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Nafarroa Bizirik Fundazioak 
Enneco, haritzaren memoria 
interpretazio zentroa, Etxarrin 
egiteko proposamena egin dio 
Etxarriko udalari.

Proiektu honen asmo da gaur 
egun Euskal Herrian dagoen 
hutsune handi bat betetzea: 
gure historia eta imajinario ko
lektiboa jasoko dituen zentro 
bat egitea, gure herriaren me
moria berreskuratzeko eta eza
gutzera emateko asmoz. Asmoa 
da zentroa historialari (zein jen
dartezientzietako aditu oro), 
euskal herritar eta bisitarien 
naturtopalekua izatea.

Nafarroa Bizirik Fundazioa
ren ustez, Etxarri oso herri ego
kia da horrelako proiektu bat 
garatzeko, Euskal Herriko hiri 
nagusien gurutzebide delako 
eta naturgune bikaina duelako. 
Bestalde, Sakanako herriak gure 
tradizioaren, historiaren, kultu
raren eta hizkuntzaren lekuko 
paregabeak dira; abiapuntu ezin 
hobea gure Herrian garrantzi 
handiko erreferente izango den 
memoriagune hori gauzatzen 
hasteko.

Proiektua Euskal Herri 
osoko herritar, talde eta ins
tituzioen partehartzearen 
bidez landu eta finantzatu 
nahi da, auzolanaren kultura
ren bidez.

Proposamena herriari 
aurkezteko batzarra, 
maiatzaren 23an

Nafarroa Bizirik Fundazioak, 
Etxarriko Udalak eta Etxa
rri 2012+1 taldeak batzarra 
deitu dute proposamena aur
kezteko, EtxarriaranHazten 
partehartze planaren barnean. 
Ba tzarraren asmoa da propo
samena xehetasunez aurkez
tea, eta etxarriarren usteak eta 
iritziak jasotzea.

El Ayuntamiento de Etxarri 
Aranaz ha recibido , por parte 
de La Fundación Nafarroa Bi-
zirik, la propuesta para cons-
truir el Centro de Interpre-
tación “Enneco, haritzaren 
memoria” en el pueblo: el ob

jetivo principal de este centro 
es llenar el gran vacío que existe 
sobre nuestra historia y nuestro 
imaginario colectivo y recoger
lo todo en este centromemo
ria. Para más detalles,el plan de 
participación ciudadana Etxa

rriaranHazten, Nafarroa Bizirik 
Fundazioa , el Ayuntamiento y 
Etxarri 2012 + 1 convocan  una 
reunión informativa el 23 de 
mayo a las 21:00 en la Casa de 
Cultura de Etxarri.
+ info.: www.enneco.org

Enneco, Haritzaren Memoria

BATZARRA:
Maiatzaren 23an, 21:00etan, 

etxarriko Kultur etxean

Parte hartzaileak:
etxarriko udalaren ordezkaritza bat.

Patxi abasolo historiagilea, Fundazioaren lehendakaria.
Gaizka aranguren kazetaria, proiektuaren sustatzailea.

Vicente azpilicueta, Fundazioaren koordinatzailea.
iñaki erdozia etxarriarra, arkitektoa

Nafarroa Bizirik Fundazioak Enneco, haritzaren 
memoria interpretazio zentroa Etxarrin egiteko 
proposamena egin dio Etxarriko udalari

Proiektuari buruzko informazio gehiago: www.enneco.org
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kultur agenda

Ospakizun berezia 
maiatzaren 26an
Oraintxe 90 urte betetzen dira 
Etxarri Aranatzen Nafarroan 
lehenengo Euskal Jaia antolatu 
zela. 1923ko maiatzaren 21ean 
izan zen, Euskaltzaindiak, Na
farroako Diputazioak eta Etxa
rriko Udalak antolatua.

Jaiak hiru helburu nagusi izan 
zituen: euskarari eustea, euskara 
behar bezala balioestea eta bere 
erabilera gizartean susta tzea. 
Nabarmentze koa da Diputazio
ak babes ekonomikoa eta pre
sentziala izan zuela, bi diputatuk 
parte hartu baitzuten.

Hain esanguratsua den data 

hau gogorarazteko, aurten, Etxa
rri Aranazko Udalak, maiatzaren 
26rako ekitaldi bat prestatu du 
(19:00etan, plazan): bertsoak, 
olerkiak, kantak, irrintziak, ga
raiko adinduei omenaldia…. 
Ekitaldian, Haize Berriak Mu
sika Bandak musikatu eta estrei
natuko duen Etxarriko dantza
kia jo eta Etxarriko dantzariek 
dantzatuko dute.

Celebración especial: 90º Aniver
sario de La Euskal Jaia de Etxarri. El 
21 de Mayo de 1923 se celebró la 
primera edición a cago de Euskal
tzaindia, la Diputación de Navarra 
y el Ayuntamiento de Etxarri. 

• Maiatzaren 24an, ostirala 
22:00etan, Kultur Etxean
“ LINGUA NABAJORUN“ 
Gazte eta helduentzat 
ANTZERKIA 
Sarrera: 6 euro
etxarri aranazko udala / 
nafarroako Topagunea 
BaTBiRalau 

• Maiatzaren 25ean, 
larunbata,
EUSKAL FESTA
11:00etan herri 

mugimenduen azoka
12:00etan auzoen arteko 

herri kirolak
13:00etan etorkizuna dantza 

taldea eta zizurkilgo 
dantzarien dantza saioa

14:30ean bazkari herrikoia
17:30ean triki bertso poteoa
22:00etan kontzertuak

• Maiatzaren 26an, 
igandea, Plazan, 19:00etan
Euskaltzaindiak antolatu 
zuen Euskal Jaiaren 90. 
urteurrena

• Maiatzaren 19an, 
igandea Plazan 19:00etan
MUSIKA ZIKLOA PLAZAN
“EUSKO ORLEANS DIXIE 
BAND” euskal musika jotzen 
duen Jazz taldea 

• Maiatzaren 26an, 
igandea Plazan 19:30ean
SAKANAKO “HAIZE 
BERRIAK MUSIKA BANDA”

• Ekainaren 2an, igandea 
Plazan 19:00etan
“IPARFOLK ” FOLK TALDEA   
irlandar eta zeltiar musika

• Ekainaren 9an, igandea 
Plazan, 19:00etan
Kubako “LAS DOS D” 
musika taldea. Kubako 
tradizioan oinarritutako 
kantak

• Ekainaren 8an, larunbata, 
10:00etan hasi eta 
18:30ean bukatu.  
Futbol zelaian 
GAZTEEN MAILAKO 2. 
FUTBOL TORNEOA
antolatzailea: etxarri 
aranazko Futbol taldea
laguntzailea: etxarri 
aranazko udala

