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Estalopea bai,
eta peatonalizazioa ere bai
Horiek izan dira Udalak martxan
jarri duen parte-hartze prozesuaren ondorio nagusiak. Etxarriar
guztiek galde-sorta bati erantzuteko aukera izan zuten (143
etxarriarrek erantzun zuten).
Galdetegiak plazako estalope
posibleari buruzko sei galdera eta
mugikortasunari buruzko beste bi
galdera egiten zituen. Gainera, bi
batzar ere egin ziren, martxoaren
16an eta 30ean, hurrenez hurren,
eta bertan 25 etxarriarrek parte
hartu zuten . Batzarretan plaza
mugikortasun aldetik hobetzeaz
hausnartu zen, eta baita ere estalope bat egiteaz.

Iturri, Larrañeta
eta Kale nagusia
peatonalizatu beharra

reko adokinen eremua, plazarekin
lotuz. Orain aztertu beharko da
eremu horiek partzialki edo osotara peatonalizatzen diren.

Kotxeak Larrañeta
kalean, Burundabide
etorbidean eta
Larreñondon
Bai inkestetan, bai batzarretan,
iritzi nagusia da gure plaza oinezkoendako hobetzeko zenbait
neurri hartu behar direla: eremu
batzuk peatonalizatu, adokinak
berdindu, zenbait tokitan zebrabide goratuak jarri, espaloiak eta
pasabideak libre utzi… Peatonalizatu beharra duten bi eremu nabarmendu dira: Iturri Eder eta
Larrañeta kalea, eta udaletxe pa-

rreikusi behar direla nabarmendu
da. Horretarako hiru aparkaleku
proposatu dira: batetik, Larrañeta kalean kotxeak zeharka aparkatzeko aukera ematea, 45º-ko
anguloarekin; bestetik, Burundabide etorbideko medianan
aparkaleku disuasorioa egitea;
eta azkenik, Larreñondoko zelaia ere kotxeak uzteko egokitzea.

Estalopea kioskoaren
atzean

Peatonalizatuz gero, kotxeak periferian uzteko espazioak ere au-

Bestalde, estalope bat egitearen
aldeko jarrera nagusitu zen, batez
ere eguraldi txarra egiten duenean babesteko, edo ekitaldiak
antolatzeko. Estalopean gaur
egungo kioskoa integratzearen
alde agertu dira parte hartzaileak.
Bestalde, kokapenari dagokionez,

estalkia atzeko aldean egitea hobetsi da, aurreko aldeak gaur egun
duen erabilgarritasuna mantenduz, eta atzean beste espazio berri
bat sortuz. Atzeko aldean erdiko
zuhaitzak kendu beharko lirateke,
ertzetakoak mantenduz. Materialei dagokienez, zura, burnia eta
kristalaren alde egin zuten parte
hartzaileek.
>> Hurrengo orrialdean jarraitzen du
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Parte hartze prozesua / Aurrekontuak
>> Aurreko orrialdearen jarraipena

1.865.788,37euroko
aurrekontua 2017rako

Talde teknikoa
lanean ari da

ko erabakiak 2017-2018 urteetan
gauzatuko direla.

Orain prozesuan parte hartu
duten herriko 4 arkitekto (Asun
Erdozia, Iñaki Erdozia, Erta
Arruabarrena eta Andoni Igoa)
batzarretan erabakitakoari forma teknikoa ematen ari dira. Bea
Agirre aparejadore etxarriarra,
udal arkitektoa, kultur teknikaria
eta enkargatua ere laguntzen ari
dira, eta aurreikusten da proposamen tekniko zehatza uda pasatuta
aurkeztea.

Sí a la cubierta y a la peatonalización. Han sido las conclusiones derivadas del proceso de
participación. Todos/as las etxarriarras han tenido oportunidad
de responder al cuestionario (143
personas). Se planteaban 6 preguntas sobre la posible cubierta
y otras dos sobre movilidad. Se
realizaron dos asambleas, 16 y
30 de marzo, en las que participaron 25 personas. Se reflexionó
sobre la mejora de la movilidad
en la plaza y también sobre
la posible cubierta a realizar.
Las posibles ubicaciones e intervenciones que se están estudiando son las siguientes: peatonalización de la zona del Iturri
y calle Mayor; los aparcamientos
en la calle Larrañeta, avenida
Burundabide y Larreñondo; cubierta detrás del kiosko de la plaza; necesidad de quitar árboles.
El grupo ténico integrado por
cuatro arquitectos/as del pueblo (Asun Erdozia, Iñaki Erdozia,
Erta Arruabarrena y Andoni Igoa)
está dando forma a lo decidido en las asambleas. También
contamos con la ayuda de Bea
Aguirre, aparejadora de Etxarri,
el arquitecto del ayuntamiento, la
técnica de cultura y el encargado
del ayuntamiento. Se prevé que
la propuesta técnica concreta se
presente después del verano.
La decisión se tomará el 28 de
septiembre en asamblea. En los
años 2017-2018 se irán ejecutando las obras.

Zuhaitzak kentzeko
beharra
Bestalde, zuhaitzen gaia sakonean
aztertu da, bai batzarretan eta bai
talde teknikoan. Baloratu da, batetik, gure herriaren ezaugarri bat
zuhaitza plataneroak direla eta
gustuko ditugula, baina bestetik,
400 bat zuhaitz ditugula eremu urbanoan, denak oso bajuak, eta bai
mugikortasunerako, bai plazan
espazio irekiak sortzeko, eta baita
jarduerak eta ekitaldiak antolatzeko
traba eta muga handia direla. Horregatik, estalopea egiteko kentzea
beharrezkoak izan litezkeen zuhaitzez gain, talde teknikoak proposatu
du beste zenbait zuhaitz ere kentzea,
plaza arintze aldera eta espazio diafanoagoak sortze aldera.

