua kudeatzeaz arduratuko direlarik. Ordutegia zabaldu
egin denez (8:00etatik 14:30ak
arte), matrikulazioak gora egin
du nabarmen.
Aurten, Danbolintxulok webgune berria mustu du; bertan

1.954.654 €-ko
aurrekontua 2016rako
Ez aparkatu
udaletxe
aurrean
lan orduetan
Udaletxe aurreko aparkalekuak
ezin dira erabili lanegunetan,
7:30etik 15:00ak arte, zamalanetarako ez bada. Udala irekita
dagoenean, aparkaleku horiek
erabiliko dira bakarrik udal
-ibilgailuek zamalanak egiteko,
eta udaletxeko biltegian gauzak
hartzera eta uztera etortzen diren
ibilgailuendako.
Está prohibido aparcar delante del Ayuntamiento. Se
podrá los días laborables en
casos de carga y descarga en
horario de 7:30 a 15:00.

Etxarriko Udalak martxoan egindako Osoko Bilkuran 1.954.654 €-ko
aurrekontua onartu zuen. Diru-sarreretan aurreikuspena da 574.591 €
zuzeneko zergetatik jasotzea (kontribuzioa, IAE, zergak…); 40.000 €
zeharkako zergetatik (obra-baimenak, lizentziak…); 261.694 € tasa eta
prezio publikoetatik (ura, ikastaroak,
okupazio publikoa…); 655.704 €
Gobernuak Udalari egindako transferentzia arruntetik; 72.600 € ondare-sarreretatik (loteak, alokerak…);
eta 349.964 € kapital-transferentzietatik (inbertsioak egiteko jasotako
diru-laguntzak).
Udalaren zorpetze maila beheranzkoa da, azken urteotan kreditu
berririk eskatu ez delako, eta kudeaketa zuhurra egin delako. Legeak ezarritako zorpetze mailatik
behera gaude, eta aurrekontuen
oreka arautzen duen legea betetzen
da.Aurrezpen ahalegina egiten ari
da gastuak gutxitzeko: aseguru
zerbitzuen kosteak doituz, argi-

teria kudeatzen duten enpresen
tarifak gutxituz…
2016rako obren artean, Kanpozelei-Altzituertako bidea konpondu
behar da, Bakaikurekin lotura zuzena izateko, eta baita ere Baxate-Epeleko basoko bidea. Beste inbertsio
batzuk: pilotalekuko aldagelak
berritzea, futbol zelaiko argiteria
berritzea, Utzubartxikiko zoladura
hobetzetzea, espaloi hautsiak konpontzea, San Adrian baselizako eta
pilotalekuko teilatu txikiak berritzea… Bestalde, argiteria berritzeko
eta led argiak progresiboki jartzen
hasteko partida bat ere aurreikusi da,
eta baita ere ur-hornidura hobetzeko
instalazioetan gailu batzuk ezartzea.
Aurtengo egitasmoen artean,
berdintasun teknikari bat kontratatzeko asmoa dago beste herri batzuekin batera, Gaztetxokoarekin
aurrera jarraitzea, kale izendegia
aldatzea eta Etxarriko baliabideen
gida egiten hastea. Aipatzekoa da,
baita ere, pisten eta Ahuntzetxearen

aurkituko duzue eguneroko
jardueraren isla: http://www.
danbolintxulo.com
Continuará la oferta de la guardería. Serán las familias quienes
se encarguen del funcionamiento del servicio junto con la colaboración del Ayuntamiento.

ordenantzak arautzeko indarrean
jarri den parte-hartze prozesua, eta
Mendi Antolakuntzarako plan
berria egitea. Langileriari %1eko
soldata-igoera ezarri zaio eta 3 garbitzaileak lanaldi osoa izatera pasatuko dira. Bestalde, enkargatu
berria kontratatuko da.
Aurrekontuaren zati handi bat
hartzen dute Kultura eta Festak
Zerbitzuko urteko programak, herriko kirol eta kultur taldeei ematen
zaizkien diru-laguntzak, Gizarte
Zerbitzuko Mankomunitaterako
partidak, Cederna Garalurrerako
eta Sakanako Mankomunitaterako partidak.
Presupuesto para 2016:
1.954.654 euros. El nivel de
endeudamiento del ayuntamiento va disminuyendo
gracias a una gestión ajustada. Estos ultimos años, no se
han pedido nuevos créditos
bancarios y nos estamos esforzando para reducir gastos.
Gracias a todo ello estamos
por debajo del nivel de deuda
impuesto por la ley.
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ADIERAZPENAK ETA OBRAK

ADIERAZPENAK

Azken Osoko Bilkuran onartutako
mozio eta adierazpenak
- Kataluniako prozesu demokratikoa oztopatzeko Auzitegi Konstituzionalak egindako
lege aldaketaren aurka.
- Egeo itsasoko krisi humanitarioaren kudeaketan Europar
Batasunari erantzukizuna eskatzeko.