• Ekainaren 15ean, 
larunbata, 17:00etan 
SAN KIRIAKO 
TXIRRINDULARITZA SARIA
TXIRRINDULARI LASTERKETA 
HAUR MAILA

antolatzailea: aralar 
Txirrindulari Taldea
laguntzailea: etxarri 
aranazko udala

• Ekainaren 15ean, 
larunbata, 19:00etan,  
Kultur Etxean  
UDAL MUSIKA ESKOLAKO 
IKASLEEN IKASTURTE 
BUKAERAKO KONTZERTUA

• Ekainaren 13an, osteguna 
San Kiriako  
Plazan THE TRIKITEENS 
musika taldea
20:00-21:00 / 22:30-02:30

• Ekainaren 16an, igandea 
San Adrian 
Plazan TRIKIDANTZ musika 
taldea
20:30-21:30 / 22:30-03:00

Etxarriko Euskal Jaien 90. urtemuga

2    www.etxarriaranatz.com
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Hainbat dira Emakumearen 
Batzordetik bultzatzen ari di
ren ekimenak. Antolatutako 
tailer eta ikastaroetan hamaika 
gauza ikasteko aukera dago. 
Maiatzaren 4an Informatika 
Ikastaroa eskaini zuen Silvia 
Marañonek, eta ekainean ho
nako hauek eginen dira: 
• Ekainaren 1ean Herriko 

ohiturak berreskuratzen: 
Piper-opilak egiten ikaste-
ko tailerra. 

• Ekainaren 8an Sendabela-
rrei buruzko ikastaroa. Eta 
Herriko dantzak ikasteko 
tailerra ere eginen da 
kintoekin batera. Guztiak 
Etxarriko emakumeek 
emanen dituzte, eta interesa 
duen edonorendako daude 
zabalik. Animatu!

Sexu hezitzailearen 
lanaldiaren murrizketa 

Emakumearen Batzordeak 
salatu nahi du Emakumearen 
Arreta Zentroan Sexu hezi
tzaileari egindako lanaldi
murrizketa. “Larria iruditzen 
zaigu, urtetan lortutako zerbi
tzuak hobetzeko bidea eman 

beharrean atzerako pausua 
eman duelako. Norbanakoen
gan zein ikastetxeetan eragina 
du sexu hezitzaileak, eta sexua
litatearen heziketaren garran
tzia gutxiesteak guztioi eragi
ten digu”. Gai honekin lanean 
jarraitzeko beharra azaldu dute 
Batzordekideek.

Parte hartzeko deia 
Bestalde, jakinarazi dute ha

mabostetik egiten dituztela bile
rak, eta interesa duenak etortze
ko aukera duela. Azken Batzor
dea, maiatzaren 15ean egin zen, 
20:30ean, udaletxean. 

La comisión de la mujer está 
organizando una serie de talle
res impartidos por mujeres del 
pueblo. El 4 de mayo informáti
ca, el 1 de junio piperropilas, el 8 
plantas medicinales. ¡Anímate!
Así mismo, denuncia que en el 
Centro de atención a la mujer 
se le ha recortado la jornada la
boral a la educadora sexual. La 
Comisión está abierta a todas 
aquellas personas que quieran 
participar, se reunen cada 15 
días en el Ayto.

Emakume Batzordea 
hainbat ekimen 
bultzatzen ari da
Ekainaren hasieran, piper-opilen, herriko 
dantzen eta sendabelarren ikastaro eta 
tailerrak abiatuko dira

etxarriaranatz.com web orrialdera argazkiak 
igotzeko aukera 
etxarri aranazko udalak bere web orrialdean argazkiak 
argitaratzeko aukera zabaldu nahi du. natura, festak, kirolak, 
herritarrak edo beste argazkiren bat web orrialdean agertzea nahi 
baduzu, orain duzu aukera. oharra: udalak, erabakiko du argazki 
bat web orrialdean argitaratu ala ez. 

Joan zen apirilaren 17an, he
rriko eragile desberdinekin 
urteko lehenengo Festa Ba
tzordea egin zen. Bertan, fes
tetako ostegunaren balorazio 
bat egin eta udalera iritsi ziren 
proposamen desberdinak lan
du ziren. Gai nagusia honako 
hau izan zen: festetako oste
guna kendu, edo iaz bezala 
osteguna Kintoen eta Herrita
rren Partehartze eguna izatea 
bultzatu? Batzordean, besteak 
beste, Festa Batzar Irekia dei
tzea erabaki zen.

Festa Batzar Irekia joan 
zen maiatzaren 7an egin zen. 
12 bat lagun bildu ziren, eta 
hainbat iritzi entzun eta ezta
baidatu ziren. Gehiengoaren 
iritzia izan zen aurten ere joan 
zen urtean bezala festak os
teguneraino mantentzea, eta 
Kintoen eta Herritarren Parte
hartze eguna izatea. Iazkoaren 
oso balorazio ona egin zuten 
etorritakoek. Kintoak ere 
mantentzearen aldeko izan 
ziren. Udal ordezkariek nabar

mendu zuten iazkoari eusteko 
inplikazio handia izan be
harko dugula denok, batez ere 
kintoek, egun horrek ahalegin 
handia eskatzen baitu.

Hurrengo pausoa izanen da 
kintoekin biltzea eta hurren
go Festa Batzordera herriko 
eragileak deitzea, eta behin 
betiko erabakia hartzea. 

Hurrengo Festa 
Batzordea maiatzaren 
23an izango da, 
20:00etan. Animatu eta 
Festa Batzordera etorri!!

Para poder mantener el jue-
ves de fiestas ¡Todos debe-
mos implicarnos! El 17 de 
abril se llevó a cabo la prime
ra reunión de la Comisión de 
Fiestas con diferentes agentes 
sociales del pueblo. El tema 
principal fue el mantenimien
to o no del jueves de fiestas,  lo 
cual se decidirá en la siguiente 
reunión: el 23 de mayo, a las 
20:00. ¡Anímate y participa!

Festetako osteguna 
mantentzeko, denok 
inplikatu behar
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2013ko aurrekontuak
1.749.860,55 euroko gastua eta 1.773.719,87 euroko sarrerak
Pasa den martxoaren 11n 
egindako osoko bilkuran ge
hiengo osoz onartu zen Udala
ren 2013. urteko aurrekontua 
(BILDU eta NABAIko zine
gotzien aldeko botoekin eta 
PPkoaren kontrako botoare
kin). Guztira, 1.749.860,55 
euroko gastuak aurreikusten 
dira; eta, sarrera handixea
goak: 1.773.719,87 euro. He
rritarrek ordaindu beharreko 
zerga eta tasei KPIaren igoera 
aplikatu zaie.