Erabakia irailaren 28ko
batzarrean
Hurrengo urratsa izango da irailaren 28an proposamen zehatza
aurkeztea eta erabakiak hartzen
hastea. Aurreikusten da hartuta2
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Etxarriko Udalak martxoan egindako Osoko Bilkuran 1.865.788,37ko
aurrekontua onartu zuen. Diru-sarreretan aurreikuspena da 574.337,00
€ zuzeneko zergetatik jasotzea
(kontribuzioa, IAE, zergak…), eta
40.000,00€ zeharkako zergetatik
(obra-baimenak, lizentziak…);
260.144,00€ tasa publikoetatik (ura,
ikastaroak, okupazio publikoa…);
674.945,02€ Gobernuak Udalari
egindako transferentzia arruntetatik; 100.174,00€ ondasun-sarreretatik
(egurra, alokerak…); eta 216.088,35€
kapital-transferentzietatik.
Udalaren zorpetze-maila beheranzkoa da, azken urteotan kreditu berririk eskatu ez delako, eta
kudeaketa zuhurra egin delako.
Legeak ezarritako zorpetze-mailatik behera gaude. Aurrezpen
ahalegina egiten ari gara gastuak
gutxitzeko: aseguru kosteak gutxituz, argiteria-gastuak murriztuz,
eta gure langileekin ahalik eta lan
gehienak eginez.
2017rako gastuen artean, aurreikusi zen Kultur Etxean erabilera anitzeko bi espazio sortzea:
goiko solairuan 100 metroko gela,
eta kanpoan terraza zaharberritua. Bestetik, Eskoletan komunak
konpontzea ere aurreikusia dago.
Goiko ur-deposituan bypass bat
jartzea baloratzen ari gara, eta
uraren presioa kontrolatzeko
erreguladore bat jartzea ere bai.
Etxarriko baliabideen gidarekin
jarraitzeko partida bat ere badago,
eta beste bat udalaren web-orria
berritzeko. Bestalde, Etxarriko
Erraldoien Konpartsarako ere
aurreikuspena badago, bi erraldoi berrituz eta beste bi berri
sortuz. Iragarkietarako argidun
panel dinamiko bat jartzea jasoa
dago. Eta plazako mugikortasuna
eta estalope baten beharra aztertzeko prozesuaren finantziazioa
ere bai. Bestalde, ohiko partidak
mantendu egiten dira: Kultura eta
Festak, diru-laguntzak, Gizarte
Zerbitzuak, Cederna-Garalur eta
Sakanako Mankomunitatea…
Esan beharra dago aurten Nafarroako Gobernuaren Tokiko Inbertsio Planeko diru-laguntzetara

zenbait proiektu aurkeztu ditugula:
Etxarriko ur-sarea berritzeko proiektua, argi guztiak led-era aldatzeko, pilotalekuko teilatu txikia berritzeko…
Herriko partzelariak konpontzeko
laguntzetara ere aurkeztu gara (depositura doan bidea eta Itsereko zubia),
baina oraingoz ez dugu laguntzarik
lortu. Oraindik ez dakigu batenbat
onartuko zaigun. Basoko Plan Berria
egitea ere konfirmatua dago, hau bai,
Nafarroako Gobernuaren finantziazio osoarekin.
Presupuesto para 2017. El ayuntamiento aprobó los presupuestos
en marzo, 1.865.788,37€. El nivel
de deuda del ayuntamiento va
descenciendo, ya que en estos últimos años no se han solicitado créditos y la gestión ha sido prudente.
Estamos por debajo del nivel de
deuda. Nos estamos esforzando
para reducir gastos: disminuición
del coste de seguros de coches,
reducción de gasto de luz y realización de trabajodo por la plantilla.
Ls gastos que se preven: habilitar
dos espacios para salas polivalentes en la casa de cultura, arreglar
los servicios de las escuelas, se
está valorando realizar un bypass
en el depósito de agua de arriba
y también colocar un regulador
que controle la presión del agua.
Hay una partida para seguir elaborando la guía de recursos, otra
para renovar la web del ayuntamiento y otra para reformar y
crear dos nuevos gigantes. Están
recogidos el panel luminoso y la
financiación del proceso participativo del estudio sobre la cubierta y la movilidad de la plaza.
Cabe destacar que hemos presentado varios proyectos para las ayudas del Plan de Inversiones Locales
del Gobierno de Navarra: proyecto
de red de aguas, reconversión de
luces led y renovación del tejado
pequeño del frontón. Nos hemos
presentado también a las ayudas
de arreglo de las parcelarias. El
nuevo Plan de Montes está confirmado y será financiado íntegramente por el Gobierno de Navarra.
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Eraga behar
bezala
seinalizatzeko
eskaera
Udalak Obra Publikoetako Zuzendari Nagusiarekin bilera bat
egin zuen Eragako gurutzean seinalizazio egokia jar dezan. Gune
horretan gero eta trafiko gehiago
dabil, baina bertan ez dago inolako
seinalerik, nahiz eta hezkuntza eta
kirol eremu oso erabilia izan, eta
arriskurik baden. Eskolak, ikastolak, futbol zelaiak eta hilerriak
egunero ibilgailu-mugikortasun
handia eragiten dute; izan ere, bilera horren ondorioz mugikortasun-azterketa egin da, eta estimatu
da Eragako gurutzean egunero 788
bat joan-etorri egiten direla kotxez
edo autobusez, eta hori futbol partidak eta hiletak daudenean sortzen
den trafikoa kontuan hartu gabe.
Eskaera horren ondorioz erabaki dute aurten gurutzean seinalizazio bertikala eta horizontala
jartzea, eta aurrerago baloratuko
da desazelerazio karril bat sortzea
edo glorieta bat eraikitzea.

ERAga / galtzada / Egur -loteak

Bernoako galtzada agerian
Bernoako galtzada zati bat agerian
uzteko lanak oso aurreratuta daude,
Urbijotzendenzuiaren ondoan. Lanak 2014an hasi ziren, etaDeAmicitiako auzolandegia antolatu izan da
udaro. 2015eko ferietatik, bestalde,
herriko 3 boluntario ostegunero elkartzen dira auzolanean, eta emaitza
oso ikusgarria da, bidea oso estalia
eta hondatuta baitzegoen. Fermin
Razkin, Joserra Beloki eta Juan Mari
Garziandia dira buru-belarri lanean
ari diren herritarrak.
Lehenik bidea opatu eta markatu behar izan zen, gero desbrozatu
egin zen sasiek eta zuhaixkek harrapatuta zegoelako. Lanik handiena gaineko lurra poliki-poliki
kentzea izan da, harriak agerian uzteko. Orain galtzada berregiten ari
dira, izan zenaren antzera. Asmoa
da lanak amaituta daudenean bertan panel informatibo bat jartzea.
Galtzada Ataundik etortzen
zen, eta galtzada-adar bana Urdiainen eta Iturmendin sartzen
ziren, Santa Marinara igotzeko,
Ameskoa aldera. Artasorotik

Etxarrira jotzen zuen, Ataun aldera, gero kostara iristeko. Sakana zeharkatzen zuen, Urdiaindik
Etxarrira. Galtzadaren lehen bideak oso aspaldikoak izan daitezke, baina erabilerarik handiena
XVIII. mendean izan zuen. Mandazainek Gipuzkoa eta kostara
bale-olioa, ardoa, garia eta ikatza eramaten zuten, eta kostatik,
bakalaoa, tabakoa, azukrea eta
oihalak ekartzen zituzten.

vista. Los trabajos para dejar
a la vista la calzada de Bernoa, justo al lado del témino
de Urbijotzendenzuia, están
muy adelantados. Primero se
localizó el camino y se marcó,
después se desbrozó el lugar. El
mayor trabajo ha sido dejar las
piedras al descubierto y ahora
están rehaciendo la calzada. La
intención es colocar un panel
informativo en cuanto finalice
la labor.