- Elkartasun internazionala
bultzatzen diharduten erakunde eta pertsonen alde
(Askapena, Askapeña, Elkar Truke…), eta inputatutako bost euskaldunekin bat
eginez.
- Euskal Herriko emakumeen
mundu martxaren helburuekin bat egiteko.
- Goi Tentsioko Linearen aurka.
- Azaroak 25, Emakumeen Aurkako Biolentzia Desagertzeko
Nazioarteko Egunarekin bat
eginez.
- TTIP (Ipar Atlantikoko Merkataritza eta Inbertsioaren Hitzarmena) aplikatzearen aurkako
udal aitorpena.

- Altsasun gertatutako eraso matxistari buruzkoa.
- Martxoaren 8ko erakunde adierazpena, berdintasun politiken alde.
- ZF-TRW-ko komitearekin bat
egiteko adierazpena, eta Nafarroako enpleguaren defentsan.
- Jose eta Xafan libre manifestuari
atxikimendua ematea.

- Altsasuko Josefina Arregi zentroa publiko bihurtzeko eskaera
Nafarroako Gobernuari.
- Erabakitzeko eskubidearen eta herri-galdeketen aldeko adierazpena.
- Adin txikikoen atxiloketa gaitzesteko adierazpena.
Mociones admitidas y declaraciones. Proceso catalán, Mar
Egeo, Solidaridad internacional,
Marcha Mundial de mujeres,
Línea de Alta Tensión, 25 de
noviembre, TTIP, Agresión machista en Altsasu, 8 de marzo,
ZF-TRW, Josefina Arregui, Joxe
y Xafan, Derecho a decidir, Detención de menores de edad.

LANAK

Pilotalekuko aldagela berriak
Ikusirik oso zaharkiturik zeudela,
udalak berritu egin ditu aldagelak
eta suteen kontrako neurriak ere
kontuan hartu dira.
Vestuarios renovados en el
frontón. Se han tomado las
medidas pertinentes contra
incendios.

San Adringo teilatua aldatuta
Teilatua zaharra zen eta urtero
teilak aldatu behar izaten zirenez
behingoz erabat aldatzea erabaki
zen. Lana udaleko langileek egin
dute; isolamendua ezarri, egurra
barnizatu eta paretak margotu dira.
Arreglado el tejado de la ermita de San Adrián. Se ha
aislado el tejado, barnizado la
madera y pintado las paredes.
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Araztegirako
bidea
konponduko
da
Nilsako langileak araztegira
maiz etortzen dira eta uholdeekin araztegirako bidea
matxuratzen denez, konpontzea erabaki da. Nilsak
berak, herriko azken etxetik
araztegiraino bidea zolatu
behar du. Udalak hainbat gauza kontuan hartzeko eskatu
dio. Prozedura apirilean hasi
zen eta exekuzioak oraindik
ez du datarik.
Obras de pavimentación
en el camino de la depuradora. Se arreglará el
camino de la depuradora.
Nilsa será quien ejecute
la obra de pavimentación
desde la última casa hasta
la depuradora.

UDAL BULETINA

BASOGINTZA ETA INGURUGIROA

31 udal autopista
elektrikoaren aurka

Hasia da Bideen eta
Ahuntzetxearen ordenantzen
parte-hartze prozesua

Etxarriko Udalak, Nafarroako
eta Gipuzkoako beste 31 udalekin batera, Itsaso-Dikaztelu Tentsio Handiko Linearen kontrako
mozioa onartu du, ez baitago horrelako gehiegizko makroegiturak
egitearen alde. Joan zen maiatzaren
24an udal ordezkariek prentsaurrekoa eman zuten Iruñean, eta Nafarroako Gobernuari eskatu zioten
proiektu honen gaineko asmoak

Etxarriko Udala Bideen eta Ahuntzetxeko aterpearen Ordenantzak
onartzeko bidean dago, eta behin
Mendi Komisioak lehen zirriborroa prestatu ondoren, eta orain
herritarrekin batera egiten ari den
parte-hartze prozesuaren bidez
horiek berretsiz. Parte-hartze
prozesuak 3 saio edukiko ditu
guztira. Ekainaren 1ean eta 8an
izan dira lehen biak, eta hurrengoa ekainaren 15ean izango da,
18:00etatik 20:00etara.
Gogoratu 2015 urtean Etxarriko Udalak parte-hartze prozesu berritzaile eta eredugarri bat
abian jarri zuela Baso Plan Integral berri baten oinarriak ezartzeko, eta bataz beste 27 herritarrek
parte hartu zuten bertan. Prozesu horretan erabaki zen Bide eta
Ahuntzetxeko aterpearen Orde-

argi ditzala, eta bilera bat egin dezala mozioaren sustatzaileekin,
orain arte ez baita erantzunik jaso.
Autopistas eléctricas. El ayuntamiento ha admitido una
moción en contra de la línea
de alta tensión junto con otros
31 ayuntamientos de Navarra
y Gipuzkoa.

nantzak lantzea eta onartzea, eta
Baso batzordea martxan jartzea.
Ha comenzado el proceso
de participación de las ordenanzas de pistas. Las ordenanzas de las pistas y del
Ahuntzetxe se aprobarán en
breve. El proceso consta de
tres fases y la tercera será el
15 de junio.

