
Auzo lanien
Nolako plaza  
nahi dugu?
Ikusirik plazan antolatzen diren 
ekitaldi eta jarduerak oso baldin-
tzatuta egoten direla eguraldi 
txarra eginez gero, eta herrian ez 
daukagula euritik babesteko es-
talki egokirik, ikusi da gero eta 
behar handiagoa dagoela Etxarrin 
kioskoa moldatu eta estalope  eder 
bat egiteko. Bestalde, plazako eta 
inguruko gune batzuk peatonali-
zatzeko zenbait eskaera jaso ditu 
udalak. Hori dela eta, parte hartze 
prozesu bat jarriko du martxan 
2017. urtean, gure plazari buruzko 
lanketa egiteko, eta iritzi eta propo-
samenak jasotzeko: Nolako plaza 
nahi dugu? Estalope bat beharko 

genuke? Peatonalizatuko al ditu-
gu herriguneko espazio batzuk? 
Beste aldaketa edo proposamenik 
egingo zenuke? Beraz, etxarria-
rrok hausnartzeko garaia dugu, eta 
luze gabe erabaki hauetan parte 
hartzeko proposamena luzatuko 
dizugu. Erne egon eta parte hartu!

Dado que muchas actividades 
que se organizan en el pueblo 
están condicionadas por la 
climatología, y siendo cons-
cientes de que no tenemos 
ninguna cubierta para prote-
gernos de la lluvia, nos vemos 
en la necesidad de adecuar 

el quiosco de la plaza y rea-
lizar un buen porche. Por otra 
parte, hemos recibido varias 
propuestas para que algunas 
zonas de la plaza sean pea-
tonales. Vista la problemática, 
a lo largo del 2017 pondremos 
en marcha un proceso parti-

cipativo  para así poder rea-
lizar críticas y propuestas en 
torno a este tema. ¿Qué tipo 
de plaza queremos? ¿Nece-
sitaremos una cubierta? Os 
proponemos que participeis 
en estas decisiones. 

Hemen dugu dagoeneko zuntz 
optikoa. Sakanara iritsi da, Al-
tsasura iritsi da eta Etxarri Ara-
natz izango da fibra sartuko duten 
hurrengo herria. Etxarriko Udala 
harremanetan dago Movistarrekin 
eta momentuz herrigunera iritsi-
ko dela jakinarazi digute. Orain 
arteko banda zabal arruntena 
10Mbts-ekoa izan da eta gehienez 
ere 30Mbts-ekoa. Datorrenarekin,  
zuntz optikoarekin, 100-300Mbts 
izatera pasako gara. Etxeetan al-
dea oso nabarmena izango da eta 
batez ere enpresek eta zerbitzuek 

alde handia somatuko dute. Zuntz 
optikoa ezartzearekin batera, te-
lebistako paketeak kontratatzeko 
aukera ere izango dugu. Badakigu 
kableak ezartzean eragozpenak eta 
trabak izan ditzakegula eta horre-
gatik udaletxearen izenean, ahalik 
eta enbarazu gutxien sortzea es-
pero dugu. Bestalde aipatu nahi 
dugu zuntz optikoaren instalazioa 
Movistarren esku geratzen dela, 
baina kontratazioak beste edozein 
enpresarekin egin daitezkela, nor-
berak aukeratzen duen enpresa-
rekin hain  zuzen ere. 

Fibra óptica. En breve tendre-
mos a las personas encarga-
das de instalar la fibra óptica 
en las calles de Etxarri Ara-

natz. Movistar nos ha hecho 
saber que de momento se 
instalará en el centro urbano.

Fibra optikoa Etxarrin
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AUZOLANIENENNECO / MEMORIA HISTORIKOA

Azaroan  sinatu zuen Etxarriko 
Udalak eta Ennecok basoaren lu-
rren esleipenaren kontratoa eta 
hemendik aurrera eraikitze fase 
berriari ekingo zaio. Hemendik 
aurrera emango dituzten pausuak 
honakoak lirateke. 

Hasteko, jakinarazi mural bat 
eta proiektua azaltzen duten in-
formazio panelak ezarri direla ba-
sotik zehar. Berehalakoan, jolas 
gunean kokatuko den estalpearen 
eraikitze lanekin hasiko dira eta 
martxorako honekin amaitzea au-
rreikusten dute.

Bestalde, Enneco basoan bizi 
diren animalia eta landareak izen-
datu eta marrazki eta informazio 
panelak ezarriko dituzte udabe-
rrian, ibilaldi botaniko bat sortuz. 

Basoko gune bakoitzean eza-
rriko den eraikinaren inguruko 
informazio panelak kokatuko di-
tuzte (erdi aroko dorrea, euskera 
eraikina, emakumeen eraikina, 
mitologiarena eta ohiturena, kas-
tro baskoia...). Eta bide batez, erdi 
aroko dorrea eraikitzeko erabiliko 
den erdi aroko egurrezko garabia 
eraiki.

Nestor Basterretxearen memo-
ria gunea ere ezarriko dute,  bere 
bizitzako azken urteetan Enneco 

proiektuarekiko izandako begi-
runea eskertzeko. 

Eta ekainerako,  harrera eraiki-
neko lanekin hastea aurreikusten 
da. Aurreikusten diren epeak be-
tez gero, ekainetik irailera bitarte 
Enneco parkeko ateak ireki nahi-
ko lituzkete, horrela, proiektua 
ezagutaraztea eta sarrera sinbo-
liko batekin proiektuaren finan-
tziazioan laguntzeko.  Guztia, En-
neco lagunei eta auzolanetako 
boluntarioei esker.

Enneco.En noviembre se firmó 
la adjudicación del contrato 
de las tierras del bosque de 

Enneco y desde ahora en ade-
lante se procederá a la nueva 
fase de construcción. La inten-
ción es seguir con la construc-
ción de diferentes áreas y en 
concreto una muy especial, 
que será la de Nestor Baste-
rretxea, a quien se le quiere 
agradecer la atención espe-
cial ofrecida al proyecto. Nos 
anticipan que para junio del 
2017 se prevee que el edificio 
de recepción estará edificado.  
Todo ello gracias a las perso-
nas boluntarias y a la labor 
de amigos/as de Enneco.

Enneco proiektua 
martxan

Irailaren 10ean omenaldi bat 
antolatu zuen Nafarroako Go-
bernuak Iruñeko San Jose pla-
zan, 1936ko kolpe militarraren 
ondorioz Nafarroan eraildako 
eta errepresaliatutako mais-
tru-maistren omenez, tartean 
Etxarriko bi maistru-maistra: 

Virginia Alonso Peña eta Vic-
toriano Aguado Baza. Marci-
llara lekualdatuak izan ziren, 
euren ideologia politikoagatik, 
elizkoitasun faltagatik eta “Es-
painiako altxamendu loriatsu 
nazionalarekiko” zuten jarre-
ragatik. Lekualdatze-zigorra 

1937ko irailaren 22an iritsi 
zitzaien.