La calzada de Bernoa a la

Egur-lote solteak emateko
zerrenda sortu da

Petición de señalización adecuada en Eraga. El ayuntamiento se puso en contacto con
el director general de Obras
Públicas para que señalara
adecuadamente el término de
Eraga. En esa zona el tráfico es
cada vez mayor y no hay ninguna señalización, aún cuando
el riesgo es muy grande ya que
cerca están los centros educativos e instalaciones deportivas.
Se ha realizado un estudio de
movilidad y se calcula que diariamente se producen 788 desplazamientos.

Etxarri Aranazko Tokiko Gobernu Batzordeak 2017ko martxoaren
10ean, Baso komisioaren oniritzia
izan eta gero, erabaki zuen basoan
tarteka sortzen diren egur-lote solteak lotean emateko zerrenda sortzea. Gauza da urtero aurreikusten
diren egur-loteez aparte, haizeak
botatako zuhaitzak, adar eroriak...
sortzen direla. Helburua da basoa
garbi izatea eta era antolatu batean
herritarrek egur hori hartzeko aukera izatea. Horretarako, interesa
duten herritarrek zerrenda batean
izena emateko aukera izango dute,
Udalak urtero bando bidez iragarriko duena. Izena eman dutenekin
zozketa publiko bat egingo da hurrenkera zehazteko, udal idazkariak
zertifikatua. Zuhaitza edo adar solteak sortzen direnean, basozainek
markatuko dituzte, eta Udalak zerrendako lehendabizikoari deituko
dio interesatzen zaion jakiteko. 48

ordu izango du erabakia hartzeko,
eta nahi ez badu hurrengoari deituko zaio. Bakoitzari hiru dei egingo
zaizkio 6 ordutan, telefonoa hartzen
ez badu hurrengoari deituko zaio.
Udalak zuhaitz bat kentzea oso
urgentetzat joko balu, 24 orduko
epea eman lezake erantzuna emateko. Deitutakoa, lotea hartu edo
ez, zerrendako azken postura pasako da. Herritarren batek Udalak
markatu edo detektatu gabeko egur
solteren baten berri ematen badu,
herritar horrek lehentasuna izango
du eta lotea zuzenean emango zaio.
Eskaera idatziz egin beharko da, eta
lehentasun hori urtean behin bakarrik izango du. Lotea zuzenean jaso
duen herritarra lote solteen poltsan
badago, azkeneko posizioara pasatuko da.
La comisión de Gobierno Local
de Etxarri decidió realizar una

lista para poder dar los lotes
que de vez en cuando van
creándose en el monte. Además de los lotes adjudicados,
anualmente surgen otros a raíz
de caídas por el viento, ramas
y demás. El objetivo es tener el
monte limpio y dar oportunidad
a la vecindad de recogerlos.
El ayuntamiento publicará un
bando y con la gente que opte
a ello se realizará un sorteo público. El protocolo a seguir está
en el ayuntamiento de Etxarri.
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Baliabideen gida / festa oharrak

Elkarrizketa

Baliabideen gida
aurrera doa
Maria Asun Erdoziak azken
hilabeteetan Etxarriko baliabide eta ondareari buruzko
informazioa jasotzen ari da.
Etxarriko baliabideen gida prestatzeko beharra ikusi zen, zergatik?

Gure herriak ondare ederra du
eta hainbat baliabide eskeintzen
dizkie bai bertakoei, bai bisitariei. Gune horiek edukiz elikatu
beharra ikusi zen.
Informazio hau guztia jaso, antolatu eta eduki berriak formatu
digitalean sortzea da helburua.
Zein lan egin da orain arte?

Orain arte egin dudana , gidaren
atalak eta azpiatalak web formatu
baterako antolatu eta dagoeneko herri informazio praktikoaren, ondare
naturalaren eta kulturalaren azpiatal
gehienak osatu ditut. Atalen antolaketa honela jasoko genuke:
- Etor zaitez Etxarrira: bidaia
antolatzeko hainbat informazio
praktikoekin.
- Herria eta jendea: herrian
daukagun ondare naturala eta

kulturala biltzen du.
- Herria eta ingurua: zer egin,
ibilbideak, ingurua, txokoak…
- Herriko zerbitzu eta ekimenak:
zerbitzu publikoak , kirol eskaintza, kultur eskaintza, herri ekimenak, merkataritza eta ostalaritza.
- Herriko jarduera ekonomikoa: herriko enpresen zerrenda.
- Loturak: Guaixe, Sakana,
Mank, albisteak, telefonoak…
Ekarpenak egiteko aukerarik
badago oraindik?

Bai, noski! Herriaren inguruko
informazioa jasotzeko prest gaude, guztia herriko ondarea delako.
Ondare eta baliabideen gida
izateaz gain, herriko inbentarioa
izan nahi du. Beraz herri ekimenen,
enpresen, merkataritzaren, ostalaritzaren eta beste edozein zerbitzu
eskaintzen dituztenen informazioa
jasotzea eskertuko genuke.
Jarduera bakoitzaren logoa,
kontaktu datuak, eta azalpen
txiki bat aski izan daiteke.
Herri eragile batzuk badute dagoeneko web edo blog propio bat
interneten informazioa lortzeko,

baina gehienek ez, eta horien informazioa lortzea nahiko genuke:
- Kirol eskaintza: futbol, pilota,
eskalada, Txuixoo, herri kirolak,
irristaketa…
- Kultur eskaintza: dantza taldea, txistu taldea, Etxarriko musikariak, Artie kalia...
- Herri ekimenak: Gazte Asanblada, herri baratzeko lantaldea,
Amalur azoka, janari bankuko lantaldea, arropa bilketako lantaldea…
- Merkataritza eta ostalaritza:
dendak, tabernak, jatetxeak…
- Enpresak: herriko jarduera
ekonomikoa eta herrian zerbitzua eskaintzen dutenek
Non eta nola?

Gidan agertzeko nahi den informazioa, udaletxera eraman edo
bakoitzaren e-maila bidaltzea
egokiena iruditzen zait.

Estos meses atrás, Mª Asun
Erdozia ha recabado información sobre los recursos
y el patrimonio de Etxarri
Aranatz,y de hecho, ya ha organizado por partes la página web donde podremos ver
la recopilación. Entre otras
propuestas, encontraremos
información sobre cómo organizar un viaje, recursos naturales y culturales que tiene
el pueblo, servicios públicos,
instalaciones deportivas, actividades económicas y un
largo etc. Se quiere hacer un
llamamiento a la población
para que se anime a traer
información sobre cualquier
recurso o patrimonio que se
considere importante y recogerlo en la guía.

Festa Oharrak

San Kiriko eta San Adrian Herriko
Aurten ere San Adrian egunean udafestak
laren mahaian bazkaltzeko aukera
egongo da, udal bulegoetan ekainaren
12a baino lehen izena emanda (18€).
Bestalde, udalak hondakinak ongi
biltzeko baliabideak jarriko ditu eta
jakinarazpen batzuk zabaldu nahi ditu:
-Erromeriak gozatu, baina elkarbizitza errespetatuz.
-Denok prestatu behar ditugu
otorduak, denok gozatu dezagun.
-Ongi pasa baina pasatu gabe.
-Suak neurrian egin.
-Kotxeak ez gerturatu festa ingurura.