2012koarekin alderatuta, %6 
txikiagoa da aurtengo aurre
kontua, finantza karga %200 
jaitsi delako — iazko jardue
ran 150.000 euro amortizatu 
zirelako—. Horri esker, gastu 
korronteak igotzeko aukera 
izan da.   

Aurten ere, joan zen urtean 
gertatu zen bezala, Udalaren 
eskuhartze gaitasuna asko txi
kitu dute Nafarroako Gober
nuak ezarritako murrizketek 
(obra handien subentzioen 
atzerapena barne) eta Esta
tuko legediak jarritako zor
petzerako mugak. Murrizketa 
horiek zuzenean eragin diote 
Aldapasoro auzoko ur sanea
mendu berria jartzeko egitas

moari. Gobernuak hitz eman 
dio Udalari 2014an dirula
guntza eskuratuko duela. Hala 
gertatuko balitz, heldu den ur
tean berrituko dira Aldapasoro 
auzoko hoditeria.  

Gastu partida handienetako 
bat da Utzubar Txiki urbaniza
tzeko erabiliko da: 180.000 euro. 
Zatika eginen da. Aurten zati bat 
eta datorren urtean beste bat. 

Dena den, 2013. urterako 
onartutako aurrekontuan, man
tendu ahal izan dira bizilagunei 
eskainitako zerbitzuak, taldeei 
emandako diru laguntzak eta 
orokorrean Udalaren eskumen 
diren hainbat gai, orain arte be
zala. Eta Kultura ere manten
du da:  Kultur arlorako 46.000 
euroko partida aurreikusi da, eta 
antzerki sarerako 16.000 euro.

Udalaren irizpideen artean 
dago langabezian dagoen aha
lik eta langile gehien hartzea, 
INEMek (Enpleguko Institutu 
Nazionala) ematen dituen diru
laguntzen bitartez, Babestutako 
Gizarte Enpleguaren bitartez, 
batez ere Oinarrizko Errenta ja
sotzen dutenen artean.   

Udalaren egoera 
ekonomikoa egonkorra da

Beraz, azken bi urteetako 
zailtasunak kontuan hartu
ta (Gobernuak gasturako eta 
zorpe tzerako jarri dituen muga 
berriak eta murrizketak), 
Udalaren egoera ekonomikoa 
egonkorra dela esan daiteke. 
Nafarroako beste herri bat
zuekin alderatuta, zorrari da
gokionez, batez bestekoaren 

azpitik dago, baita gastu gehie
nen kasuan ere; diru sarrerak 
ere baxuagoak dira (tasa, zerga 
nahiz transferentzietatik jaso
takoak). 

Aurrekontuaren inguruko 
xehetasunak sakonago ezagu
tu nahi dituzten herritarrek 
Udalaren webgunean aurki
tuko dituzte.

En la sesión  plenaria  ce-
lebrada el 11 de marzo se 
aprobaron las cuentas para el 
2013, con el voto favorable de 
EH Bildu y Na Bai, y el voto en 
contra de PP. El presupuesto 
es un 6% menor que el del año 
pasado, debido a que la carga 
financiera ha bajado un 200%. 
La situación económica  del 
Ayuntamiento es estable.

Udalaren asmoa da Hirigint
za Planaren aldaketa partziala 
egitea. Batetik, elementu za
harkitu, desegoki edo naha
siak zuzentzea; eta, bestetik, 
premiazkoak diren aldaketa 

zehatz batzuk bideratzea: in
dustria jarduerak jartzeko eta 
abeltegiak zabaltzeko presa da
goelako, edo hainbat laguntza 
galtzeko arriskua dagoelako. 

Aldaketa hori guztia parte 

hartze prozesu baten barruan 
bideratzen ari dira; Udalaren 
Hirigintza Batzordea sortzea
rekin batera hasi zen prozesua. 
Batzorde hori irekita dago par
te hartu nahi duten etxarriar 
guztiendako; beraz, gaiaren 
gainean interesa duenak udal 
bulegoan parte hartzeko izena 

eman dezake. Horrez gain, api
rilean beste hiru baliabide jarri 
ziren parte hartzeari begira: in
formazio batzarra, hirigintzari 
buruzko tailer praktikoa eta 
hirigintza hobetzeko inkesta. 

Inkesten emaitzak maia
tzean jaso eta aztertuko dira. 
Ondoren, emaitzak aztertu
takoan, egoki diren erabakiak 
hartuko dira. 

Hirigintza Plana aurrera

El Plan de Urbanismo sigue 
adelante. La Comisión de Urba
nismo está abierta a quien quiera 
participar. Para  apuntarse, acudid 
a las oficinas del Ayuntamiento. 
Los resultados de la encuesta se 
tratarán en la Comisión.
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Argiteria publikoa 
monitorizatzen
Bi helburu nagusi ditu es
kuartean Udalak: argiindar 
kontsumoa %20 jaistea, eta ar
giteria publikoaren kudeake
ta hobetzea. Horretarako, bi 
enpresarekin talde bat sortu 
du proba bat egiteko. 

Herriko farola asko matxu
ratuta daude, eta beharrezkoa 
ikusten da mantenimendua 
eguneratzea. Hala, auzola
nean, herriko farola guztiak 
geolokalizatzen ari dira eta ze
hazki farola bakoitzaren ezau
garriak biltzen ari dira (zer sis
tema duen eta zein egoeratan 
dagoen), eta horrek guztiak 
ahalbideratuko du argiteria 
publikoaren kudeaketan au
rrerapausoak ematea. Orain
goz, 230 farola geolokalizatu 

dira; herrian dauden farolen 
laurdena.   

Argiindar kontsumoa jais
teko asmoz, udal eraikinetako 
kontsumoak ere monitori
zatu eginen dira. Urte batez 
jarraipena eginen du Udalak, 
eta urte bukaeran kontsumoa 
%20 jaisteko erabakiak har
tuko dira. 

Monitorización del alumbra-
do público. El Ayuntamiento 
tiene dos objetivos principa
les: rebajar el consumo de luz 
un 20 % y mejorar el manteni
miento de las farolas. Para ello 
se está llevando a cabo una 
prueba piloto. Se están  geolo
calizando y recogiendo datos 
de cada una de las farolas.