Profesores/as represalia-
das en Etxarri Aranatz. 
El 10 de septiembre el Go-
bierno de Navarra organi-
zó un homenaje en honor 

al profesorado represalia-
do en el golpe militar de 
1936 y entre ellos/as dos 
del pueblo, Virginia Alonso 
Peña y Victoriano Aguado 
Baza. Fueron trasladados 
por su ideología política a 
Marcilla. 

Etxarrin errepresaliatutako 
maistru-maistrak

MEMORIA HISTORIKOA



Udala kale-argiteriako luminariak 
aldatzen hasi behar da, led argie-
kin ordezkatuz. Kale-argiteriaren 
energia-kontsumoa oso handia 
da   Etxarrin, eta kostu ekono-
miko garrantzitsua dakar. Hori 
horrela, argiteria publikoaren era-
bilera eraginkorrak eta puntako 
teknologiaz baliatzeak lagundu 
egin dezakete energia-kontsumoa 
murrizten eta merkeago egiten. 
Horregatik, 2015ean argiteriaren 
auditoria energetikoa enkargatu 

zen, eta hor ikusi zen efizientzia 
energetikoan urratsak eman beha-
rra dagoela lehenbailehen. 

Horren ondorioz, abenduan 
argiteria publikoaren zati bat 
LED sistemara egokitu behar da. 
Aldatzeko lehentasuna,  besteak 
beste, efizientzia gutxien duten 
argi puntuak izanen dute. Orain-
goz Kale Nagusia, Aldapasoro, 
Santa Kitz eta San Kiriko kalee-
tako luminariak aldatuko dira, 
eta hurrengo urteetan herriko 

beste kale batzuei ekingo zaie. 
Aurten 80 puntu aldatuko dira 
guztira, 30.000 €-ko ibertsioa 
eginda. Horrek ekarriko du ur-
tean 33.775,8 kWh aurreztea, hau 
da, kontsumoaren %5a gutxi go-
rabehera. Egindako inbertsioa 4 
edo 5 urtean amortizatuko da.

Luces Led. El Ayto. comenzará 
a cambiar la luz de las farolas 
por luz led. El consumo ener-
gético de  luz en las calles de 

Etxarri es muy elevado y ello 
trae unos gastos económicos 
muy grandes. Hacer una utili-
zación efectiva y utilizada con 
tecnología punta nos ayudará 
a reducir el consumo de ener-
gía y por tanto que el costo 
económico sea menor. En 2015 
realizamos una auditoría ener-
gética y fué ahí donde vimos 
que teníamos que dar pasos 
en eficiencia energética. 
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UDAL BULETINA ENERGIA BERRIZTAGARRIA

Kontratuak Goiener energia 
kooperatibarekin
2015. urtean energia kontsumoen 
azterketa egin ondoren, aurten 
energia elektriko hornikuntza 
kontratu guztiak Goienerrekin 
kontratatzea erabaki du Udalak. 
Goiener, Energia Berriztagarrien 
sorkuntza eta erosle kooperatiba 
da.   Goienerren xedea herritarrek 
oinarrizko ondasun honekiko kon-
trola berreskuratzea da, eta honen 
garrantziaz jabetzea, energiaren 
kontsumo arduratsu eta iraunko-
rra bultzatuz.

Goienerren bazkide egiteak, 
Udalak kontsumitu behar duen 
energia elektriko guztia berrizta-
garria izango dela ziurtatzen du 
eta ez da berotegi efektuko ga-
sik atmosferara isuriko. Horretaz 
gain, potentzien kontratazioaren 
doikuntza eta energia kontratazio 
indexatuan apustua eginez, ur-
tean  ia 5.000 € aurreztuko dira.

Horrelako erabakiek, bai era-
kundeetatik bai partikularretatik, 
lanpostuak sortzeko aukera handi-

tzen dute Goiener eta Nafarkoop 
barruan; heldu den urtean zehar au-
rreikusten delako Nafarroan beste 
pertsona bat gehiago kontratatzea 
eta bulego propio bat irekitzea.

Contratos con Goiener, coope-
rativa de energía. Después de 
realizar el análisis de consumo 
de energía, para este año he-
mos decidido contratar el sumi-
nistro de electricidad con la em-
presa Goiener. Es una empresa 

que genera energías renova-
bles y es una cooperativa de 
compradores. Que el Ayto. sea 
socio de Goiener supone que 
toda la energía que se consuma 
es renovable y que no generará 
gases que produzcan el efecto 
invernadero en la atmósfera. 
Estas decisiones también llevan 
consigo que se puedan crear 
futuros puestos de trabajo en 
Goiener y Nafarcoop.

Led argiak jartzen  
hasi behar dugu



Aurten ere Merkataritza eta Ostala-
ritza Lantaldeak neguko kanpaina 
egingo du, joan zen urteko leloari 
eutsiz: Etxarrin erosita, askoz hobe-
ki! Baina aurten beste sakontasun 
bat eman nahi zaio egitasmoari, 
eta urte osoari lotutako ekimenak 
gehitu behar dituzte. Ohiko kar-
tel eta mezuez gain, Liburutegiko 
fatxadan horma-irudi bat egingo 
da, herritarrak kontzientziatzeko 
Etxarrin erostea eta kontsumitzea 
denon onurarako dela, bai ekono-
miari dagokionez, bai herriari bizia 
emateko. Bestalde, etxez etxe es-
ku-orri bat banatuko da, bertako 
zerbitzuei buruzko informazioa 
ematen duena. Batzuetan ahaztu 
egiten zaigu, baina gure herria bi-
zia izatea nahi badugu, denok ar-
duratu behar gara bizitasun hori 
aberasteaz. Eros dezagun bertan, 
kontsumitu dezagun bertan, os-

patu dezagun bertan, bizi gaitezen 
bertan!

En marcha la campaña de com-
pras de invierno. Este año conti-
nuará la campaña bajo el lema 
«Etxarrin erosita azkoz hobeki!», 
Esta vez se le dará continuidad 

con diferentes actividades duran-
te todo el año. No hay que olvidar 
que nosotras/os somos respon-
sables de que nuestro pueblo ten-
ga vida y para ello hay que actuar 
en consecuencia. ¡Compremos, 
consumamos, celebremos y viva-
mos en el pueblo!
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Gaur egun oso informazio gu-
txi dago Etxarriko baliabideei eta 
ondareari buruz bai Etxarriko 
Udalaren www.etxarriaranaz.
eus gunean, eta baita www.sa-
kana.eus gunean ere. Alabaina, 
gure herriak ondare ederra du 
bertakoendako eta bisitarien-
dako: baliabide turistikoak, ba-
liabide naturalak, monumentalak, 
ospakizunak, jarduera kulturalak, 
kirola egiteko baliabideak, zer-
bitzuak, eskaintzak… Hortaz, 
baloratu da gune horiek edukiz 
elikatu beharra dagoela, edo 
agian, aurrerago, webgune bat 
propio sortu beharko litzatekeela.