San Kiriko y San Adrián.
El día de San Adrián cualquier persona que esté interesada en co-
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mer en la mesa del ayuntamiento
lo tiene que hacer saber en las oficinas antes del 12 de junio (18€).
El ayuntamiento pondrá a disposición de todas las personas los recursos necesarios
para la recogida de los residuos y quiere comunicar que:
-Disfrutemos las romerías, respetando la convivencia.
-Preparemos las comidas entre todas las personas para poder disfrutar de la fiesta por igual.
-Pasémoslo bien pero sin pasarnos.
-Hagamos los fuegos con precaución.
-En la medida de lo posible no se
acercarán coches al recinto.

Udalak indarra jarri nahi du aurten
edalontzi berrerabilgarrien erabileran eta herritarrei deia luzatzen die
euro baten truke horiek eskuratu ditzaten. Erabili eta gero eskuratu den
tabernan edo txoznan itzuli daitezke
dirua berreskuratuz. Egitasmoarekin bat egin dute, herriko tabernek
eta hainbat herri mugimenduk.
Fiestas de Etxarri. El ayto.
quiere hacer hincapié en el uso
del vaso reutilizable y anima a
la población a que lo compren
por un euro y una vez utilizado
lo devuelvan en el lugar ad-

quirido y así poder recuperar
el dinero. A dicha iniciativa se
han adherido los bares y varios movimientos sociales.
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SENIDETZEA

Etxarri eta Arrankudiaga
senidetu dira

Joan den apirilaren 23an Etxarri
Aranatz eta Arrankudiaga-Zollo herriak senidetu egin ziren.
Bi herriak izan ginen estatus
politikoari buruzko herri galdeketak egiten lehenak, 2014an.
Helburua izan da herrien artean
lotura eta harreman kulturalak
eta pertsonalak ezartzea, Euskal
Herriak gaur egun duen lurralde
-banaketa gainditzen lagunduko
dutelakoan.

Ekitaldia udaletxean

Ekitaldian Eneka Maiz eta Itziar
Duoandikoetxea alkateek senidetze agiria sinatu zuten. Elkarrekin
aginte makilak trukatu zituzten
eta elkarri opariak eman zizkioten. Bestalde, A13 plataformaren izenean Manu Gomezek eta
ADOS plataformaren izenean
Joseba Martinek ere hitza hartu zuten. Denon atsegingarri,
Flores Ahizpek, Lur Larrazaren eta Luisillo Kalandrakaren
laguntzaz, Gure Esku Dagoren
kanta abestu zuten. Amaieran bi
herrietako ordezkariek plaka bat
agerian utzi zuten estalopean, eta
horren ondotik auzatea eta herri
-bazkaria izan zen. Ekitaldian 40
bat pertsonek parte hartu zuten.

Oroigarri bereziak

Senidetzea gauzatzeko oroigarri
-trukea ere egon zen. Etxarriko
Udalak Arrankudiaga-Zolloko
Udalari bertako errotondaren
oroigarri bat eman zion, eta
ADOS plataformari basoko haritz
bat. Bestalde, Etxarriko Udalak
plaka bat jaso du, eta A13 plataformak okasiorako egindako
argizaiola bat.
Hermanamiento entre Etxarri y Arrankudiaga El pasa-

do 23 de abril las poblaciones de Etxarri Aranatz y
Arrankudiaga-Zollo firmaron
el acuerdo de hermandad.
Las dos fueron las primeras
en realizar la consulta popular sobre el estatus político
en 2014. El objetivo ha sido
crear conexiones culturales
y personales con el objetivo
de superar los obstacúlos

territoriales que hoy en día
tiene Euskal Herria. El día del
hermanamiento se firmó un
documento, se intercambiaron regalos y se colocó una
placa en el pórtico del ayuntamiento. El acto finalizó con
un auzate y una comida popular a la que acudieron 40
personas.
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Kirola

Aritz
Ikobaltzeta
Mardaras
“Etxarri Aranatz
herri kirolzalea da
eta udalak baliabideak
jarri behar ditu”
Aritz Ikobaltzeta Mardaras kirol zinegotzia da. Buru belarri dabil bere eginkizunetan eta elkarrizketa honetan udalean pasatako bi urteek utzi dutena adieraziko digu, baita aurrera begira esku artean dituzten egitasmoak.
Zinegotzi zarela bi urte eta nolako balorazioa egiten duzu?
Legegintzaldiaren erdian kokaturik, balorazio positiboa egiten
dut, pozik nago egiten ari garen
lanarekin. Urte batzuk dira herriari antzeko jarduerak eskaintzen eta jendeak ongi erantzuten
du, matrikulazio ona daukagu,
100 bat herritarrek parte hartzen
dute udalak eskainitako kirol jardueretan.
Kirol eskaintza zabaltzeko asmorik baduzue?
Hausnartzen ari gara, asmoa
hori da, kirol eskaintza zabalagoa luzatzea baina guztia herrian dauzkagun baliabideen
arabera egingo dugu.
Zeintzuk dira udaleko kirol ikastaroak?
Orain arte izan ditugunak, dantza latindarra, zumba, zirko tailerra, yoga, soinketa lasaia, aerobik
eta tonifikazioa izan dira. Irailean
egin izan dugu eskaintza, jendeak
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Nola aukeratzen dituzue begiraleak?
Orain arte enpresa ezberdinen
bidez egin dugu, kirol begirale ezberdinak kontratatuz baina
aurten asmoa da deialdi publikoa egitea. Eskaini izan diren
ikastaroez gain gehiago eskaintzea nahiko genuke eta horrela
aurkeztuko diren taldeek aukera
izango dute beren kirol proposamen ezberdinak aurkezteko.

seak eta errekreo garairako erabiltzen duena. Hemen ere pala
eta esku-pilotako eskolak aritzen
dira, urtean zehar herri kirol jarduerak antolatzen dira eta gainera herritarrek ere nahi izanez
gero erabil dezakete, argi ordutegia baitago.
Eskoletan bestea dago eta hau
eskola ordutegian erabiltzen
dute, futbolekoek, herritarrek futbitorako eta baimenak udaletxetik kudeatzen dira. Irristaketa eskola hemen izaten da eta Gazte
Asanbladak eta Osasuna Fundazioak ere erabiltzen du.
Soinketa jarduera ezberdinak
eta yoga aldiz ikastolako eraikin
zaharrean egiten dira, soinketa
gelan baina baldintzak ez dira
onenak.
Ikusten duzuenez, kirol instalakuntzak baditugu baina dispertsoak.