Ez bota komun-zulotik paper-zapi bustirik!!
Izugarrizko arazoa sortzen ari da
Etxarriko saneamenduan, etxeetako komunzuloetan gero eta paper-zapi busti gehiago botatzen direlako (toallita higienikoak). Zapi
horiek ez dira biodegradagarriak,
eta ur-sisteman pilatu egiten dira
izugarrizko kalteak sortuz.

No arrojar toallitas húmedas
por el inhodoro. Estamos teniendo graves problemas en la
red de saneamiento debido al
atasco que se produce con las
toallitas húmedas , que no son
biodegradables.

San Juan suak:

ongi pasatu baina dena
txukun utzi
Azken urteotan ohartu gara auzo
batzuetan San Juan suak egin ondoren bazterrak jaso gabe eta oso zikin
gelditzen ari direla. Beharrezkoa da
denok jarraibide batzuk errespetatzea, arazorik ez sortzeko:
-Sua egin aurretik bota lurrean
area edo lur ugari, zorua erreta
gera ez dadin.
-Ez egin surik asfalto gainean.
Errepideko zorua hondatuta gelditzen da.

-Behin su-festa amaituta, sua
itzali eta errauts guztiak ongi jaso.
-Ez utzi inguruetan paper, kartoi, egur edo erregai arrastorik.
-Zaindu ongi suaren mugak,
eta neurriko su kontrolatua egin.
-Beharrezkoa da su guztietan
helduren bat arduradun egotea.
-Istripurik ez egoteko ongi
arautu saltoen norabideak.
Instrucciones para dejar limpio

el lugar. Verter arena o tierra en
el suelo antes de encender el
fuego, finalizada la fiesta apagarlo, no dejar restos de cartón

ni papel alrededor, controlar los
límites de la hoguera y limitar la
dirección de los saltos.
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KULTURA

Lur Larraza Lopez:
“Etxarri oso herri
aberatsa da kulturari
dagokionez”

Lur Larraza Lopez Kultura eta Gazteria zinegotzia da.
Kargua hartu duenetik buru belarri dabil bere eginkizunetan. Kultura eta Gazteria batzordeetan lantzen ari diren hainbat jarduerez arituko gara
elkarrizketa honetan.
Urte bat pasa da dagoeneko
kultura zinegotziaren lekukoa
hartu zenuenetik, nolako balorazioa egiten duzu?
Pozik baina azkenean jende askok
ikusten ez duen lana izaten da hau.
Udalaren atzean lanean gaudenon ahalegin handia ez da ikusten
baina merezi duen gauza bat da.
Urtean zehar Kultura Batzorde bat
kudeatzea zaila izaten da eta horregatik buru belarri gabiltza ospakizun eta jarduera ezberdinetarako
batzorde bereziak antolatzen.
Zeintzuk dira batzorde berezi
horiek?
Besteak beste, iyote batzordea,
festa batzordea, liburutegi batzordea, toponimia batzordea
eta feria batzordeak dauzkagu.
Oraingoan festa batzordearekin
ari gara buru belarri.
Hitz egin dezagun Festa Batzordeaz.
Udalak festa parte hartzaileak
bultzatu nahi dituenez, maiatzaren 24an, udaletxean herriari zabaldutako festa batzordea
antolatu zen. Gazteak, Abesbatza eta Udala bildu ginen eta
denon artean festen egitaraua
berraztertzen aritu ginen. Festetan, goizeko auzateak, eguerdiko
musika, kale animazioa haurrentzat, gazteentzat eta helduentzat,
kirola eta gaueko musika mantentzearen alde agertu ziren batzartutakoak. Hurrengo festa batzordea, ekainaren 20an izango
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da, 19:00etan, udaletxean. Bertaratutakoen proposamenak aztertuko
ditugu.
Apirila, maiatza eta ekaina bitarteko Kultur
Agenda.
Hainbat jarduera antolatzen ditugu urtero
eta ahal dela kanpoan egitea
proposatzen dugu, plazan edo
herriko hainbat txokotan. Musika
emanaldiak, Hitzaldiak, Zinema,
Musika Eskolako kontzertua eta
beste hainbat emanaldi antolatu ditugu. Oraindik ere ekainean
zehar badauzkagu batzuk. Bestalde, hainbat festen antolaketan
udala laguntzaile ere bada: Haurren Eguna, Euskal festa, Amalurra azoka, Triku trail, erakusteka
mikologikoa…
Eta udazkena negua bitartean
Agertokirik bai?
Asmoa bai behintzat. Oso esperientzia polita izan zen eta errepikatzeko asmotan gabiltza noski.
Iazko helburua Sakanako artistei aukera bat ematea izan zen,
baldintza duin batzuetan heuren
lana erakusteko. Sakanan kultura
inguruan jende asko mugitzen da
eta gainera maila handia dago
eta hori probesteko unea zela
pentsatu genuen. Hasieran disziplina ezberdinetako taldekin jarri