Kontrol sistema  
berria ur-biltegian, 
aurrezteko
Barga bidean, Jaundonemikel 
dermioan, dagoen ur depo
situan sistema berri bat jarri 
da. Horri esker, Etxarriko udal 
langileek egunero depositua
ren egoerari buruzko datuak 
jasotzen dituzte: egunean 
zenbat litro kontsumitu diren, 
biltegian zenbat ur dagoen, 
zenbat kloro duen, eta abar. 
Izan ere, Udalaren helburua 
da urtasen zenbatekoa errea
litatera egokitzea, eta uraren 
lanbidean galera egonez gero 
neurriak hartzea. 

Ondorioak urte bukaeran 
aterako dituzte

Sistema berria urtarrilaz ge
roztik dago martxan. Horrela, 
egunean kontsumitzen den li
tro kopurua beste datu batekin 
alderatuko da urte bukaeran: 
urtasaren bitartez Udalak fak
turatzen duenarekin. Hortik 
aterako dituzte ondorioak, 
eta galera handia bada, Udalak 
neurriak hartuko ditu.

Sistema berri horri esker, 
udal langileak ez dira egunero 
urdepositora joaten ibili be

harko, matxuraren bat ez 
badago behintzat. Denbo
ra eta erregaiak aurrezteko 
modua eskaini dio Udala
ri sistema berriak. 

Nuevo control en el de-
pósito para ahorrar agua: 
se ha colocado un nuevo 
dispositivo en el depósito 
de la barga, Jaundomikel, 
el cual facilita el control 
sobre el estado del mismo. 
El objetivo es adecuar las 
tasas a la realidad y tomar 
medidas si se constatan 
pérdidas.  

Egur loteak 
eskatzeko prozedura
Aurten inoiz baino etxarriar gehiagok eskatu du egur lotea: 242 
eskaera izan dira guztira. Herritik gertu, Epelaldeko dermiotik 
aterako dira egurloteak aurten, akaso horrengatik izan da aurten 
inoiz baino eskari gehiago. Familia bakoitzak lote bat eskatzeko 
aukera du, eta lote bakoitzak 44 euro balio du. Aurreko urteetan 
bezala, Nafarroako Gobernuko basozainek kalkulatzen dituzte 
loteak eta markatzen dituzte zuhaitzak. 

Botata edo zutik ematea, aztergai
Aurrera begira, Udala aztertzen ari da ea loteak zutik edo bo

tata ematea komeni den. Botata emateak duen abantaila da he
rritarren artean istripu arriskua gutxitzen dela. Izan ere, aurreko 
urteren batean dirulaguntzaren bat egon zen, eta loteak botata 
eman ziren. 

242 peticiones de lotes de leña han sido registradas: este año los lotes 
se darán en Epelalde. A futuro, para evitar accidentes, el ayuntamiento 
quiere estudiar la posibilidad de dar los árboles tirados.
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Espainiako bandera 
jartzera behartzen 
duen sententzia 
apelatu du Udalak

Erabakitze 
eskubideari buruzko 
herri-galdeketa 
egitea tramitatuko 
du udalbatzak
Joan zen maiatzaren 10eko 
Pleno Berezian Etxarriko Uda
lak erabakitzeko eskubidearen 
gaineko herrigaldeketaren 
inguruko tramiteekin aurrera 
egitea gehiengo osoz eraba
ki zuen (Bildu eta NABAIko 
zinegotziak alde egin zuten, 
eta PPko zinegotziak kontra). 
Herritar ugari eta hainbat or
dezkari politiko etorri ziren 
bilkura berezia ikustera.

Izan ere, joan zen apirilaren 
18an, Etxarriko zenbait eragi
lek 360 etxarriarren sinadu
rak aurkeztu zituen, udalari 
eskatuz herrigaldeketa baten 
bidez erabakitzeko eskubi
dea gauzatu dezala. Hau da, 
27/2002 FORU LEGEAk 
(toki esparruko herri kon
tsultak arautzen dituen foru 
legeak alegia) ezartzen duen 
prozedurari jarraikiz egin da 
eskaera hori.

Sinatzaileek etxarriar guz

tiei honako galdera hau egitea 
eskatu dute: “Ados al zaude 
Etxarri Aranatz, Euskal He
rriko udalerria izanda, Euro
pako estatu independente be
rri baten parte izatearekin?”

Hortaz, maiatzaren 10eko 
Ez Ohiko Osoko Bilkura ho
rretan herrigaldeketa egiteko 
tramite ofizialak egitea erabaki 
zuten. Hurrengo urratsa es
kaera Iruñean erregistratzea 
izanen da. 

La Corporación municipal 
tramitará la consulta popular 
sobre el derecho a decidir. En 
el Pleno extraordinario del 10 
de mayo se decidió por ma
yoría absoluta (con los votos 
a favor de Bildu y de NaBai y 
el voto en contra del concejal 
del PP)  seguir adelante con el 
procedimiento que marca la 
ley foral 27/2002 para trami
tar las consultas populares. 

Apirilaren 26an, Nafarroako 
Gobernuak Etxarriko Uda
lari Espainiako banderaren 
erabilera erregulatzen duen 
39/1981 legediaren betetzeko 
errekerimendua bidali zion. 
Bandera jarri ez zenez, irailaren 
28an, Nafarroako Gobernuko 
Ordez karitzak Etxarriko Udala 
auzitara eraman zuen bandera 
espainiarra ez jartzea egotzita. 

Udalak, ordea, bere defensa
idatzia aurkeztu zuen, bandera 
ez jartzea kontzientziaeragoz
penerako eskubidean oina
rrituta. Bandera ez jartzearen 
erabakia irizpide ideologiko eta 
moralean oinarritzen da, etxa
rriarrak ez baitira bandera ho
rrekin inolaz ere identifikatzen, 
eta jartzea inposaketa hutsa bai
ta. 2013ko martxoaren 26an, 
epaitegiak bere sententzia igo 
zuen, eta Nafarroako Gober
nuko Ordezkaritzaren eskariari 
arrazoia eman zion, Etxarriko 
Udala bandera espainola jartze
ra eta kostak ordaintzera kon
denatuz. Sententzia honek ez 
du kontzientziaeragozpenari 
inongo aipamenik egiten.

Sententzia ikusita, Udalak 
sentetzia apelatzea erabaki 
zuen, sententzia honekin Uda
laren babes judizial eraginga
rrirako funtsezko eskubidea 
urratzen delako. Izan ere, epai
lea legalki behartuta dago bere 
sententzian prozeduran sor
tutako eztabaida guztiei eran
tzuna ematera, baina sententzia 

honek ez du kontzientziaera
gozpenaren inongo aipamenik 
egiten, eta babesgabetasun la
rria sortzen dio Udalari. Beraz, 
Udalak sententziaren balioga
bea eskatzen du. 