Etxarri Aranatzek zein kirol instalazio dauzka?
Bi frontoi dauzka, bata herrian
bertan, ikastolak soinketa kla-

Datozen urteetan inbertsioak
egiteko kirol instalakuntzen
diagnosia egitea pentsatu duzue?

izena ematen du eta gutxieneko
kopurua dagoenean irakaslearekin jartzen gara harremanetan.
Irakaslea euskalduna izatea bermatzen da, margoketarena salbu,
euskara ikasten ari baita, ikas prozesuaren barne dago. Jardueren
iraupena urritik apirilera bitartekoa izaten da eta soinketa lasaia,
aldiz, maiatzera arte.

Bai noski, egiten ari gara. Nafar Gobernuko teknikari batekin
lanean ari gara. Nafarroako
lehenbiziko esperientzia gurea
izango da, proiektu piloto bat
egingo dugu eta horrela kirol
instalakuntzen erabilera, maiztasuna, kokapena eta beste
hainbeste ezaugarri aztertuko ditugu. Honekin txosten bat
idatziko da eta gerorako inbertsioak egiteko baliagarri suertatuko zaigu.

UDAL BULETINA

kirola

Aritz Ikobaltzeta Mardaras

Concejal de deportes del Ayuntamiento de Etxarri Aranatz

Udaleko kirol zerbitzuak zer
nolako apostuak egin ditu urte
hauetan zehar?
Orokorrean apostua herritarrekiko egin da, besteak beste, Adur
Lasa eta Joanes Bakaikoaren
debutak herriko frontoian, Floren
Nazabalen agurra, aizkora txapelketak eta herri kirolen finalak,
bertan antolatu ditugu.
Kanpora begira Emakumeen bira
apostua izan da emakumea, kirola eta berdintasuna bultzatzeko.

Etapa bat herrian hasteko eskaintza egin ziguten eta ekonomikoa
eta oso bideragarria zela ikusi
genuen. Jarduera honekin Sakanako neskei eman zaie aukera,
euren lana ezagutarazteko eta
hasierako zinta mozketa beraiek
egin zuten. Nafarroa mailan talde
semi-profesionala hasiko da eta
horri bultzada emateko aukera
ikusi dugu, Sakanako txirrindulari
hauek aukera izan dezaten, adin
muga batera iristen dira eta auke-

En su labor de ofrecer e impulsar el deporte entre el vecindario, se vale de las diferentes
instalaciones deportivas de las
que dispone. Es sabido que dichas instalaciones están muy
dispersas y que ello a veces
dificulta dichos objetivos. Etxarri Aranatz tiene dos frontones
públicos de los cuales disfrutan diferentes organismos,
siempre bajo la supervisión
del área de deportes. Son muy
variados también los cursos
que se ofrecen desde el consistorio y que se llevan a cabo
en diferentes lugares. Tenemos que comunicar que durante este año se va a realizar
un diagnóstico de las diferentes instalaciones deportivas en
colaboración con el Gobierno
de Navarra. Una vez redactado el informe, se podrán reali-

zar las pertinentes inversiones
en dichas instalaciones. Cabe
recordar que desde el Ayto. se
ha apostado por impulsar a
los jóvenes del pueblo en sus
debutes deportivos, como es
el caso de Joanes Bakaikoa y
Adur Lasa, en la despedida del
mundo profesional de Floren
Nazabal y también las finales de deporte rural y aizkora
en nuestro pueblo. La última
apuesta ha sido traer una salida de etapa de la Emakumeen
Bira a Etxarri Aranatz y así poder impulsar y valorar el trabajo que llevan realizando las
mujeres de Sakana en el ámbito del ciclismo. Con el resto
de actividades deportivas seguimos apostando por reforzarlas, bien económicamente,
y bien facilitando las instalaciones y material pertinente.

ra handirik ez dute izaten konpetitzeko, denak bateratzen dituztelako. Ekonomikoki Etxarriko Udalak
proiektu hori lagundu du.

Herriko
taldeen
eskaintza

Udala batzuetan laguntzaile
eta beste batzuetan babesle
azaltzen da ezta?
Bai, adibidez, Osasuna Kanpusa
bultzatzen dugu herrian bertan
eta ikasturtean zehar eta udan kirol-eskaintzak antolatzen baitira.
Herriko pilota eta futbol taldeekin
hitzarmen berezia daukagu, instalakuntzak erabil ditzakete eta laguntza ekonomikoa ematen diegu.
Beste talde batzuei laguntza ere
ematen diegu, besteak beste, Yoseikan Budo, Triku Trail, Maiatzerako Igoera, Azkenzale Eguna eta
Xake Taldeari.

Etxarri Aranazko Udal jardueraz gain, herriko taldeek
jarduerak eskaintzen dituzte
urtean zehar, urtero moduan
talde hauek euren eskaintzak izango dituzte.

Nola dago Rokodromoaren
proiektua?
Lehendik zegoena oso txikia
zen eta honi beste aukera bat
eman nahi genion. Proiektu txukunago bat eskaini nahi genion
herriari eta horretan gabiltza,
bidean dago.

Esku pilota eta pala (Gure
pilota eskola), xakea (Andra
Mari ikastola), herri kirolak
(Andra Mari ikastola), futbola (Etxarri Aranazko Futbol
Taldea) eta Osasuna Fundazioaren futbol eskola, Txuixoo Elkartearen jarduerak,
irristaketa (San Donato eskolako guraso elkartea), txirrindularitza (Aralar txirrindulari
taldea), euskal dantzak (Altsasuko Udal eta musika eta
dantza eskola), abesbatza,
ingelesa (San Donato eskolako guraso elkartea) eta atletismoa.
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emakumeen bira / berdintasuna / UDALA

XXX. Emakumeen Bira 2017
Aurten bigarrez aldiz, Etxarri
Aranazko udalak Emakumeen
Bira-Laboral Kutxa Sari nagusiaren aldeko apostua egin du. Internazionalki oihartzun handia
duen bira honen etapa irteera bat
Etxarri Aranatzen hasi zen. Udalak berdintasuna sustatzen jarraitzen du, berdintasunaren bidea
eraikitzen jarraitzen du, kirolean
eta txirrindularitzan berdintasuna aldarrikatzeko eta emakume
hauen indarraz eta ausardiaz gozatzeko. Sakanako emakumezko
txirrindulariek eman zioten hasiera etapari, horrelako ekitaldiek
aukera paregabea ematen baitute
emakumeen borroka plazaratzeko
eta agerian uzteko, kirola kirola

dela, sexurik ez daukala.
Prueba ciclista Emakumeen
Bira. Por segundo año consecutivo el Ayuntamiento de
Etxarri Aranatz ha apostado
por el inicio de una etapa de
Emakumeen Bira en el pueblo. Este evento tiene mucha
repercusión mediática a nivel
internacional y hemos pensado que tenemos que seguir
reivindicando la igualdad,
tanto en el ciclismo como en el
deporte en general. Haciendo
esta apuesta podremos disfrutar del esfuerzo y de la valentía
de estas mujeres. Fueron las
ciclistas de Sakana las que die-

ron comienzo a la etapa con
el corte de cinta, demostrando
que eventos como estos son
muy válidos para dar a cono-

cer la labor de estas mujeres y
para demostrar que el deporte
no sabe de sexo.