Dagoeneko informazio dezente 
badago bestelako gune eta euska-
rrietan, baina hori guztia bildu eta 
egokitu egin behar da. Bestalde, 
informazio idatzirik ez dagoen ka-
suetan, eduki berria garatu behar 
da. Testuez gain, material audio-

bisuala biltzea eta beharrezkoa 
den kasuetan sortzea ere komeni 
da: argazkiak, mapak, krokisak, 
audioak, bideoak…

Lan hau egiten hasteko, Udalak 
Mª Asun Erdozia etxarriarraren zer-
bitzua kontratatu du, eta dagoeneko 
inbentarioa egiten hasia da. Mª Asu-
nek batzorde baten laguntza izan-
go du, eta bertan parte hartu nahi 
baduzu, edo ekarpenik egin nahi 
baduzu, jarri harremanetan Uda-
larekin (udala@etxarriaranatz.eus).

Preparando la guía de recur-
sos. Actualmente contamos 
con poca información sobre los 
recursos y el patrimonio de Etxa-
rri Aranatz, tanto en la web del 
ayuntamiento como en www.
sakana.eus. Pero nuestro pue-
blo tiene un gran patrimonio: 
recursos naturales, recursos tu-
rísticos, monumentos, celebra-

ciones, actividades culturales… 
Hay mucha información en otro 
tipo de soportes y por ello hay 
que recogerlo y adecuarlo.  Para 
ello el ayuntaamiento ha con-
tratado los servicios de Mº Asun 
Erdocia que contará con la ayu-
da de una comisión. Si quieres 
hacer alguna sugerencia ponte 
en contacto con el Ayto. (udala@
etxarriaranatz.eus).

Etxarriko baliabideen gida 
prestatzen

Etxarrin erosita askoz hobeki le-
loa aski ezaguna da gure he-
rrian. Duela urte bat udalak he-
rriko dendariekin eta ostalariekin 
batera Eguberrietarako kanpai-
na abian jarri zuen etxarriarren 
kontzientzia astintzeko asmoz. 
Helburua oso argia, barneko 
kontsumoa sustatzea, bertako 
zerbitzuak erabiltzeak daukan 
garrantziaz ohartaraztea. He-
rrian erosketak egiteak, kon-
tsumitzeak ondorioak dauzka, 
onurak dakartza. Herri bat herri 
bada eta izango bada, hein ba-
tean bertako biztanleek halako 
jarrerak dituztelako izango da. 
Herrian kontsumitzea, herriari 
ematea da. Eman eta jaso.Uda-
lak guk kontsumitutakoaren zati 
bat zerga bidez jasotzen du eta 
diru hori atzera ere herriari zerbi-
tzuetan itzultzen zaio. Nora doa 
merkatal gune handietan uzten 
dugun dirua? Non gelditzen dira 
bizilagunen arteko solasaldiak? 
Jarrera aldatuta harreman sozia-
lak aberastuko ditugu. Sozio-e-
konomia indartuko bada, herriko 
kontsumoa handitu beharko da. 
Pentsatu al dugu joan-etorriek 
sortzen diguten gastuan? Gure 
denborak zenbat balio du?

Etxarri Aranatz, herri gisa man-
tendu nahi badugu, gure esku 
dago gure diruarekin zer egin 
erabakitzea. Garai hauetan, 
kontsumoa non eta nola egiten 
dugun, erabakiorra da. Herrian 
bizi gara eta herria bizirik nahi 
dugu. Lagundu herria egiten.

Begoña Goikoetxea. Com-
prando en Etxarri mucho 
mejor, es el lema para im-
pulsar el comercio en Etxa-
rri y los servicios en gene-
ral. Si queremos impulsar 
la socioecomía del pueblo, 
tendremos que cambiar 
los hábitos de consumo. 
Vivimos en un pueblo y 
queremos un pueblo vivo. 
Ayudarnos a hacer pueblo.

BEGOÑA 
GOIKOETXEA

Neguko erosketa  
kanpaina martxan
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Arrankudiaga-Zolloko Udalak 
(Bizkaia) Etxarrikoari senide-
tze prozesuari ekitea proposatu 
dio, osoko bilkurak aho batez 
erabakita. Honela dio erabakia-
ren testuak:

“Arrankudiaga-Zollo (Bizkaia) 
eta Etxarri Aranatz (Nafarroa) 
senidetzeko prozesu bat hastea. 
Ekimen hau sustatzeko arrazoi 
nagusia da herri bi izan zirela 
Euskal Herrian herritarrei eraba-
kitzeko eskubidea demokratikoki 
gauzatzeko aukera eman zieten 
lehenak. Horrez gainera, bi he-
rrien artean lotura eta harreman 
kulturalak eta pertsonalak ezar-
tzeak Euskal Herriak gaur egun 
duen lurralde-banaketa gaindi-
tzen lagunduko duela uste dugu. 
Arrazoi horiek eta Arrankudia-
ga-Zolloko ADOS herri platafor-
mak hasiera-hasieratik Etxarri 
Aranatzeko kontsulta sustatu 
zuen A13 plataformako kideen 
laguntza eta babesa izateak ba-
lio eztabaidaezina ematen diete 
etorkizunean herri horiek izan 
ditzaketen harremanei”.

Udalak senidetzeari baietz 
esan dio, azaroaren 6an Arran-
kudiaga-Zollon egindako ekital-
di batean. Ospakizun horretan 
Etxarriko ordezkaritza bat egon 
zen. Gogoan izan behar da Etxa-
rrin erabakitzeko eskubideari 
buruzko lehen kontsulta egin 
zela, 2014ko apirilaren 13an, 

eta Arrankudiaga-Zollon urte 
bereko azaroaren 2an egin zen 
bigarrena. Harrez geroztik hain-
bat herritan egin dira.

Hermanamiento con Arranku-
diaga-Zolo. Este pueblo viz-
caino a procedido al proceso 
de hermanamiento y así lo 
decidieron por unanimidad 
en un pleno. El escrito dice 
lo siguiente: Comerzar un 
proceso de hermanamien-
to entre Arrankudiaga-Zolo 
y Etxarri Aranatz. El motivo 
principal para impulsar dicho 
evento es que los dos pue-
blos fueron los primeros en 
dar la oportunidad al pueblo 
para poder decidir en Euskal 
Herria. Creemos que el lazo 
entre los dos pueblos y el cru-
ce de cultura y personalidad 
ayudarán a superar el repar-
to de territorio. Todo ello y el 
apoyo que tuvo el pueblo de 
Arrankudiaga-Zolo por parte 
de Etxarri Aranatz en la con-
sulta le da un valor indiscu-
tible a las relaciones que en 
un futuro puedan tener am-
bos pueblos. El Ayto de Etxarri 
Aranatz botó que si a la pro-
puesta de hermanamiento el 
día 6 de noviembre en el acto 
que se realizó en Arrankudia-
ga-Zolo. 