Hortaz, orain sententzia 
apelatuta dago, eta Estatuko 
Abokatutzak honen inguruan 
esaten duenaren zain gaude, 
apelazioaren sententziak ja
rriko baitio amaiera auziari. 
Sententziak Nafarroako Go
bernu Ordezkaritzari arrazoia 
ematen badio, Udala Espai
niako bandera jartzera behar
tuko dute.

Jakina da Nafarroako Go
bernuaren Banderen Legea 
muturrera eramanda, udal guz
tiek galarazia dutela ikurriña 
jartzea, eta behartuta daudela 
Espainiako, Nafarroako eta Eu
ropako banderak jartzera. Ho
rregatik, Udalak erabaki zuen 
etxarriarren identitatea pankar
ta handi batekin aldarrikatzea, 
“Hau bai gurea!” leloa duena.

El Ayuntamiento ha apelado 
la sentencia sobre la obliga-
ción de colocar la bandera de 
España: el 26 de abril se recibió 
el requerimiento del Gobierno 
de Navarra para aplicar la ley 
39/1981. Como no se puso la 
bandera, el 28 de septiembre la 
Delegación del Gobierno  de
mandó al Ayuntamiento y el fa
llo fue a su favor. Esa sentencia 
ha sido apelada. 
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Herria txukun 
mantentzeko 
protokoloa
Herriaren estetika hobetu eta 
kaleen garbitasuna kontuan 
harturik, Tokiko Gobernu 
Batzordeak espazioak eta pa
retak txukun mantentzeko 
protokoloa onartu du. Besteak 
beste, hilaren bigarren astear
tean udal langileek herrian 
dauden pankarta eta zintzi
likario zaharrak eta puskatuak 
kenduko dituzte. Bestalde, 
udal eraikinetan dauden pin
taden jarraipena ere eginen 

da. Horrela, hiru hilean behin 
errebisioa eginen da eta pinta
darik egonez gero garbitu egi
nen dira, behin argazkiak egin 
eta inbentariatu eta gero. 

Protocolo para mantener el 
pueblo limpio: con el fin de 
mantener el pueblo limpio 
estéticamente, se ha aprobado 
el protocolo de la comisión de 
Gobierno Local.  Se aplicará 
cada tres meses.

Bizikleten aparkalekua
Plazan jarri da bizikletak uzteko lehendabiziko gunea; eta, ongi 
funtzionatzen badu, gehiago jarriko dira herrian barrena. Udala
ren asmoa da bizikletak lurrean egon beharrean txukuntxukun 
kokatzea aparkalekuan; eta bide batez, helduak ere animatu nahi 
ditu bizikleta gehiago erabil tzera; osasungarria izateaz gain, gu
txiago kutsatuko dugueta. 

Aparcamiento para bi-
cicletas: se ha colocado 
el primer aparcamiento 
en la Plaza. La idea es 
potenciar el uso de las 
bicicletas entre la po
blación juvenil y adulta. 
Si esta iniciativa tiene 
buena aceptación está 
previsto colocar más 
aparcabicis. Animaos 
este verano a hacer uso 
de las bicicletas

Herri-lurrak 
banatzeko batzarra 
egin zen
Legeak agintzen du zortzi urtetik behin herrilurren erabiltzai
leak aldatu behar direla. Aldaketa hori aurten egitea tokatzen 
da. Hori dela eta, Etxarriko Udalari egoki iruditu zaio nekazari 
eta udal ordezkarien artean batzorde bat osatzea, herrilurrak 
esleitzeko irizpideak adosteko. Beraz, herriko nekazarien ados
tasunarekin hemendik eta zortzi urtera arteko herrilurren era
bileraren nondik norakoak zehaztu dira.  Erabakitako neurrien 
artean beharrezkoa ikusi da batzordea urtero elkartzea, jarraipe
na egiteko. Herrilurrak alokairuan dituztenek bete beharreko 
baldintzetako batzuk hauek dira: herrilurrak egoki mantentzea, 
belarra ez saltzea, ez berralokatzea… 

Se celebró la reunión para el reparto de tierras comunales: como 
establece la ley cada 8 años deben cambiar los beneficiarios de las 
tierras comunales. Para ello, se formó una Comisión con los agricul
tores y ganaderos del pueblo y se decidieron las adjudicaciones.

Etxarriko Udala oso kezkatuta 
dago mendiko lantegiak har
tu dituzten enpresek Beheko 
Basoko bide batzuk hondatu 
dituztelako, egurra atera bitar
tean. Gaur egungo egoera da 
Udalak aspalditik Nafarroako 
Gobernuarekin 2016ra arte 
Mendi Ordenazio Plana onartu 
duela. Gaur egun Udalak esku
mena izanda ere,  Diputazioko 
basozainen esku dago kudeake
ta egitea. Egin den diagnostikoa 
da enpresak egurra ateratzean 
bideak honda tzen dituztela, eta 
oso zabar egiten dutela lan, eta 
Diputazioak ez duela behar be
zalako jarraipenik egin. Udalak 
egoera hori salatu egin du, eta 
ahalegin bizian ari da Diputa
zioarekin eta enpresekin bideak 
konpontzeko. Udalak ustiape

naren %15a dauka (fidantza) 
bideak konpontzeko. Basogin
tza Batzordea balora tzen ari da 
gaurko plangintza bertan behe
ra uztea, uste duelako Beheko 
Basoak beste ustiapen eredu 
bat behar duela. Animatu eta 
parte hartu Basogintza Batzor
dean!

El Ayuntamiento está hacien
do gestiones para que las em
presas adjudicatarias de los 
trabajos forestales arreglen los 
caminos dañados en la saca de 
madera. La Comisión Forestal 
de Ayuntamiento está valoran
do cambiar el planteamiento 
actual, y plasmar otro modelo 
de gestión. Toda aquella per
sona que quiera puede partici
par en dicha Comisión.

Udalaren ustez 
Beheko Basoak 
beste ustiapen 
eredu bat behar du
Mendiko lantegiak hartu dituzten enpresek 
egurra ateratzean bideak hondatu dituzte, eta 
Diputazioak ez du behar bezalako jarraipenik egin
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Ama-Lur 
azoka: ekoizlea 
plazaratzeko 
ekimena

Herri baratzen 
egitasmoa 
28 lagunek eman dute ize
na Etxarriko herri baratzen 
egitasmoan. Partehartzea 
irekia da, eta nekazaritza eko
logikoarekin interesa duten 
guztiek eta lurrari lotutako 
kultur transmisioa landu nahi 
duten guztiek bertan parte har 
dezakete. Izena Udaletxean 
eman behar da.