ginen harremanetan, Agertokiye
izena eman genion ekimenari eta
udalaren aldetik baita parte hartzaileen aldetik balorazioa oso
ona izan denez, jarraitzeko asmoarekin gaude aurten ere.
Etxarriko Kultur Etxea Antzoki
Sareen zerrendan dago, zer suposatzen du horrek?
Nafar Gobernuko Antzoki Sarean
egoteagatik haiek eskaintzen dituzten ikuskizunen bat aukeratuz
gero Nafar Gobernuak portzentai
bat diruz laguntzen du. Etxarriko
Udalak horren aldeko apostua ere
egiten du. Honekin batera aipatu
Tiketing bidezko sarrera salmentarekin hasi ginela eta herritarrak
sarrerak aldez aurretik erostera
animatzen ditugula, dela sistema
horrekin dela udal bulegoetara
hurbiltzen.
Gazteria zinegotzi izendatu zaituzte duela gutxi.
Egia esan orain arte ez da Gazteria zinegotzirik egon eta niri egokitu zait oraingoan. Nire eginkizunen artean ere hau koordinatzea

egongo da. Hor dugu adibidez
Gaztetxokoa, kudeaketa gizarte
gaietako batzordearekin elkarlanean egiten dena. Gure esku dagoen guztiari helduko diogu.
Datozen urteetarako ze asmo?
Momentuz egindako lanarekin
harro eta gogoz datozen urteei
heltzeko. Uste dut zorte handia
dugula Etxarrin, kulturalki oso
herri aberatsa delako. Ea lortzen
dugun behingoz kultur arloan
gauden guztiak elkartu eta indarrak batu, gauza politak egin daitezkela uste baitugu. Momentuz
eragile guztien artean koordinazio handia dago eta hartu-eman
handia daukagu. Horrekin jarraitzeko asmoa dugu.
Lur Larraza Lopez es concejal de Cultura y Juventud.
Con él hemos hablado sobre
las diferentes comisiones que
se han formado este año para
organizar las fiestas y los
eventos que se realizan a lo
largo del año en el pueblo.

UDAL BULETINA

IRATXE KONTSUMITZAILEEN ELKARTEA / LAGUNTZA-TXAKURRAK

Kontsumitzaileen zerbitzua
dohainik etxarriar guztiendako
Etxarri Aranazko Kontsumitzaileen Bulegoak aholkularitza zerbitzua ematen die herritarrei udaletxean, hileko lehen astelehenetan,
10:00etatik 13:00ak arte. Urtean
11 aldiz (behin hilean) ematen
da zerbitzua, 33 orduz guztira.
Zerbitzu hau Iratxe Kontsumitzaileen Elkartearen eta Etxarriko
Udalaren arteko hitzarmenaren
ondorioz eskaintzen da, Maider
Lazkano teknikariaren bidez.
Kontsumitzaileen interesen defentsa helburu nagusietako bat
izanik, Bulegoak informazioa eta
laguntza juridikoa eskaintzen die
herritarrei, egindako erosketekin

tsumoren gainean laguntza eta
heziketa eskaintzen die.

edo kontratatutako zerbitzuekin
arazoak edo zalantzak baldin badituzte. Iratxek hainbat elkarte

eta erakundetan parte hartzen du
kontsumitzaileen izenean eta herriko norbanako eta taldeei kon-

Oficina al consumidor/a. El
primer lunes de mes en horario de 10:00-13:00 se ofrece
el servicio gratuito para toda
persona que esté interesada
en hacer cualquier consulta
que pueda ser atendida por
consumidores Iratxe. La oficina ofrece servicio jurídico,
en todo lo que tenga relación
con compras o servicios contratados y dudas o problemas
derivados de dichas acciones.

Laguntza-txakurren legea
ezagutzera emateko
hitzarmena
Etxarriko Udalak hitzarmen bat
sinatu du Bocalan Biak Bat ekimenarekin, “Ezagutu nazazu, laguntza txakurra naiz” sentikortze proiektuarekin bat egiteko.
Horren ondorioz, txakur horiei
buruzko informazio saio bat antolatu zen maiatzaren 24an, eta
bertara espazio publikoak kudeatzen dituzten etxarriarrak joan
ziren (ostalariak, merkatariak,
zerbitzu publikoak, elkarteak…).
Laguntza-txakurrak beharren
bat duten pertsonen autonomia
eta bizitza kalitatea hobetzen laguntzen duten laguntza tekniko
bereziak dira. Txakur hauek eraikin eta espazio publikoetan egon
daitezke, Nafarroako 3/2015
FORU LEGEAK arautzen duen
moduan. Denon ardura da hauen
eskubide eta betebeharrak ezagutzea.
Convenio firmado con Bo-

calan Biak Bat. “Conóceme,
soy perro de ayuda” es la
frase que lleva como eslogan
el proyecto de Bocalan Biak
Bat. El 24 de mayo se realizó

un curso de formación para
todas las personas que trabajan en espacios públicos
(hostelería, comercio, servicios públicos, sociedades...).