Arrankudiaga-Zolorekin senidetzea

Udalak egoera soziolinguistikoaren 
azterketa egingo du, batetik herrita-
rren euskara ezagutza ezagutzeko, 
telefono-deien bidez; eta bestetik 
esparruz esparru dagoen euskaraz-
ko eskaintza aztertzeko, arlokako 
lanketa eginez. Horrela, normali-
zazio ikuspegitik egon daitezkeen 
aktuazioak definitu ahalko dira.

Azterketa Maialen Ijurra eus-
kal filogogia ikasleak burutuko 
du praktika moduan, Etxarriko 
Udalaren,  UEMAren eta Euskal 

Herriko Unibertsitatearen artean 
egindako hitzarmen baten bidez. 
Lanak UEMAk koordinatuko 
ditu, Udalarekin batera. 

Gogoan izan behar dugu Nafa-
rroako Gobernuak egin zuen azken 
inkesta soziolinguistikoan (2011) 
ez duela herriz herrikako daturik 
eman, eta beraz, Etxarriko azke-
neko datuak 2001ekoak direla. 

Encuesta sociolingüística. El 
Ayto. realizará una encuesta 

entre el vecindario para cono-
cer el conocimiento del eus-
kara (por telefono) y por otra 
parte para saber cual es la 
oferta que hay en euskara en 
diferentes ámbitos. Con estos 
datos se podrá despues definir 
las actuaciones a realizar en el 
ámbito de la normalización del 
euskara. La encuesta la reali-
zará Maialen Ijurra, estudiante 
de filología en prácticas. 

Inkesta soziolinguistikoa Etxarrin
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Maria Saez de Albeniz 
Bregaña
“Aurten izendatu da, 
lehenengo aldiz, 
Etxarri Aranazko  
Gizarte gaien zinegotzia”

Edozeinek, momentu jakin batean, izan de-
zake gizarte zerbitzuen laguntzaren premia. 
Hortarako daude, lan txukuna egiten, dis-
krezioz eta tentu handiz, udala eta Etxarri 
Aranatzeko zonaldeko Gizarte Zerbitzuak. 

Jarraian, gai honen inguruan Etxarriko Udala 
zertan ari den irakurriko duzu.

Noiztik dauzkagu Gizarte Zerbi-
tzuak Etxarrin?
1988an jarri ziren martxan Gizar-
te Zerbitzuak Etxarrin, gizarte lan-
gile bat eta administrari batekin. 
1991. urtean, etxez-etxeko lagun-
tza zerbitzuari eman zitzaion ha-
siera 2 familia langileekin. Gaur 
egun, 2 gizarte langile, 2 hezi-
tzaile, 3 familia langile eta admi-
nistraria ari dira lanean.

Zein lekutan daude?
Etxarri Aranazko Oinarrizko Gi-
zarte Zerbitzuen Mankomuni-
teak Etxarriko Kultur Etxean du 
egoitza. Hastapenetan, osasun 
etxe zaharrean zegoen kokaturik. 
Osasun etxe berria eraiki zenean, 
hara pasa zen. 2002ko uda ez-
keroztik Kultur Etxean dago.

Zein da orokorrean egiten den 
lana?
Oinarrizko gizarte zerbitzuak gi-
zarte zerbitzuen sistema publi-
koko oinarrizko unitatea dira, 
sisteman sartzeko atea eta har-
tzaileengandik eta esparru fami-
liar eta sozialetik gertuen dagoen 

maila. Zona bakoitzean Osasun 
Zentroak egiten duen bezala 
Osasun Sistema Publikoan.In-
formazioa eman eta baliabide 
espezializatuetara deribatzen 
da gehienbat. Gizarteratze saila-
rekin zubi egiten dute oinarrizko 
gizarte zerbitzuek eta hemen ku-
deatzen dira gizarteratze sailan 
dauden baliabideak. 

Zenbat esparru jorratzen dira? 
Zein alorretan egiten da lana?
6 programa daude Etxarriko Oi-
narrizko gizarte Zerbitzuetan:
1. Harrera eta orientazio pro-

grama: informazio orokorra 
eman eta beste programeta-
ra deribatzen da, herritarren 
arazo sozialei lehen erantzu-
na ematea, prestazioak ku-
deatu…

2. Autonomia pertsonala susta-
tu eta mendekotasun egoe-
ran dauden pertsonei arre-
ta programa. Hemen etxez 
etxeko laguntza zerbitzua, 
dependentzia, elbarritasun 
ziurtagiriak, dirulaguntzak…

3. Haur eta familia programa: 

parte hartze zuzena familie-
tan, orientazioa, maila espe-
zializatuetara deribazioak.

4. Gizarteratze programa: gizar-
teratze prozesuetan orientazio 
eta laguntza, dirulaguntzak…

5. Babestutako gizarte enplegu 
programa: formakuntza, en-
plegua sustatu…

6. Drogomenpekotasunaren 
prebentzio programa: bana-
kako eta komunitateko inter-
bentzioak: guraso tailerrak, 
Jai Busa, alkoholimetroak…

Nork eskuratu dezake zerbitzu 
hau?
Arbizu, Bakaiku, Ergoiena, Etxa-
rri Aranatz, Iturmendi, Lakuntza, 
Lizarragabengoa eta Urdiaingo 
biztanle guztiendako zerbitzua 
da.

Nolako koordinazioa duzue 
udaletxetik? 
Hestu-hestua.Udal zerbitzua iza-
nik, zonaldeko udaletxe guztiekin 
harremana dugu. Gaur egun, 
Mankomunitateko lehendaka-
ria ni naiz eta idazkaria Etxarriko 

Udalekoa, Silvia Gonzalo. Saka-
nako Mankomunitateko Inmigra-
zio zerbitzuarekin elkarlanean 
ere aritzen gara.

Gaztetxokoa. Iaz martxan jarri 
zena zertan da gaur egun:
Ikasturte honetako Gaztetxokoa-
rekin oso pozik gaude, 45-50 
neska-mutiko hurbiltzen ari dira 
astebururo. Funtzionamendu 
berdina izaten ari da: larunba-
ta arratsaldero 17:00tik 21:00tara 
eta igande arratasaldero16:30e-
tatik 20:00tara dago zabalik, 
maixu-maistran etxien. Begiralea 
Etxarriko gazte bat da, Edurne Pe-
rez de Eulate, Udalak kontratatu 
duena.Horretarako Helburu ber-
dinekin eman diogu jarraipena, 
herriko gazteek haien aisiladira-
ko eta elkartzeko txoko bat izatea, 
kogestioan oinarrituta, lankidetza 
eta euskara oinarri, prebentzioa 
eta gaztetxoei interesatzen zaiz-
kien gaiak izpide dituela. Aurre-
rantzean, gaztetxokoa manten-
tzearen aldeko apostu sendoa 
du udalak, herriarendako zerbi-
tzu on bat delakoan gaude.
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UDAL BULETINA GIZARTE ARLOA