Egitasmoak aurrera egite
ko, Udalak lur eremu zabal 
bat utzi die Baratzeta der
mioan. Autogestioa izango da 
funtzionamenduaren oina
rrietako bat. Herri baratzeak 
modu ekologikoan lantzeko 
asmoa dute, esperimenta
zioari atea zabalduz. Baratze 
hutsa izan beharrean, “etxa
rriarren topagune izan eta 
elkarlanean oinarrituko den 
gune irekia” proposatu dute, 
“kultur transmisioan eta ge
nerazioen arteko irakaspe
nean oinarrituta”. 

Helburuak
Talde sustatzailea trukerako 

erabiliko dituzten bertako ha

ziak jasotzen hasi da, bertako 
nekazarien ondarea berresku
ratu nahi dutelako. Nekaza
ritza ekologikoari eta hainbat 
teknikari buruzko ikastaroak 
antolatzeko asmoa azaldu 
dute. Herrimintegia sortu eta 
hondakin organikoak konpos
tatzearen aldeko apustua gai
neratu diete helburuei. Aldi 
berean, kultura eta jatorri ez
berdineko etxarriarren bilgu
ne ere izan nahi dute sustatzai
leek, auzolana indartuz. Hau
rrek ere beren esperimentazio 
gunea izango dute. “Denbora
rekin gune polita izatea nahi 
dute, herriaren lorategia izatea 
nahi dugu” azaldu digu Susi 
Garridok. 

Proyecto de huertas comu-
nitarias: 28 personas se han 
apuntado para empezar con la 
huerta en Baratzeta. Se promo
verá el cultivo ecológico y la au
togestión, así como el trabajo 
en común y la transmisión de 
conocimientos entre diferentes 
generaciones de etxarriarras. 

AmaLur azoka apirilaren 
21ean egin zen Etxarrin, Belar
di taldeak antolatuta, eta Etxa
rriko Udalaren laguntzaz. Joan 
zen urtean 10 salmenta postu 
egon ziren, aurtengo edizioan, 
berriz, 17. Antolatzaileak oso 
pozik agertu dira, aurreko ur
tean baino ekoizle eta erosle 
gehiago egon delako. 

Sakanako nekazaritzaren eta 
abeltzaintzaren erakusleiho 
izan nahian, AmaLur azoka 
sortu zuen Belardik joan zen 
urtean. EHNE sindikatuaren 
babesean sortutako taldeak 
Sakanan lehen sektorea ber
matzea eta kontsumo zuze
na eta tokikoa bulkatzea du 
helburu. Etxarriko bigarren 
azoka hau arrakastatsua iza
teak beste herri eta urtaro 
batzuetan beste azoka batzuk 
antolatzeko bidea eta gogoa 
eman die. Ganboak adierazi 
du heldu den urtean ere be

rriz eginen dutela. Salmenta 
zuzena modu garden batean 
bultzatzen duten ekimenek 
Sakanako elikagaiak balorean 
jartzen laguntzen dute. Bertan 
erakutsitako produktuen kali
tatea erakusteaz gain, produk
tu bakoitzaren atzean dagoen 
jakinduri, kultura, paisaia… 
ulertzeko aukera paregabea 
eman du. AmaLur azokak 
Sakanan merkatu gardenen 
bidea ireki du, eta gurean la
borantzak duen garrantzi es
trategikoaz ohartzen hasi gara 
Etxarrin.

Mercado Ama-Lur, el produc-
tor en la plaza: se celebró el 21 
de abril, organizado por Belar
di, con el fin de promocionar el 
sector primario y el consumo 
directo. Fue un éxito, tanto  de 
asistencia como de ventas y or
ganización. Se plantea celebrar
lo en otras fechas también.
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Basotik itsasora, gure loturak indartuz
Sakanako udalak San Juan 
baleontzia berreraikitzen ari 
dira, Albaolarekin eta Donos
tia 2016 ekimenarekin elkar
lanean. 2016an Europako 
Kultur Hiriburuaren ikurra 
izateko jaio da XVI. mendeko 
galeoiaren erreplika, eta da
goeneko, Sakanako programa
zio kulturalean isla handia iza
ten ari da. Etxarrin, bereziki, 
maiatzean izan du oihartzuna 
egitasmoak, izan ere, Saka
nako gainerako herriek beza
la, Etxarrik ere zenbait haritz 
eman ditu egitasmo hori gau
zatzeko. Izan ere, dokumenta
tua dago baleontzi hori Saka
nako hari tzekin egin zela XVI. 
mendean, eta orduan ere lotu
ra handia zegoela basoko eta 
itsasoko euskaldunen artean.

XVI. mendeko 
lehen zamaontzi 
transozeanikoa

1565. urtean, Pasaiako por
tutik abiatutako San Juan eus
kal baleontzia Kanadako kos
taldean hondoratu zen. 1978an, 
Kanadako arkeologoek Labra
dor penintsulan aurkitu zuten 
San Juan ontzia. Urpeko indus
keta arkeologiko hori eredu
garria izan zen munduko itsas 
arkeologian eta, urte askotako 
ikerketa sakonari esker, euskal 
baleontzia xehetasun osoz eza
gutzen dugu gaur egun.

Albaola itsasontzi horren in
guruko egitasmo aitzindari bat 
egiten ari da Pasaiako Ondar
txo Itsas Kulturaren Zentroan. 
Egitasmoaren bihotza San 
Juan baleontzia berreraikitzea 
izango da, Sakanako udalek 
egindako dohaintzari esker. 

Hainbat jarduera kultural
Basotik itsasorako ibilbidean 

gure basoek historian zehar 
landutakoa ezagutzera ema

teko hainbat kultur ekimen 
egon dira: Oihanetik itsasora 
erakusketa batetik; eta, beste
tik, Jon Maiaren eskutik “Apai
zac obeto” dokumentala ikus
teko aukera izan da. Kultur eki
menekin bukatzeko, azkenik, 
Albaola elkartekoen eskutik, 
gure basoek untzigintzarako 
izan zuten kudeaketa basoan 
bertan ezagutzeko aukera izan 
da ibilbide interpretatibo ba

ten bitartez. 

Pasaian eraikitako 
itsasontzi hura garrantzi 
handikoa da nazioartean:
• Garai hartan Europa eta 

Amerika lotzen zituen ontzi 
mota nagusia zen. Kanadako 
historia modernoaren hasta
penetako protagonista da.

• Lehen zamaontzi transoze
anikoa izan zen.

• Gaurdaino egindako ikerketa 
arkeologiko eta dokumen
talak direla eta, munduan 
ondoen ezagutzen den XVI. 
mendeko ontzia da.