Es de responsabilidad general
conocer los derechos y deberes que nos corresponden
respecto a este tema.
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MEMORIA HISTORIKOA

Felix López Sánchez

hautetsi etxarriarrari omenaldia
Apirilaren 17an Nafarroako Parlamentuan Gerra Zibilean hildako
Nafarroako 156 hautetsi omendu
zituzten. Horietako bat Etxarriko
Felix López Sánchez hautetsi errepublikarra izan zen. Ekitaldian
Etxarriko udaleko ordezkaritza
bat egon zen.
32 urterekin hil zuten. Litagokoa zen (Zaragoza), baina Etxarrin bizi zen Altsasuko Maria
Zornotza Bearekin ezkonduta.
Bizargilea zen, eta Etxarriko
Udalaren kudeatzaile lanetan
aritu zen 1933ko ilbeltzetik
maiatzera, Benedicto Baradallaren korporazioak alkatetza
hartu arte. Irailaren 22an hil
zuten Lizarrustin, Gregorio
Zufiaurrerekin batera. Gerora,
familiak gorpua Altsasuko kanpo
santura eraman zuen.
8
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Homenaje a Félix Lopez Sanchez. El 17 de Abril, en el Parlamento de Navarra se homenajeó a 156 ediles asesinados
en la Guerra Civil. Uno de ellos
era el republicano Félix Lopez. Al
homenaje acudió una represen-

tación del Ayuntamiento. Lo asesinaron con 32 años, era natural
de Litago (Zaragoza), pero vivía
en Etxarri y estaba casado con la
alsasuarra María Zornotza. Era
barbero y trabajó en el ayuntamiento de Etxarri como gerente

desde enero hasta mayo de
1933. Lo asesinaron el 22 de
septiembre en Lizarrusti, junto
con Gregorio Zufiaurre. Más tarde la familia trasladó el cuerpo
al cementerio de Alsasua.

UDAL BULETINA

EUSKARA

Osasungintza
Topaketak Etxarrin
Gwerfyl Roberts
galesarekin
Uztailaren 4an Etxarriko Udaletxean Osasungintza Euskaraz
topaketak egingo dira UEMAK
antolatuta. Topaketara Osasungoa Euskalduntzeko Erakundeko, Behatokiko, Kontseiluko eta UEMAko ordezkariak
egongo dira, eta baita ere galeseko Gwerfyl Roberts medikua, School of Healthcare
Sciences-eko kidea, Galesen
osasungintza arloan hizkuntza
normalizatzearen alde lanean
diharduena. Uztailean Gwerfyl
UEUko udako unibertsitatera
saio batzuk ematera etorriko da.
Gogoan izan behar dugu osasun

arloan kymbruerak (galesak)
lege babes zabala duen hizkuntza minoritario dela, hizkuntz
gutxituen normalizazioan erreferente dena.
Encuentros de sanidad. El
próximo 4 de julio se realizarán en Etxarri los encuentros
organizados por UEMA (Mancominudad de Ayuntamientos
vascos). Entre los / las participantes estará el médico galés
Gwerfyl Roberts, en representación de la School of Healthcare Sciences.

Ongi pasa San kiriko eta San Adrinetan!

San Adrinen udal mahaian bazkaltzeko aukera zabalik
Aurten ere San Adrin egunean
udalaren mahaian bazkaltzeko
aukera izango da, udal bulegoetan
ekainaren 14a baino lehen izena
emanda (18 €).
Bestalde, hondakinak biltzeko edukiontzi handiak jarriko
dira eta poltsa gardenak banatuko dira, hondakinak ongi
sailkatzeko. Poltsak udalaren
mahaiaren ondoan egonen dira
eskuragai. Derrigorrezkoa izanen da poltsa horiek erabiltzea.
Honekin batera, udalak beste
hainbat jakinarazpen zabaldu
nahi ditu:
- Erromeriak gozatu, baina elkarbizitza errespetatuz.
- Denok prestatu behar ditugu
otorduak, denok gozatu dezagun.
- Ongi pasa baina pasatu gabe!
- Suak neurrian egin ditzagun.
- Kotxeak ez gerturatu festa ingurura.