Zaharren egoitza Satrustegin
Nafar Gobernuarena da Satruste-
giko Mikorena etxea. Orain arte, 
hainbat eragilek erabiltzen zuten 
baina egun hutsik dago. Hau iku-
sita, Arakilgo Udalak bertan zahar 
etxe bat martxan jartzeko lanean 
hasi zen, gure bailaran dagoen 
premiari erantzuteko asmoz. Ce-
derna Garalurrek Sakanako Oina-

rrizko Gizarte Zerbitzuen laguntza-
rekin erresidenzia plazen beharra 
azpimarratu zuen zeuden datuak 
kontrastatu ondoren. Txostena 
Sakanako udal guztiei banatu zi-
tzaien eta denak ados azaldu ziren 
eskaera Nafar Gobernuari luza-
tzearekin. Sakanako hiru Oinarrizko 
Gizarte Zerbitzuen Mankomunita-

teetako lehendakariak eta Ceder-
na Garalur, Nafarroako Gobernuko 
Eskubide Sozialetako Lehendaka-
riordearekin, Miguel Laparrarekin, 
elkartu ginen. Bileran zahar etxe 
bat egitearenak ez zuen harrera 
ona izan baina prest azaldu ziren 
beste ekimen berriztatzaile bat au-
rrera eramateko zonaldean. 

Udalak, Sakanako Oinarrizko Gi-
zarte Zerbitzuak  (Altsasu, Etxarri 
Aranatz eta Irurtzun) eta hiruga-
rren adineko elkarteak berriro el-
kartuz ikerketa sakon bat egitea 
erabaki genuen. Ikerketa honen 
helburua zonaldeko hirugarren 
adinekoen beharrak ezagutzea 
eta asetzea izanen da.

Onartutako 
tasa sozialak

Familia ugariak bakarka-
koak (monoparentalak) eta 
bilolentzia matxistak kalte-
tuak: %20-ko beherapena 
IGERILEKUETAN, MUSIKA ESKOLA 
eta GAZTETXOKOAN.

Tasas sociales 
aprobadas

Descuento del 20 % en los 
bonos para las piscinas, la 
escuela de música y el gazte-
xoko para familias numerosas 
monoparentales y personas 
damnificadas por la violencia 
machista.

La Mancomunidad de Servi-
cios sociales de Etxarri Ara-
natz tiene su sede en la Casa 
de Cultura desde 2002, don-
de ofrece varios programas 
de atención y de inserción so-
cial. Cualquier habitante de la 
zona puede acceder a ellos. 
Su objetivo principal es la in-
serción y la integración social. 
La relación entre el Ayunta-
miento y los servicios sociales 
es de colaboración estrecha, 

a fin de atender a las perso-
nas necesitadas de la mejor 
forma posible, garantizando 
todos sus derechos mínimos.
Estamos muy contentos con 
el funcionamiento del Gazte-
txoko, 45-50 jóvenes se jun-
tan los fines de semana en el 
local que el Ayuntamiento ha 
habilitado en la antigua Casa 
de los maestros-maestras. 
La educadora, Edurne Perez 
de Eulate, ha pasado a for-

mar parte de la plantilla de 
trabajadores municipales. En 
coordinación con los servicios 
sociales de base, se pondrán 
en marcha varios talleres de 
prevención.
El plan para habilitar la casa 
Mikorena de Satrústegui como 
residencia para la 3ª edad va 
tomando cuerpo poco a poco. 
Las tres Mancomunidades 
de sevicios sociales de zona 
(Altsasu, Irurtzun y Etxarri Ara-

natz) y los Ayuntamientos se 
han reunido con varios agen-
tes del valle y con el Gobierno 
de Navarra para seguir avan-
zando en el proyecto. En la úl-
tima reunión se decidió encar-
gar un estudio en profundidad 
para obtener un diagnóstico 
exhaustivo sobre la situación 
actual y las necesidades reales 
de Sakana en cuanto a la ter-
cera edad. El proyecto consta-
rá de elementos innovadores.

Maria Saez de Albeniz Bregaña
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2017an egingo da ba-
soko plangintza berria
Etxarriko basoa 1966tik ordenatu-
ta dago eta onartu zen azken plana 
2002koa izan zen.  Gurea 2.321 
Ha-ko ekintza plana da. Kudeake-
ta plan batean basoen eta larreen 
egoera ikertzen da, mugak, baso 
eta larre motak, inbentarioak egi-
ten dira eta gero 15 urteko Ekintza 
Plan bat prestatzen da, urtez urte 
kalkulatuz eta definituz lantegiak, 
su egurrak, inbertsioak eta beste. 

Etxarriko basoak herritarren 
artean daukan garrantzia, landa 
garapena sustatzeko dauzkan au-
kerak, eta azken urteetan gerta-
tutako arazoak kontuan edukiz, 
Udalak mendi antolakuntza be-
rriaren oinarriak ezartzeko par-
te hartze prozesua bultzatzea eta 
saio hauetan hartutako erabakiak 
aurrera eramateko konpromezua 
hartu zuen 2015ean, aintzinda-
ri izan zen parte hartze prozesu 
zabalean hain zuzen ere. 

Orduan erabaki zen Plan inte-
gratua ezin daitekela baso ustiake-
ta eta kudeaketara, edo espezien 
kontserbaziora mugatu. Planak, 
inguruko gizartea eta ekonomia 

garatzeko balio beharko luke. 
Behar horiek kontuan hartuta, 
Gobernuari plan integratu bat 
eskatu zitzaion beste erabilpen 
batzuk kontuan har zitezen. Bes-
teak beste, ohikoa den plan bati 
azterketa ezberdinak gehituz eta 
parte hartze zabala babestuz.  

Aurten Nafar Gobernuak pla-
na esleitu du eta irabazi duen en-
presarekin lehen bilera abenduan 
egitea aurreikusten da, 2017ko 
udazkenerako lana bukatuta egon 
beharko litzatekelako. 

Nueva planificación para la 
gestión forestal. En el pro-
ceso de participación que el 
Ayuntamiento impulsó, se vió 
la necesidad de que el nuevo 
plan integrado desarrollara 
un plan social y económico. 
Este año el Gobierno de na-
varra ha adjudicado el plan y 
la primera reunión se prevee 
que sea en diciembre, ya que 
para el 2017 el trabajo debería 
estar finalizado.

Ahuntzetxeko ekintza ezberdi-
nen erabilpena arautu egin da 
eta 2017an indarrean sartuko da. 

Ahuntzetxea zabalik egongo 
eta 4 pertsona baino gehiagoko 
taldeek aurretik  baimena eska-
tu beharko dute, Udalak izen-
datutako pertsonaren bitartez. 
Printzipioz gau bakarra pasa ahal 
izango da eta beti ere justifika-
tuta badago (mendi txangoak, 
ekintza kulturalak...). Tarifei da-
gokienez, herritarrentzako eta 
kontribuzioa ordaintzen dute-
netzako dohakoa izango da eta 
gainontzeko prezioak pertsona 
kopuruaren araberakoak izango 
dira. Ordenantzan erabilpene-
rako mugak zehazten dira, hala 

nola, sua egiteko tokitik kanpo 
ezingo dela surik piztu eta ibilbi-
deen irisgarritasuna ordenantzei 
lotuta geratzen dela. Azkenik ja-
sotzen da zerbait apurtuz gero, 
konponketa gehi %20a ordain-
duko dela. 