Del bosque al mar, reforzan-
do nuestros lazos comunes:  
en colaboración con Albaola y 
la Iniciativa Donostia 2016, se 
está reconstruyendo el ballene
ro San Juan, construído en el S. 
XVI. con robles de Sakana. El 
galeón partió del puerto de Pa
saia el año 1565, fue encontra
do en la Península de Labrador 
Canadá en 1978 y la excavación 
arqueológica submarina y la 
posterior recuperación ha sido 
referente mundial.  El ballene
ro es protagonista de la Histo
ria Moderna de Canadá y está 
considerado como el primer 
buque de carga transoceánico. 
En mayo ha habido una variada 
oferta cultural en torno a este 
tema.

Euskarazko Irakurle-taldea sortzeko deialdia
Etxarriko Liburutegiko Ba
tzordeak euskarazko irakurle
taldea sortzeko deialdia egin 
du. Taldeko gidaria Aingeru 
Mikeo izanen da, eta asmoa da 
taldea irailetik aurrera martxan 
hastea. Honako hau da talde 
horren planteamendua:

Norendako?
Irakurtzea gustuko izan eta 

irakurritakoaren gainean beste 
pertsona batzuekin solasaldi 
goxo bat eduki nahi duen edo

zein heldurendako, eta euskaraz 
irakurtzeko ohitura eta trebeta
suna indartu nahi dituztenen
dako. Ez da irakurle amorratu 
edo trebatua izan behar talde 
honetako kide izateko.

Zein izanen da taldearen 
dinamika?

Bi hilabetetik behin euska
razko liburu bat aukeratuko 
da, eta taldeko kideek etxean 
irakurri beharko dute (liburua 
Liburutegiak utzitakoa izanen 

da). Gero, adostutako egunean 
elkartuko da taldea, liburua 
komentatzeko: gaiak, pertso
naiak, estiloa, egilea, iritziak, 
eta abar. Gidariak ikasturteko 
irakurketaplana eginen du, eta 
berak dinamizatuko ditu bile
rak, eta taldekideen partaidetza 
sustatzen ahaleginduko da.

Taldean parte hartu 
nahi baduzu, eman 
ezazu izena Etxarriko 
Liburutegian!

Llamamiento para organizar 
el grupo de lectura en euske-
ra: la Comisión de Euskera del 
Ayuntamiento propone crear 
un grupo para los y las lecto
ras en euskera. El dinamizador 
será Aingeru Mikeo, se pondrá 
en marcha a partir de septiem
bre.Los libros se obtendrán 
del servicio de préstamo de la 
biblioteca municipal. Si te ani
mas a participar: apúntate en 
la biblioteca.
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Badira aste batzuk eskalada 
gogoko duten zenbait etxarriar 
elkartzen hasi zirela. Ikusirik 
Etxarrin ez dagoela eskala
tzeko aukerarik, auzolanean 
eta elkarlanean oinarritutako 
proiektu bat aurkeztu zuten 
Udalean: Musika Eskola zaha
rrean rokodromo txiki bat egi
teko asmoa. Udalak egitasmo 
honekin bat egin eta elkarla
nean hasi ziren, hitzarmenak, 
dirulaguntzak… eta proiek
tua martxan da dagoeneko. 

Bultzatzaileek hasieratik 
adierazi zuten elkarlane
rako borondatea; eta, behin 
rokodromoa prestatutakoan, 
haurrekin eskalada eskolak 

egiteko asmoa azaldu zuten, 
besteak beste. Beraz, badaki
zu, eskalada gustuko baduzu 
eta auzolanerako borondatea 
badaukazu, idatzi etxarria
ranhazaten@gmail.com hel
bidera, edota pasatu zaitez 
udaletxeko bulegotik, bertatik 
rokodromoko lan taldearekin 
harremanetan jarriko zaitugu. 
Animatu eta PARTE HAR
TU!!!

El rocódromo está en marcha: 
el proyecto se llevará a cabo en 
auzolan, si estás interesado en 
colaborar, apúntate en: etxa
rriaranhazaten@gmail.com  o 
pásate por el Ayuntamiento.

Etxarriko Osasun Etxea 
euskararen alde
Etxarri Aranazko Udalak 
(UEMAren bidez), Sakanako 
Mankomunitateko Euskara 
Zerbitzuarekin batera, Osasun 
Etxeko zuzendari eta langilee
kin hitzarmen bat adostu du, 
euskararen erabilera aztertze
ko eta hobetzeko asmoz. Hona 
hemen hitzarmen horretan 
hartutako konpromisoak: 
1. Herritarrei lehen hitza beti 

euskaraz egitea, aurrez aurre 
eta telefonoz.

2. Idatzizko ohar sinpleetan 
euskara lehenestea. 

3. Hizkuntza paisaian euskara 
bermatzea.

4. Osasunbideak herritarren
dako dokumentuak gaztela
nia hutsez bidaltzen ditue
nean, euskarazkoak eskat
zea.

Etxarri Aranazko Osasun 
Etxea Nafarroako Gobernua
ren Osasun Departamendua
ren menpeko erakundea da 
eta hizkuntza irizpide eraba
kigarrienak (hizkuntza eska
kizunak, dokumentu estan

darrak…) haren esku daude. 
Horregatik, Udalak, UEMA
ren bidez, bertan konpromiso 
batzuk hartzea landu du Osa
sun Etxeko zuzendariarekin.

Euskarari buruzko legeak 6. 
artikuluan dioenaren arabera, 
“aitortu egiten da hiritar guz
tiek administrazio publikoe
kiko harremanetan gaztelera 
nahiz euskara erabiltzeko es
kubidea dutela”. Azken horien 
artean dago Etxarriko Osasun 
Etxea. 

Orain zure txanda 
da: Osasun Etxean 
egin euskaraz! Eskatu 
euskaraz!

El Centro de Salud a favor del 
Euskera: a través de UEMA, 
el Centro de salud de Etxarri 
, con la colaboración del Ser
vicio de Euskera de la Manco
munidad de Sakana, ha firma
do un convenio para analizar y 
mejorar la utilización del eus
kera en el centro.

Euskara klaseak 
Musika Eskolako 
irakasleendako
Etxarri Aranazko Udalak, 
2001ean, Udalean Euskara
ren Erabilera Normalizatzeko 
Plana onartu zuen, bi helburu 
nagusirekin: euskara herrita
rrendako zerbitzuhizkuntza 
izatea eta euskara lanhizkunt
za bihurtzea. Alde horretatik, 
Udalak ikusi du Udal Musika 
Eskolan lanketa berezia egin 
beharra dagoela, eta Udal Mu
sika Eskolako Irakasleak Eus
kalduntzeko Plangintza abian 
jarriko du. Egitasmoa diagnos
tiko fasean dago, eta heldu den 
ikasturtean martxan jartzea 
espero da. Dagoeneko zenbait 
irakasle euskara ikasten edo 
maila hobetzen ari dira.