Posibilidad de comer en la
mesa del ayuntamiento en
San Adrián. En vista de los
buenos resultados del año
pasado, este año también se
colocarán contenedores. La
utilización de bolsas de plástico transparente será obligatoria para las fracciones de
envases ligeros, rechazo y vídrio. Para la materia orgánica

se deberá utilizar una bolsa
compostable. Las bolsas estarán a disposición de toda la
población junto a la mesa del
ayuntamiento, tanto en San
Adrian como en San Kiriko.
El ayuntamiento quiere recordar: - En la medida de lo posible no se acercarán coches al
recinto de la fiesta. - Preparemos todos y todas las comidas

para poder disfrutar del día
por igual. - Pasémoslo bien
pero sin pasarnos. - Hagamos
los fuegos con precaución.
Si alguien está interesado/a
en comer el día de San Adrián
en la mesa del ayuntamiento
lo tiene que hacer saber en
las oficinas antes del 14 de
junio.
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FESTAK

Jaietarako eraso
sexisten protokoloa
Indarkeria matxistaren aurrean EH
Bilduk jarrera aktiboa izan behar
duela ikusita, salaketa irmoa eta erabatekoa izan behar da, horregatik

San Kiriko

Ekainaren 13an, urtero bezala
udala, txistulari eta dantzarien
laguntzarekin Andra Mari Baselizara joango da eta bendube
egingo da.Gabenara plaza taldearen dantzaldia. Ordutegia:
20:00-21:30 / 22:30 -02:00.

San Adrin

Ekainaren 16an ospatuko da
San Adrin eguna. Programa:

Sakanako EH Bilduko Udalek

protokolo bat jasotzeko garaia iritsi dela uste dute. Protokolo honen
helburua indarkeria matxistaren
adierazpen larrienei erantzuteko

9:00-10:30 Udalbatzaren kalejira udaletxetik San Adrinera.
11:00 Fritada, Udalak emana.
12:00 Elizkizuna, Elizak antolatuta.
13:00 Dantza saioa zelaigunean.
15:00 Bazkaria.
17:00 Txistularien erronda
mahaiz mahai.
19:00-11:00 Kalejira San Adringo zelaigunetik udaletxera.
21:00-22:30 Oharkabe taldearen emanaldian plazan.

urratsak eta egitekoak finkatzea

da. Eguneroko eraso zein eraso larri
edo erailketa matxisten aurrean,
argi izan dezagun zer den egin
beharrekoa, eta gure erantzuna
bateratua eta sendoa izan dadin.
Hainbat erakundek badituzte
protokolo propioak baina protokolo honetan jasoko diren ekintzak ez datoz lehenagotik martxan
egon litezkeen protokoloak ordezkatzera, horiek osatzera baizik.
Garrantzitsua da indarkeria
matxistaren kokapena zein den
aztertzea.Indarkeria eta eraso matxistak ezin dira gertaera isolatu edo
salbuespen gisa ulertu. Indarkeria
matxista sistema patriarkalaren adierazpide bat da. Indarkeria matxistaz
hitz egiten dugunean, ezinbestean
kokatu behar baita sistema oso baten baitan. Indarkeria matxista era
askotara agertzen da, eta esparru
sozial, politiko, kultural, juridiko,
ekonomiko eta ideologiko osoan
dago presente.
Indarkeria matxista gainditzeko gakoak bilatzerakoan,jatorri
estrukturala duen heinean, aurre
egiteko neurriek eta erantzunek
ere integralak behar dute izan.

Festen datak

Festa nagusiak

Antolaketa sozialari erantzuten
dioten egiturazko aldaketekin batera, indarkeriaren prebentzioan
egin behar da bereziki ahalegina.
Protokolo honen zirriborroan
eraso matxista larria gertatuko
balitz edo erailketa matxista baten
erantzunaren antolaketa zehaztu
dira. Protokolo hau behar bezala
jasotzeko lanean ari gara eta interesa duen orok bere ekarpenak
egin ditzake. Gurekin harremanetan jartzea besterik ez dago.

Protocolo de agresiones sexistas. Los Ayuntamientos que conformamos EH Bildu de Sakana
hemos visto la necesidad de
crear un protocolo de actuación
de denuncia total y contundente
contra la violencia machista. Sentimos la necesidad de establecer
las líneas de actuación y por ello
estamos trabajando en este borrador e invitamos a la población
a que haga sus aportaciones.

Aurten, 2016ko uztailaren
30etik abuztuaren 4ra ospatuko dira herriko festa nagusiak. Osteguna, kintoen eta
parte-hartze eguna izango da.
2000. urtean herritarrei kontsulta egin zitzaien festak noiz
izan behar zuten galdetzen,
orduan erabaki zen, abuztuaren 1etik gertuen dagoen asteburuan ospatzea. Abuztuak 1,
asteazkenean bada, abuztuko
lehenengo asteburuan ospatuko dira.
Festa ospakizunetan
edalontzi berrerabilgarriak
banatuko dira.
Oharra:

Graffitiak herriarentzat
Herrian zehar hormairudi txukunak egiteko asmoarekin, herriko
artista zen Pello Mariñelarenaren
laminetan oinarrituta, Udal Liburtegiko kanpoko horman, mural bat
egitea pentsatu zen. Herritarrek
lana oso gustuko izan dute eta jarduera honekin jarraitzeko asmoa
aztertzen ari da udala.
10
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Graffitis para el pueblo. Con
la intención de decorar las
paredes del pueblo se realizó
un mural en la pared de la Blblioteca municipal, basado en
una lámina del artista etxarriarra fallecido Pello Mariñelarena.
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KULTURA