Ordenanza del Ahuntzetxe. Se 
ha procedido a reglar los distin-
tos usos de la borda mediante 
una ordenanza y en ella se reco-
gen las condiciones para su utili-
zación. Entrará en vigor en 2017.

Basoan kotxez 
sartzeko txarte-
la beharko da

Bideen arautzea eta tasak ezarri-
ta, honakoa jasotzen da Etxarriko 
basoko bideen ordenantzan, hau 
2017an jarriko da indarrean. Sail-
kepari dagokionez, bi ezberdintzen 
dira, 2m edo gehiagoko zabalera 
dutenak eta 2m baino gutxiago du-
tenak. Zaintza lanen ardura Uda-
laren esku geratuko da, Ramalak 
eta tirabideak izan ezik, egurzaleek 
eta partikularrek zaindu beharko 
dituztelako. Motordun ibilgailuek 
ezingo dute ibili 2m baino gutxia-
goko bideetan eta baimenik ezean, 
ezta mendian barna ere. Erabilera 
orokorrean jasota geratzen da, egur 
arrastea tirabideetan soilik egin dai-
tekela eta udaleko edo baimendu-
tako partikularren kasuetan, lurra, 
obra-hondakinak eta beste aparka-
lekuetan botatzea debekatuta da-
goela. Debekatuta daudela baimen-
du gabeko motor lasterketak egitea 
edota kirol edo ekintza turistikoak 
antolatzea.  Bide ezberdinetarako 
hainbat debeku zehazten dira, bes-
teak beste, auzoetako eta baserrie-
tako bideak, ustiaketa pribatuak, 
gehienezko abiadurak eta isunak. 
Aisialdiaren eta ehizaren tasen alo-
rrean, erroldatutakoek doan izango 
dute eta gainontzekoena zehaztuta 
geratzen da. Bestalde, basogintza, 
abeltzantza eta motor txikien eta 
pisuen aktibitate ekonomikoaren 
tasak jasota geratzen dira.

Ordenanza para el uso de 
pistas forestales. Recogidas las 
propuestas de uso de las pistas, 
se ha procedido a recoger en 
una ordenanza las diferentes 
clasificaciones de pistas y usos 
de los/as usuarios/as. Para en-
trar en las pistas forestales con 
vehículos se necesitará autori-
zación especial. La ordenanza 
entrará en vigor en 2017. 

Ahuntzetxea erabiltzeklo arauak



Hasiera batean Udalak 2015erako 
2.552.402,90 €-ko aurrekontua au-
rreikusi zuen, baina azkenean behin 
betiko kontuak itxita, diru-sarrerak 
2.099.404,99 € izan ziren, eta gas-
tuak 1.912.379,74 €. Beraz, aurre-
kontuen emaitza positiboa izan zen: 
hasiera bateko emaitza 187.025,25€, 
eta emaitza doitua 109.274,86 €.

Diru-sarrera arruntak 1.698.975,45 
€ izan ziren, eta gastu arruntak 
1.428.076,02 €; horrek esan nahi du 
sarrera arruntek gastu arruntak es-
taltzeko balio izan zutela, eta gainera 
270.899,43 €-ko superabita lortu zela 
maileguen amortizaziorako eta inber-
tsioen defizita finantziatzeko. Kapita-
leko diru-sarrerak, ordea, kapitaleko 
gastuak baino txikiagoak izan ziren, 
baina gastu arrunten superabitarekin 
estali ziren, eta beraz, diruzaintzako 
gerakina handitu egin zen.

Gauzak honela, diruzaintzako 
erremanentean 105.471,88 € daude 

gaur egun (“aurrezpena”), eta kre-
ditu kontuetan eskuragarri dagoen 
dirua 555.000 €-koa da. Kontu-har-
tzaileak bere txostenean egindako 
balorazioaren arabera, “Udalak gas-
tuari eusteko esfortzua egin duela 
kontsideratzen dut, erabaki egokia 
eta arduratsua egungo egoera eko-
nomikoa kontuan hartuta, baina 
erabaki hori mantendu eta indartu 
beharko dela pentsatzen dut, egoera 
aldatzen ez den bitartean behitzat”.

Las cuentas de 2015 cierran 
en positivo. El ayuntamiento 

había previsto un presupuesto 
de 2.552.040,90 €, al cerrar las 
cuentas los ingresos han sido de 
2.099.404,99 €, y que los gas-
tos han sido de 1.912.379,74 €. 
Por lo que queda un remanente 
de 105.471,88 €. El interventor de 
cuentas del ayuntamiento en su 
informe valora el esfuerzo realiza-
do por el ayuntamiento en man-
tener los gastos y comenta que 
viendo la situación económica 
actual debe de seguir la misma 
tendencia e intentar reforzarla.
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UDAL BULETINA AURREKONTUAK / MOZIOAK / LANGILEAK

Honakoak dira azken osoko bilku-
retan Etxarriko Udalak onartuta-
ko azken mozio eta adirazpenak: 

-Etxarriko Udalak indarkeria 
matxistari erantzuteko protoko-
loa indarrean jartzen duena.

-Lesbofobia, homofobia, trans-
fobia, bifobia eta interfobiaren 
kontrako adierazpena.

-Faxismoaren kontrako eta 
Mola eta Sajurjoren exhuma-
zioaren aldeko mozioa.

-TTIP eta CETA bezalako na-
zioarteko merkataritza itunen 
kontrako manifestua.

-Azaroaren 25eko Emakumeen 
Indarkeria Ezabatzeko Nazioar-
teko eguneko adierazpena.

-Altsasuko gertakariak direla 
eta, “Altsasu” lelopean, azaroaren 
26rako Altsasuko Udalak, atxilo-
tuen senitartekoek eta Altsasuko 
herritarrek deitutako manifesta-
zioarekin bat egitea.

-Espetxeratuak daudenen saka-
banaketa politika salatzen duen 

mozioa, oinarrizko eskubideak 
urratzeaz gain, senideendako 
gehitutako zigorra delako.

Mociones y declaraciones rea-
lizadas en diferentes plenos. 
Entra en vigor el protocolo para 
responder ante la violencia ma-
chista. Declaración contra la 
lesbofobia, homofobia, transfo-
bia, bifobia e interfobia. Moción 
contra el fascismo y a favor de 
las exhumaciones de Mola y San 
Jurjo. Manifiesto contra los acuer-
dos transnacionales como TTIP y 

CETA.Declaración internacional 
del 25 de noviembre para  supri-
mir la violencia contra las muje-
res. BAT EGIN, con la manifesta-
ción que bajo el lema “Altsasu” 
organizaron los familiares de las 
personas enjuiciadas y los habi-
tantes de Alsasua, el 26 de no-
viembre. Moción que denuncia la 
política de dispersión que sufren 
las personas encarceladas y que 
vulneran sus derechos además 
del castigo añadido que supone 
para sus familiares.