Etxarrin ez da eraso sexistarik onartzen, panela
Udaletxean berdintasunaren aldeko apostuan, herriko sarreretan
eraso sexistarik ez direla onartuko
dioten kartelak ezarriko dira. Horrelako ekintzekin herrian bertan
berdintasunaren aldeko lanean
aurrerapausoak ematen ari direla
erakutsi nahi da.

agresiones sexistas. El Ayto.
sigue trabajando por la
igualdad de género y dado
que Etxarri Aranatz no acepta
agresiones sexuales, se han
colocado en todas las entradas al pueblo varios carteles
en los que se recoge dicha
afirmación.

Panel de rechazo a las

Alazne Juaniz,
zinegotzi berria
Apirilaren 5eko Osoko Bilkuran
Alazne Juaniz zinegotzi berria
izendatua izan zen. Gogoan izan
Joxe Aldasoro zinegotzia Espainiako Auzitegi Gorenak inhabitatu egin zuela, eta haren ordez
Alaznek hartu du kargua. Bere
ardura nagusia euskara arloa izango da. Bestalde, UEMAko ordezkaria ere izango da, eta hezkuntza
arloan zenbait ardura izango ditu.
Ongi etorri, Alazne!!
Alazne Juaniz, nueva concejala Alazne Juaniz fue nom-
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brada nueva
concejala
del ayuntamiento en el
pleno del 5
de abril. Hay
que recordar
que la Audiencia Nacional Española inhabilitó a Joxe Aldasoro
y ella es quien lo ha suplido en
su labor. Su tarea será gestionar el área de euskara y también será la representante de
UEMA. En educación también
tendrá alguna responsabilidad. ¡Bienvenida, Alazne!

Azken mozioak / Últimas mociones
- Ipar Atlantikoko Merkataritza
eta Inbertsioaren Hitzarmena
(TTIP ingelesez) aplikatzearen
kontrako udal aitorpena.
- Altsasuko atxilotuekiko elkartasun-atxikimendua.
- Alkate kurduekiko elkartasun-adierazpena.

-”Gernika” artelana Gernikara
ekartzearen aldeko mozioa.
- Errefuxiatuak lehenbailehen

ekartzearen aldekoa.
- 2015eko txupinazoaren apelazioaren sententziaren kontrakoa.
-Declaración institucional en contra
de aplicar el Tratado Transatlántico
de Comercio e Inversiones (TTIP)Adhesión de solidaridad hacia los/
as detenidos/as de Alsasua.- Adhesión de solidaridad hacia alcaldes
curdos/as. -Moción favorable a traer
la obra Gernika a Gernika. -Moción
favorable de traer a los/as refugiados/as. - Declaración institucional en
contra de la sentencia de apelación
del txupinazo de 2015.

UDAL BULETINA

hileta zibilak / Epaia

Hileta zibilen ordenenantza berria
Hemendik aurrera Etxarrin posible izango da udal-eraikinetan
hileta zibilak egitea. Udalak uste
du gizarte ez-konfesional eta laiko
bateko pertsonen eta komunitateen askatasun ideologikoa eta erlijiosoa bermatu behar duela, aukera
berdintasuna eskainiz. Ezinbestekoa da ezkontza zein hildakoen
aldeko hileta edo omenaldi zibilak
egiteko aukera ematea, erlijiorik
gabe bizitzea hautatu duten pertsonen omenez ospakizun duin
eta pertsonalak egin ahal izateko.
Beharrezkoa da egunetik egunera
handitzen ari den eskaera sozial
bati erantzutea. Beraz, ordenantzaren helburua da familia, lagun,
erakunde edota entitateek beren
hildakoei egindako omenaldi edo
azken agurrak arautzea.
Xede horretarako arautu diren
eraikinak honako hauek dira:
Udaletxeko batzar-gela (100 lagun), Kultur Etxeko areto nagusia
(224 lagun), eta bideo-gela (45
lagun). Enpadronatuek ordaindu
beharreko tasa 31 €koa izango da.
Ordenantza-zirriborroa jendaurrean jarria dago edozein
herritarren ekarpenak jasotzeko,

uztailaren 5eko Osoko Bilkuran
onartuko da.
Funerales civiles. De aquí en
adelante en Etxarri se podrán
realizar funerales civiles en los
edificios municipales. Desde
el ayuntamiento se cree que
hay que garantizar la libertad
ideológica y religiosa de las

personas no confesionales y
laicas. Se ofrece la oportunidad de realizar bodas o funerales civiles a personas que
han decidido vivir su vida sin
religión. Hemos visto la necesidad de responder a una demanda cada vez mayor. Los
edificios habilitados son los
siguientes: Sala de reuniones

(100 personas), sala principal
de la casa de cultura (224
personas), y la sala de vídeos
(45 personas). Las personas
empadronadas abonarán 31
€ de tasa. La ordenanza estará publicamente accesible y
el 5 de julio se aprobará en el
pleno.

Mundiño kaleko etxeen epaia, udalaren alde, oraingoz
2017ko martxoaren 17an Nafarroako Auzitegiak Etxarriko Udalaren aldeko sententzia eman zuen.
2015an TDH Lizarraga SL enpresak
Udalaren kontrako helegite bat jarri zuen, Mundiño kaleko etxebizitzen aferan kalteordainak eskatuz,
2011n lizentzia okerra emateagatik.
Orduko udalak 6 etxebizitza egiteko
lizentzia eman zion, baina auzoko
bizilagunek helegitea jarri zuten,
ustez hirigintza-planeko arauak betetzen ez zituelako. Azkenik, 2012an
Nafarroako Auzitegiak bizilagunei
arrazoia eman zien, eta obra bertan behera uztea agindu zuen, 2
etxebizitza bota behar izan zirelarik.
Alabaina, sententziak dio Bilduko
udal berriak zuzen jokatu zuela
txosten tekniko berri bat eskatuz
eta prozedura juridikoan allanatuz. Kontran, enpresari buruz
dio obrek izandako atzerapenak

sortu zizkion kalteak bere ardurakoak direla. Izan ere, berak bakarrik defenditu zuen proiektuaren
legezkotasuna epaitegietan, eta
eraikitzen jarraitu zuen, nahiz eta
lizentzia auzitan egon. Sententziak
dio enpresak “negligenteki” jokatu
zuela. Azkenik, esaten du Etxarrin
2011n indarrean zegoen Hirigintza
Plana nahaskorra zela, eta ondorioz, orduan emandako lizentzia
legezkanpokoa bazen ere, ez zela
erabat zentzugabea edo argudiogabea izan.
Etxarriko Udalak epaiaren oso balorazio ona egiten du, Udal berriak
hartutako erabakiak berresten
dituelako, eta Udala kalte-ordainen erantzunkizunik gabe uzten
duelako. Nolanahi ere, zuhurtziaz
jokatu beharra dago, epaia behin
-behinekoa delako, eta errekurrituta dagoelako.