Festak guztion artean
Etxarriko Udalak festa parte-hartzaileak bultzatu nahi dituenez,
maiatzaren 24ean, udaletxean
bertan herriari zabaldutako festa
batzordea antolatu zen. Deialdia
festetan parte hartu nahi duen
orori egin zitzaion. Gazteen,
Abesbatzaren eta Udalaren ordezkariak bildu ziren eta denen
artean festen egitaraua berraztertzen aritu ziren. Urtero antolatzen diren hainbat jardueren
alde egin zuten batzartutakoek.
Goizeko auzateak, eguerdiko
musika, kale animazioa haurrentzat, gazteentzat eta helduentzat, kirola eta gaueko musika
besteak beste. Hauek guztiak
adostu ondoren, hurrengo ba-

tzorde baterako deialdia egingo
dutela jakinarazi dute eta orduan
bertaratutakoen proposamenak
landuko dira. Hurrengo deialdia
ekainaren 20an, 19:00etan, udaletxean izango da.

Comisión de fiestas. Con el objetivo de hacer unas fiestas participativas, la comisión de Fiestas
de Etxarri hizo un llamamiento a
una primera reunión en la que
se decidió continuar con ciertos

eventos que se vienen realizando desde hace años en fiestas
y en un segundo encuentro se
estudiarán las propuestas que
los/as participantes presenten.

Txistulari guztiak plazara
Urteak dira Etxarrin jendea txistua ikasten hasi zela. Erreferentzia moduan eta garaietan oso
atzera egin gabe, José Andrés
Sanchez txistu irakaslearen garaian, hainbat etxarriarrek txistua
ikasi eta kaleetan barna jotzen
zuten. Handik urte batzuetara,
txistua ikasgai bihurtu zen Udal
Musika Eskolan. Etxarriar asko
dira bertan ikasi eta txistua jotzen dutenak. Kontua da, txistulari hauek ez direla San Kiriko
bezperan, San Kiriko egunean,
San Adrian bezperan, San Adrian
egunean, Festetan, Ama Birjinaren egunaren bezperan ezta egunean bertan ere kalez-kale txistua
jotzera ateratzen. Garai bateko

ohiturei eusteko eta txistuaren
soinua Etxarriko kaleetara eramateko asmoz, Udala, orain arte,
kalez-kale jo duten txistulariekin bildu zen eta hasiera batean,
Udal Musika Eskolan dauden
txistulariei beraiekin batera kalera ateratzeko entsaioak egitera
gonbidatu zituen. Orain horretan
daude, asteartero, arratsaldeko
19:00etan Kultur Etxean biltzen
dira, hainbat partitura entsaiatu eta Etxarriko festa egunetan
txistua jotzeko prestatzen. Talde
horrek txistua jotzen duen orori
deialdia zabaldu nahi dio, beraiekin batera entsaioetara hurbildu
eta festetan elkarrekin txistua jotzeko. Entsaiatzen ari diren par-

tituren artean daude besteak
beste, Gora, Elizondo, Erromerian eta Baztan.
La tradición de tocar el
txistu por las calles de Etxarri Aranatz en diferentes
fiestas y romerías es muy antigua, y dado que hoy en día
el txistu es una de las asignaturas de la escuela de música,
varios/as txistularis del pueblo
junto con el Ayuntamiento han
hecho un llamamiento para
ensayar varias partituras y así
poder salir un amplio grupo
de txistularis para estas próximas fiestas.

Adur Lasak Garferekin Etxarri Aranatzen
debutatuko du
Ekainaren 18an jokatuko da partida,
gaueko 22:00etan. Xalarekin bikotea
osatuko du Lasa IV.ak eta aurkariak
Titin eta Begino izango dira.
Garfe enpresa errioxarrak pilotari bat gehiago du bere plantilan:
Adur Lasa. Etxarriarrak 2016-2017

denboraldirako sinatu du Garferekin. Orain arte afizionatuen mailan
aritu da Adur Lasa, azkenaldian Doneztebeko Erreka klubean, baina
aurki Garfe enpresarekin debutatuko du Oscar Lasa pilotari handiaren
ilobak, Lasa IV.a izenarekin.