MOZIOAK

AURREKONTUAK

Mozio eta adierazpenak

2015eko kontuen itxiera, positiboa

Irailean Udaleko enkargatu be-
rria lanean hasi zen, aldi baterako 
lanpostua irabazi ondoren. Gorka 
Garate du izena, Zornotzakoa da, 
eta Obren Planen Burutzapenako 
Goi-mailako Teknikaria da, eta 
formazioa dauka instalazio elek-
trikoen muntatze eta mantentze 
arloan, eta baita ere eraikuntza 
arloko prebentzioan, besteak 
beste. Bere eginkizun nagusiak 
izanen dira zerbitzu anitzen eta 
garbitasun zerbitzuaren koordi-
nazioa, lanen planifikazioa egitea, 
eta baliabideen jarraipena egitea; 
eta baita ere langileen antolaketa, 
egutegia, eta lan arriskuen pre-
bientzioaren kontrola eramatea. 
Enkargatuarekin harremanetan 
jarri nahi izanez gero, deitu uda-
letxera, edo idatzi arduraduna@
etxarriaranatz.eus helbidera.

Nuevo encargado. En sep-
tiembre comenzó a trabajar 
el nuevo empleado. Gorka 
Garate es de Zornotza y es 
técnico superior en gestión de 
planes y obras. Sus labores 
principales serán coordinar 
los servicios múltiples, planifi-
car los trabajos, hacer segui-
miento de los recursos y tam-
bién organizar a las personas 
que trabajan para el Ayto. 

LANGILEAK

Udalak 
enkargatu 
berria  
dauka
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Duela urte batzuk medikuaren 
etxe zaharrean rokodromo bat 
prestatu zen, eskalatzaile talde 
batek bere gustuko kirola prak-
tikatzeko. Oraingoan udalari 
eskaera bat egin zaio eta udalak 
egoki jo du rokodromo berria 
maisu-maistra zeneko gela batean 
kokatzea, garai batean ikastolako 
psikomotrizitate gela izan zena. 
Erabilpenaren baldintzak uda-
larekin batera hitzarmen baten 
bidez adostu dira.

El rocódromo situado en la an-
tigua casa del médico dejará 
de estarlo, ya que un grupo de 
escaladores hizo una petición 
al Ayto. para poder reubicarlo 

en otro local. La nueva ubica-
ción será en la antigua casa 
de los/as maestros/as, justo 

donde estaba situada el aula 
de psicomotricidad de la ikas-
tola. Las condiciones de cesión 

se están tratando junto con el 
Ayto. mediante un contrato.

Rokodromo berria 2017rako

Berriki Udalak Altzituertako bi-
dea konpondu du, Kanpotxikitik 
Bakaikura zijoan bidea berregin 
eta zabalduz. Asmoa izan da Al-
tzituerta oinezko bide moduan 
indartzea, eta herrien arteko oi-
nezko loturak sustatzea. Eginda-
ko hobekuntzei esker, Sakanako 
Garapen Agentzia baloratzen ari 
da Sakanako ibilbide ziklablea 
Etxarriko Altzituertatik pasatzea. 
Bide honekin antzinako Sakanako 

Santiagoko bidea berreskuratzeaz 
gain, Sakana bizikletaz zehar-
katzeko ibilbide bat sortuko da, 
herriguneetatik pasatuko dena. 
Bestalde, bide hau EDERBIDEA 
bideari lotuko zaio Irurtzunen, 
eta Donejakue bideari Arabako 
Lautadan. Jakina da Ederbidea 
Baiona, Donostia eta Iruñea lo-
tuko dituen mugaz gaindiko bide 
ziklablea egiteko proiektua dela, 
Irurtzundik pasatuko dena. 

Altzituerta, camino cícla-
be. Hace muy poco que el 
Ayto. arregló el camino de 
Altzituerta, reaciendo y am-
pliando el camino que va 
desde Kanpotxiki a Bakaiku. 
El objetivo ha sido reforzar 
el camino para caminar y 
promover la conexión entre 
los pueblos. Dadas las me-
joras que se han realizado, 
desde la Agencia de desa-

rrollo se está baranjando la 
posibilidad de que el reco-
rrido cíclabe pase por Al-
tzituerta de Etxarri Aranatz. 
Además de recuperar el an-
tiguo camino de Santiago, 
se creará un recorrido para 
bicicletas, que cruzará por 
el medio del pueblo. Este 
camino también se unirá a  
EDERBIDEA.

Altzituerta:  
ibilbide ziklablea egiteko prozesuan

O
RA

IN

LEH
EN
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UDAL BULETINA KULTURA

Kultura, kirol eta jendarte tal-
deentzat 2016-2017 urteko diru 
-laguntza eskaera egiteko epea 
ireki da. Deialdi honen helburua 
herrian parte hartzea bultzatu, bi-
zi-kalitatea hobetu, eta, heziketa, 
arte, kultura, kirola eta jendarte 
arloko jardueren bidez jakintza 
eta kultur garapena suspertuko 
dituzten ekintzak eta jarduerak 
sustatu eta laguntzea da, modu 
honetan udalaren kultur eta kirol 
ekintza osatuz. Eskaera egiteko 
epea abenduak 30, eguerdiko 
12:00etan amaituko da. Inpri-
makiak eskuragai daude udaleko 

erregistroan edo www.etxarria-
ranatz.eus web orrian.

Convocatoria de subvencio-
nes. Se ha abierto plazo para 

presentar solicitud de la convo-
catoria de subvenciones a en-
tidades culturales, deportivas y 
sociales 2016-2017. El objetivo 
de la convocatoria es incen-
tivar la participación, mejorar 
la calidad de vida, educación, 
arte, cultura, deporte y ayudar 
a complementar la actividad 
cultural y deportiva organizada 
por el ayuntamiento. Las soli-
citudes están a disposición de 
la vecindad hasta el 30 de di-
ciembre a las 12:00, en la web 
o en las oficinas municipales. 

Aurreko urteetako helburu berdina 
mantenduz urtarrilean, otsailean 
eta martxoan zehar agertokiye eki-
mena itzuliko da gure herrira. Sa-
kanako artistei aukera bat emango 
zaie, baldintza duinetan heuren lana 
erakusteko. Disziplina ezberdineta-
ko sakandarren lanak ezagutzeko 
ezinbesteko plaza.

Agertokiye, lugar de encuen-
tro para artistas de Sakana. 
A partir de enero de 2017 se 
retomarán las actuaciones de 
diferentes corrientes artísticas.
En enero de 2017 se retoma-
rán las actuaciones de dife-
rentes corrientes artísticas.