La sentencia del edificio de la
calle Mundiño, de momento, a
favor del ayuntamiento. El 17 de
marzo de 2017 la Audiencia de
Navarra ha dictado sentencia a
favor del ayuntamiento. En 2015
la empresa TDH Lizarraga SL interpuso un recurso en contra del
ayuntamiento en la que se pedía
daños y perjuicios por la obra
de la calle Mundiño. En su día el
ayuntamiento dió la licencia para
construir 6 viviendas pero la comunidad de vecinos/as interpuso
un recurso creyendo que no se
respetaban las normativas del
plan urbanístico. En 2012 el Tribunal Navarro dió la razón a la comunidad de vecinos y la obra se
paralizó, se derribaron 2 viviendas.
A pesar de ello, la sentencia recoge que el nuevo grupo municipal
de Bildu actuó correctamente so-

licitando un nuevo informe técnico
y allanando el proceso jurídico.
Por contra, la empresa es responsable de los gastos generados,
ya que fue la única que defendió
en los juzgados la legalidad del
proyecto, aún estando la licencia
en los juzgados. Para finalizar,
también recoge que el plan urbanístico del 2011 era lioso y por
tanto, aún siendo la licencia ilegal, tenía sentido y argumentos.
El ayuntamiento de Etxarri hace
una valoración positiva de la sentencia, ya que ratifica las decisiones tomadas en su día, y porque
deja al ayuntamiento sin responsabilidad alguna por daños
y perjuicios. Hay que actuar con
precaución ya que la sentencia
no es definitiva y de hecho está
recurrida.
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Udan Mugaipe
Etxarri Aranazko Udalaren laguntzaz, Mugaipe aisialdiko begiraleen enpresak, Udan Mugaipe ekimeneko ordutegi eta datak ezarri
ditu. Goizeko 9:30etatik 13:00
bitartean eta honako datetan:
1.astea: ekainak 26-30, 2.astea:
uztailak 3-7, 3.astea: uztailak 1014, 4.astea:uztailak 17-21, 5.astea:
uztailak 24-28.
Informazio gehiago, 669 47 58
53 telefono zenbakian edo udal

bulegoetan.
Como en años anteriores ya está concretado el
horario y las fechas de la
oferta de tiempo libre en
verano que organiza Mugaipe con la ayuda del Ayto.
Para más información ponerse en contacto con la organización o en oficinas del Ayto.

IGERILEKUEN PREZIOAK

Musika Eskolako matrikulazioa
2016-2017 ikasturtean 133 ikasle aritu dira musika eskolan eta
hauekin batera 12 irakasle. Irailetik ekainera bitartean aritzen
dira eta musika eskaintza zabala
da: txistua, txirula, tronpeta, saxofoia, pianoa, kitarra, bibolina,
perkusioa, akordeoia, kantua eta
musika lenguaia. Klaseak arratsaldez eta larunbata goizetan
eskaintzen dira. Ikasturte bukaerako kontzertua m aiatzaren 28an
izan zen herriko plazan. Helburua
musika plazara ateratzea baitzen.
Datorren ikasturteko lehen
matrikulazio epea: ekainak 1 eta
ekainak 26 bitartean egingo da,

10:00etatik 14:00etara.
Plazo de matriculación. La
escuela de música ha contado con una matrícula de
133 alumnos/as en el curso
2016-2017, los/las cuales
aprovechan la gran oferta
que hay. El concierto de final
de curso se realizó el 28 de
mayo en la plaza, ya que el
objetivo del Ayto. es acercar
la música al pueblo. El plazo
de matrícula del curso 20172018 será del 1 al 26 de junio
de 10:00 a 14:00.

BONOAK
5-10 urteko erroldatuak
11-16 urteko erroldatuak
> 17 urteko erroldatuak
< 5 urte erroldatu gabeak
5-10 urteko erroldatu gabeak
11-16 urteko erroldatu gabeak
> 17 urteko erroldatu gabeak
SARRERAK

19,20 €
31,00 €
49,50 €
15,25 €
24,30 €
36,75 €
57,50 €

Lan egunak
Jai egunak
< 5 urteko erroldatuak
0,00 €
0,00 €
5 -10 urteko erroldatuak
2,15 €
2,20 €
11 -16 urteko erroldatuak
3,00 €
3,55 €
> 17 urteko erroldatuak
4,30 €
5,10 €
< 5 urte erroldatu gabeak
1,40 €
1,40 €
5-10 urteko erroldatu gabeak
2,50 €
3,30 €
11-16 urteko erroldatu gabeak
3,50 €
4,40 €
> 17 urteko erroldatu gabeak
5,50 €
6,00 €
Familia ugariak, bakarkakoak eta biolentzia matxistarengatik
kaltetuak %20 beherapena.

Panel argiduna jarriko da
Herrian zehar kartel gutxiago egon
daitezen, herriak irudi txukunago
bat izan dezan, udalak panel argidun baten aldeko apostua egin du.
Liburutegiko plazan kokatzea egoki
jo da, hiru metroko altueran ezarriko da eta pantaila koloretakoa
izango da. Hemen erakutsiko den
informazioa, udaleko eta herriko
taldeen eskaintza izango da. Ekainean zehar kokatzeko asmoa dago
eta udalaren 6 ohol ofizialetan informazioa zabaltzen jarraituko da.
Panel luminoso. Con el objetivo de minimizar la cantidad
de carteles informativos que
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hay en el pueblo, el Ayto. ha
decidido colocar en junio un
panel luminoso en la plaza de
la biblioteca, a una altura de

tres metros y con una pantalla
a color. En dicho panel se informará de toda la oferta del Ayto.
Y también de la oferta en gene-

ral que surga de diferentes grupos. Se seguirán utilizando los 6
paneles informativos oficiales..
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Gaztetxoko berria martxan da
Etxarri Aranazko Gaztetxokoa
2015ean sortu zen, herrian 1216 urte bitarteko gazteek euren
egitasmoak aurrera eramateko
baliabiderik ez zutelako. Aurten
maisu-maistren etxeko lehenengo
solairuan kokatu da Gaztetxokoa
eta 12-16 urte bitarteko 49 gazte
ibili dira. Hautapen froga batzuen
ondoren, gaztetxokoko udal langilea aukeratu zen eta gaur egun
Edurne Perez de Eulate da bertako
langilea. Gaztetxokoan tailer eta
jarduera libre ezberdinak antolatu dituzte, besteak beste lehen
sorospen ikastaroa osasun etxeko
erizain batekin eta grafitti tailerra, ikastaro hau aprobetxatu zuten
gaztetxokoko hormak dekoratzeko. Gaztetxokoak balio anitzeko
bi gela handi, sofak eta bestelako
materialak dauzka gazteak gustura
ibil daitezen. Orain arte egindakoa
herriari erakusteko eta gaztetxokoko dinamika ezagutzera emateko,
ate irekien eguna maiatzaren 28an
izan zen. Merendola eta jolasak
prestatu zituzten eta udal langileei
esker oneko hitzak helarazi zizkieten egindako lanagatik. 2017-2018
ikasturterako matrikulazioa irailean egingo da.