Adur Lasa debutará el 18 de
junio a las 22:00 con Garfe en
el frontón de Etxarri Aranatz.
Su pareja será Xala, y la pareja contraria serán Titín y Begino.
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KIROLA

Emakumeen Bira Etxarrin
Apirilaren 15ean, Nazioarteko
Emakumeen Txirrindularitza Probaren etapa bat Etxarrik hartu zuen,
Etxarritik Urkiolarainokoa. Etapa
hartzearen arrazoietako bat kirola,
emakumea eta berdintasuna uztartzea izan zen eta helburu horiek
lortzeko asmoarekin San Donato
eskolarekin eta Andra Mari ikastolarekin hiru gai horiek landu ziren.
Egunean bertan bi ikastetxeetako
ikasleak txirrindulariekin egotera
eta irteeran emakumeak animatzera hurbildu ziren. Haiekin batera
zinta mozteko unean, Leire Maiza
Razkin eta Joana Irastorza Miranda, egun Etxarrin dauden emakume txirrindulariak, Egoi Martinez
eta Gorka Verdugo txirrindulari
profesional ohiak eta Udal ordezkariak izan ziren.
Prueba ciclista femenina
internacional. El 15 de Abril
Etxarri acogió una de las etapas de la prueba ciclista de

Osasuna Fundazioak Nafarroa gorriz
tindatzeko helburuarekin udako futbol kanpusa antolatu du. Taxoarekoaz
gain, fundazioak beste egoitza batzuk
proposatu ditu eta horien artean Etxarri Aranatz dago. Jardunaldiak euskaraz izango dira eta Etxarrin eskainiko
direnak hastapen topaketak izango
dira, 4-8 urtera bitartekoa. Ekainaren
27tik uztailaren 1era ospatuko dira
eta izen ematea 948 24 93 16 telefonoan eta www.fundacionosasuna.com
helbidean egin behar da. Informazio
gehiago nahi duenak Osasuna Fundazioaren Bulegoetara hots egin dezake
948 29 30 40era.

mujeres internacional en la
que mucha gente se acercó
a participar de diferente forma. El alumnado de los dos
centros de Etxarri Aranatz con
antelación trabajó tres de las

bases fundamentales que
sustentan la razón por la que
esta prueba tuviera lugar en
nuestro pueblo, que son el deporte, la mujer y la igualdad.

Campus de fútbol. Este año
Fundación Osasuna ha hecho
una oferta para realizar sus
campus de fútbol fuera de Tajonar y una de sus sedes será
Etxarri Aranatz. Se realizará en
euskara y el nivel que se ofertará será el de iniciación, de 4
a 8 años.

Hirugarrenez,
Trikutraila

Azken aizkorakadak jaioterrian

2016ko ekainaren 26an Etxarri Aranazko hirugarren Triku
Trail laisterketaz gozatzeko aukera izango da. 21 kilometroko
laisterketa, 1.400 m.+ desnibela,
2.800 metatua. Naturaz inguratua eta Nafarroako zein Euskal
Herriko bihotzean kokatua.
Irteera zein helmuga Etxarri Aranazko kanpinean izango dira. Triku
Trail kirol taldea ari da buru belarri
antolakuntza lanetan eta egun horretarako informazio guztia trikutrail.wordpress.com-en izango duzu.
Bestela harremanetan jartzeko trikutrail@gmail.com helbidera idatzi.

Floren Nazabalek Nafarroako I.Mailako Aizkora Txapelketan adierazi
zuen moduan, hura “bere azken plaza” izango zen. Baina benetan, bere
azken aizkorakadak, berari eskainitako
omenaldiaren egunean eman zituen,
maiatzaren 29an, Etxarriko Frontoian
bertan. Izan ere, Sakanako Aizkora
Eskolak, Etxarri Aranazko Udalaren
laguntzarekin, eta bere plazako lagun
izan ziren hainbat kirolarik eskaini zioten omenaldi hunkigarria.

Tres años consecutivos. El 26
de junio tendrá lugar la carrera de montaña que viene celebrándose en Etxarri Aranatz
durante tres años consecutivos.
Buena ocasión para disfrutar
de nuestro entorno natural y
practicar deporte.
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Txapelak
Euskadiko maila nagusiko aizkora txapelketa: 2002, 2004,
2007, 2008, 2009 eta 2012.
Nafarroako lehen mailako aizkora txapelketa: 2001,
2002, 2007, 2008, 2009, 2010,
2012, 2013 eta 2014.
Nafarroako Bikotekako aizkora txapelketa: 1994, 1995, 2002,
2003, 2005, 2007, 2010 eta 2011.

Nazabal eskertuta
Euskalerriari pilotalekua leporaino
bete zen Nazabalen agurra ikusteko. Hunkituta Florenek eskerrak
eman zizkion herriari eta udalari
baita omenaldian parte hartu zuten
guztiei ere. Ekitaldia herri bazkariarekin despeditu zen. 175 pertsona
inguru bildu ziren bertan.
Homenaje a un campeón. El 29
de mayo se homenajeó al campeón de aizkora Floren Nazabal.

Bikotekako Urrezko Aizkolariak: 2001, 2005 eta 2007.
Banakako Urrezko Aizkolariak:
2004, 2006, 2007, 2008, 2009an,
2010, 2012, 2013 eta 2014.
La escuela de aizkolaris de Sakana junto con el ayuntamiento
fueron los encargados de los preparativos para la ocasión. El día
fue exitoso y el propio Nazabal se

mostró emocionado y muy agradecido.