Agertokiye Sakanako artisten plaza

2016-2017ko diru-laguntzen deialdia

Etxarriko abesbatza txapeldunen txapeldun
Etxarri Aranazko abesbatza txa-
peldun gelditu da XVIII. Abesti 
Koralen Sari nagusian. Sari ho-
rretara beste sariketetan txapeldu  
izan diren abesbatzak leihatzen 
dira sari nagusiaren bila. Etxarriko 
abesbatza Ejea de los Caballeros 
sariketan buru gelditzeagatik aur-
keztu da sari nagusira.

Gainera, sariketako hiru sariak 
jaso ditu: Folklore Saria, Polifonia 
Saria eta Sari Nagusia.

Zorionak etxarriar guztien par-
tez!!
Zorionak Etxarri!!!!
Eskerrik asko zuen lan bikaina-
gatik!!!!

La coral de Etxarri fue la me-
jor en el premio de Canto 
Coral de Zumarraga en las 
dos modalidades de polifonía 
y folclore. ¡Felicidades!



Aralar mendiko do-
kumentu eta orde-
nantzen liburua

Aralar Elkartea 1770ko ekainaren 
27an eratu zen, Aralar mendiko 
mugan dauden hemeretzi herri 
bilduta. Elkartearen xedea da Ara-
lar mendiko ondasun komunak 
zaindu eta adnministratzea, be-
tiere bere ordenantza eta araudi 
propioei jarraituta. Hemeretzi 
herri horietako biztanleak baka-
rrik aprobetxa daitezke ondasun 
horietaz.

1876an, Aralarko Elkarteak 
bere esku zituen agiri guztiak 
bildu, eta Francisco Sánchez 
Aso lizentziatuari enkargatu 
zion Aralarko Elkartearen libu-
rua argitaratzea. Liburua 1869 
urtean inprimatu zen, Tuteran. 

Baina denborare-
kin ia ale guztiak 
desagertu egin 
ziren.

Jose Mari Sa-
trustegik bere 
artxiboan gor-
dea zuen ale bati esker, liburua 
digitalizatu eta kontserbatu ahal 
izan da, eta Aralar Elkarteak libu-
ru historiko berritua argitaratu 
ahal izan du.

 Etxarri Aranatz Aralar Elkarte-
ko kide izanik, edozein etxarria-
rrak eskura dezake liburua doan, 
Etxarriko udaletxean goizez eta 
liburutegian arratsaldez.

Aralar. Gracias al ejemplar 
que tenía guardado José 
María Satrustegi en su archi-
vo se pudo recuperar uno de 

los ejemplares que se daban 
por perdidos y que publicó 
la Asociación Aralar en Tu-
dela en el año 1869. Se ha 
procedido a su digitalización 
y conservación,y por consi-
gueinte se ha vuelto a publi-
car. Siendo el Ayto. de Etxarri 
Aranatz socio de la Asociación 
Aralar, cualquier persona resi-
dente en Etxarri tiene opción 
de llevarse un ejemplar gra-
tuito. Se peuden recoger por 
la mañana en el Ayto. y en la 
biblioteca por la tarde.

Herritar talde batek udalari 4 
erraldoi berri egiteko proposa-
mena luzatu dio, 2017ko herri-
ko festetan, ferietan eta haurren 
egunean erabiltzeko. Erraldoiak, 
kinto bat, iyotetako txatar bat eta 
abesbatzako mutil eta emaku-
mezko bat izango lirateke. Pro-
posamen honek hainbat helburu 
nagusi zehazten ditu:

Bertako konpartsaren egitas-
moa berreskuratzea, kanpoko 
konpartsen beharra izan gabe, 
bertako pertsonai adierazgarriak 
eta jatorrizkoak eta garai berrie-
tara egokitutako erraldoiak iza-
tea, artisau jantzigintza izango 
zutenak (erabilgarriago eta ari-
nago). Honekin batera gurasoei 
eta interesa duen orori deialdia 
egiten diote eta ohiturari eus-
teko nahiarekin musikariak ere 
egitasmo honetan parte hartzera 
animatu nahi dituzte. Gainon-
tzeko zehaztasunak, proiektua-

ren nondik norakoak, kostuak 
eta beste udalarekin ari dira 
bideratzen.

Un grupo de vecinos ha he-
cho una propuesta al Ayto. 
que consiste en la fabricación 
de cuatro gigantes con iden-
tidad local, para ser usados 
en fiestas 2017, ferias 2017 el 
día del niño/a y a futuro, en 
actividades que el consistorio 

considere relevantes. El odjeti-
vo principal del proyecto sería 
recuperar la actividad festiva 
de la comparsa propia, do-
tando al Ayto. y por ende a los 
ciudadanos con su comparsa 
original, tener personajes ori-
ginales y representativos de la 
actividad cultural y tener unos 
gigantes más livianos, mane-
jables y originales.
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AUZOLANIENKULTURA

2017ko 
mozorro festa!!
Urte berriarekin batera Etxarriko 
iyoteak aurten otsailean ospatu-
ko ditugu eta data hauetan: Txa-
tarraz jantzita eskean ibiltzeko 
egunak, Gizakunde, otsailak 9, 
Andrekunde, otsailak 16 eta Gari-
kunde, otsailak 23. Zalduniyote, 
haurren eguna, otsailaren 26an, 
igandearekin eta Astearteiyote, 
otsailaren 28an, asteartearekin. 

Carnavales 2017. Los carna-
vales 2017 se celebrarán entre 
el 9 y el 28 de febrero. 

Gabonetako 
agenda

Abenduak 15, osteguna, 17:30ean, 
liburutegian. Ipuinkontalaria: “Kolo-
reetako ipuinak” Maider Galarza.

Abenduak 18 igandea, 19:00etan, 
elizan. Etxarri Aranazko Abesbatza-
ren Gabonetako kontzertua. Abesba-
tza txikiaren parte hartzearekin.

Abenduak 22, osteguna, 19:00tan, 
Kultur Etxean. Udal Musika Eskolako 
Ikasleen Gabonetako kontzertua.

Abenduak 24, larunbata,13:00e-
tan, pilotalekuan. Sakanako Aizkora 
Txapelketa. Juanjo Erdozia, Goizeder 
Beltza, Ivan Resano eta Iker Gorriti.

Abenduak 24, osteguna, 
17:00etan, Aldapasoro auzoan. 
OLENTZERO BADATOR!!! Olentzerori 
harrera

Abenduak 29, osteguna, 17:30ean, 
Kultur Etxean. “Txori urdinaren bila” 
Haurrendako titere ikuskizuna.

Urtarrilak 2, astelehena, Udal 
pilotalekuan. GABONETAKO JOLAS 
PARKEA.Goizez: 11:30-13:30.  
Arratsaldez: 16:30-19:30.

Urtarrilak 4, asteazkena, Kultur 
etxean. ZINEMA EUSKARAZ. 
17:00: “Marko Antonio. Hong 
Kong-eko bahiketa”.  
19:00: “School Rock Band”.

Urtarrilak 5, osteguna, 19:00tan, 
Elizatik. ERREGEEN KABALGATA 
BADATOR!!!

Har ezazu 
Aralar 
liburua

Erraldoi berriak egiteko asmoa