Inaugurado el Gaztetxoko.
El gaztetxoko se puso en marcha en 2015 y ha contado este
curso con 49 jóvenes, que
acompañados por la trabajadora del ayuntamiento Edurne
Perez de Eulate han realizado
diferentes proyectos y actividades. En el gaztetxoko se han
desarrollado diferentes trayec-

tos y talleres, cabe destacar
entre otros, el taller de grafittis
que se aprovechó para decorar las paredes de este lugar
y el curso de primeros auxilios
realizado con una enfermera
del centro de salud. Consta de
dos salas polivalentes, sofas y
diverso material para que la
juventud está a gusto. La jorna-

da de inauguración y puertas
abiertas se realizó el pasado
28 de mayo con una merendola y en la que se aprovechó
para dar las gracias a los/as
trabajadores del ayuntamiento
por el trabajo que han realizado. La matrícula del 2017-2018
se realizará en septiembre.

Kultur etxean 2 espazio berri
Aurten Etxarriko Kultur Etxean
balio anitzeko bi espazio berri izango ditugu. Hainbat kirol jarduera
egiteko leku aproposaren falta ikusirik eta Cederna-Garalurrek diru
-laguntza deialdi bat egin zuenez,
egoki ikusi zuen bi espazio berri
sortzea, bata kanpoan eta bestea
barruan. Lehenbizikoa bigarren
solairuan dago kokatuta, egurrezko zorua, berogailua eta hormetan
ispiluak dauzka, jarduerak egiteko baldintza egokiak izango ditu.
Gaztetxearen gaineko terraza ere
egokituko da, estalpe bat eraikiko
da eta bertan ekintza ezberdinak
egin ahalko dira. Datorren ikasturtean, 2017-2018an, hainbat ikastaro
gela berri hauetan burutuko dira.

2 nuevos espacios polivalentes. Este año tendremos dos
nuevos espacios polivalentes
en la casa de cultura de Etxarri Aranatz. Con la subvención
del Cederna-Garalur se han
adecuado dos aulas, una de
ellas en el segundo piso, en el
cual se han realizado diferentes obras como poner suelo
de madera, espejos en las

paredes y calefacción, para
poder desarrollar actividades
en condiciones óptimas. En
la parte de la terraza, encima del Gaztetxe, también se
creará un lugar semi-cubierto

en el cual se podrán realizar
diferentes actividades. Para
el próximo curso 2017-2018
varios cursos se realizarán en
estos nuevos espacios.

etxarriaranhazten@gmail.com 11
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ERRALDOIAK / kultur agenda

Lau erraldoi berriak

Kultur
Agenda
2017
Ekainak 10
Ibilbide toponimikoa
Altzituertako ibilbidea
9:00etan Udaletxetik
4 ordu
Ekainak 10
Txirrindularitza
San Kiriko txirrindularitza
saria (eskolak)
17:00etan
Ekainak 11
Abesbatza txikia
17:30ean
Andra Mari baselizan

Etxarriko erraldoi berriak: Beraxko, Beltza Zuria, Kixkimau
Pintto eta Txiñerratso
Euskal Festan Etxarriko 4 erraldoi berriak aurkeztu ziren: bi gure
herriko historian oinarritutako
gizekiye eta andrie, eta beste bi
gure mitologian oinarritutakoak.
Bi erraldoi zaharrak berrituta egin
dira, eta beste bi berri sortu .
Pertsonaiak Erraldoien Batzordean aukeratu eta karakterizatu
dira, Jose Luis Erdoziaren aholkularitzapean. Izan ere, asmoa
zen Etxarriko bertako pertsonaiak,
izena eta memoria balorean jartzea.
Eskulana herriko artisau-talde batek egin du: Paola Ferrari, Txaro
Garziandia, Florencia Nilo, Atte
eta Mario Nilo. Mila esker denoi!
Erraldoiak aurtengo festetako
txupinazoan mustuko dira. Orain
erraldoiak eramateko konpartsa
eratzen ari da, eta boluntarioak
behar dira horretarako. Animatu
eta parte hartu!
Gigantes. Beraxko, Beltza Zuria, Kixkimau Pintto y Txiñerratso son los nuevos gigantes.
Dos de ellos están fundamentados en la historia del pueblo y
los otros dos en nuestra mitología. Los gigantes se estrenarán
en fiestas y ahora se está formando la comparsa con gente
voluntaria. Se hace un llamamiento a participar en ella.
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Ekainak 11
Musika plazan
Kukai eta Brodas Bros:
“Topa”
Euskal dantza eta hip hop
19:00etan plazan
Ekainak 13
San Kiriko eguna
Plazan Oharkabe taldea
BERAXKO ETA BELTZA ZURIA
XII. mendeko Etxarri Aranazko senar-emazte dotoreak dira. Etxarri Aranazko
historiari buruzko dokumentuetan agertzen diren lehen bi izenak dira: “En
Araynaz, en Echarri, los fillos de Berasco de Echarri et de Bel¢a Curia, su muger, deven cad’ayno…” (Irantzuko “Libro rubro”, 1197, 28r orrialdea)

Ekainak 16
San Adriñ eguna
Plazan Trikidantz taldea
Ekainak 25
IV.Triku Trail mendi lasterketa
9:30ean Etxarriko kanpinean
Uztailaren 29tik
abuztuaren 3ra
Etxarriko festak 2017
Abuztuak 15
Ama Birjiñaren eguna

KIXKIMAU PINTTO
Etxarriko inauteetako pertsonaia
da. Inauteetan etxarriar gehienak
txatarrez (etxean gordetako arropa
zaharrak, zatarrak, bestela dagoeneko erabiltzen ez zirenak) mozorratzen
ziren, eta beste zenbaitek zaku-oihalez estaltzen zuen gorputza, barnetik
ahotza edo belar lehorrarekin bolumena emanez. Aurpegia, berriz,
ikatzarekin belzten zuten. Mozorro
egokia inork inola ere ez ezagutzeko.

TXIÑERRATSO
“Txiñerratso”, arima, izpiritu edo sorgin
baten moduko pertsonaia da. XX.
mendearen hasieran haurrei esaten
zitzaien gauez ez ibiltzeko kalean,
gainerakoan Txiñerratsok eraman zitzakeela berarekin betiko. Toponimian
ere Txiñermuno leku-izena daukagu
Etxarriko dermioan, “txiñerrak” egon
edo agertzen zireneko eremua adieraziz, egia bada ere dagoeneko desagertua dela muinoa (soro biltzeak egin
zirenean desagerrarazi zuten bideak
egiteko ekaia bertatik hartuz).

Irailak 23
Etorkizuna Dantza taldearen
eta Etxarriko Abesbatzaren
emanaldia
Plazan
Irailaren 30ean
eta urriaren 1ean
Etxarriko feriak 2017