Clases de Euskera para los pro
fesores de la Escuela municipal 
de Música para cumplir uno 
de los objetivos principales 
del Plan de Normalización del 
Euskera en el Ayuntamiento.

Rokodromoa martxan da

artxiboko irudia
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Etxarriko leku-
izenak ofizialtzeko 
lanetan

Etxarriko Musika Eskolan ize
na eman nahi duenak ekaina
ren 14tik 30era eman beharko 
du izena udal bulegoetan 
(10:0014:00). Izenemateko 
2. deialdia ere badago (abuz
tuaren 26tik irailaren 6ra), 
baina, ahal dela, antolatzaileek 
eskatzen dute irailera arte ez 
itxaroteko, matrikula aurrez 
egiteak eskolaren funtziona
mendua asko errazten due
lako. Izan ere, matrikula guz
tiak ekainean ezagutuz gero, 
irakasleen kontratazioa aurre
ratu daiteke, era ikasturteko 
egutegia ekainaren bukaeran 
ezagutzera eman ere bai.

Matrikula baliogabetu nahi 
duenak ikasturte berriaren 
lehenengo hiruhilabetekoan 
egin dezake, abenduaren 31ra 
arte. Matrikula beranduago 
indargabetzen duenak, ordea, 
ikasturte guztiko kuotak or
daindu beharko ditu.  

Eskaintzen diren 
ikasgaiak: 

Hezkuntza musikala, kantua, 
akordeoia, txistua, tronboia, 
tronpeta, bonbardinoa, saxo
foia, gitarra, biolina, zeharkako 
txirula, pianoa eta bateria. Ikas
leen arteko harremana bultzat
zen du Eskolak, eta, hori dela 
eta, hainbat talde instrumenta

letan jotzeko aukera ere bada
go, eskolanian eta instrumen
tuen araberako ganbara taldee
tan (bikoteak, hirukoteak…), 
esaterako. Kantuko ikasleek 
ere errepertorio propioa lant
zen dute eta kontzertuen bi
tartez eskaini, eta metalezkoek 
banda.  

Koordinazio lana
Musika eskolaren eta Uda

laren arteko harremana estu
tu egin da. Koordinazio lan 
horren helburua da udal ba
liabideak hobeki kudeatzea 
eta herriaren bizitzan Musika 
Eskolako jarduna hobeki uz
tartzea. Ikasturte berrirako 
martxan egonen dira estatutu 
berriak, eta musika eskolaren 
guraso elkartea ere indartzeko 
asmoa dute. 

Escuela de música munici-
pal, reforzada: se ha abierto 
el plazo de inscripción en la 
Escuela: del 14 al 30 de Junio 
de 10:00 a 14:00 en las ofici
nas municipales. La segunda 
matrícula: del 26 de agosto al 
6 de septiembre. Se agradece
rá la prematriculación en ju
nio para mejor organización 
del curso. Para el nuevo curso 
entrarán en vigor los nuevos 
estatutos.

Udal Musika Eskola: 
2013-2014an 
indarberrituta

Toponimia Batzordeak bi lan 
ildo nagusi ditu: bata, topo
nimia gertutik ezagutzeko 
ibilbideak antolatzea; eta, bes
tea, Etxarriko toponimoak ofi
zialtzeko prozedura indarrean 
jartzea. 

Bi ibilbide toponimiko 
egin dira jadanik, lehenengoa 
abenduan eta bigarrena, uda
berriko ibilbide toponimikoa, 
maiatzean. Bietan, jendearen 
parte hartzea zabala izan da. 
Jendeak aktiboki parte hartu 
du eta jendeak gaian interesa 
duela sumatu da. Lehenen
dabiziko ibilbidea, Altzarte 
Danbolintxulo…Altzarte izan 
zen eta bigarrena, Basopokale
AuntzetxeBasopokale

Bestalde, Udalak, urtarri
lean harria lantzeko tailerra 
martxan jarri zuen. Hainbat 
herritarrek, boluntario mo

duan Etxarriko toponimoak 
harrian tailatu zituzten. Orain, 
jendeak zein tokitan dagoen 
jakin eta ikasteko, harri hauek 
bakoitza dagokion dermioan 
jartzen ari dira. Tailer hone
tan, herritarrek 30 harri pres
tatu dituzte.

Batzordearen beste lan ildo 
garrantzitsu bat Etxarriko to
ponimoak ofizialtzea da, eta 
horretarako, toponimia batzor
dera herriko adinduak eta he
rritarrak gonbidatu ditu, leku
izenen mapa errepasatzeko. 

Avances en la oficialización 
de los topónimos de Etxarri: 
es uno de los dos objetivos 
principales de la Comisión de 
Toponimia. Los dos recorri
dos toponímicos efectuados 
han tenido una buena asisten
cia de gente.
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auzolanien

Etxarriko familia erdiek organikoarekin 
konposta egitea erabaki dute
Gainerako gaietarako, gehienek, zintzilikarioak aukeratu dituzte
Jakina den moduan, hondakinen sistema misto berriaren hel
burua da legea betetzea, eta denbora gutxian Etxarrin %25 bir
ziklatzetik %80ra pasatzea. Familia pasatu zitzaien inkestaren 
emaitzak ikusita, badirudi Etxarrik oso bide ona hartu duela hori 
lortzeko.
Hondakinen bilketa sistema berria jarri aurretik, Hondakinen 
Batzordeak ahalegin handia egin du herritarren esku jartzen 
gaiari buruzko informazioa eta formazioa: Udalak sistema be
rriari buruzko 2 buletin kaleratu ditu, eta 8 herribatzar egin dira. 

Bestalde, konpostera Frantziako komunitarioak ezagutzeko jar
dunaldia ere antolatu zen, eta bi eguneko erakusketa ere jarri zen 
plazan. Eta Mankomunitatearen hezitzaileak estalpeko bulegoan 
herritarren galderak eta kezkak bideratzen ari dira.
Etxez etxe banatu zen inkestari dagokionez, emaitzak honako 
hauek izan dira: Erantzun duten etxarriar gehienak zintzilikario
en alde agertu dira (% 60,3). Bestalde, organikoari dagokionez, 
auzokonpostaren aukera nagusitu da (% 62,8), gero autokon
postarena (% 27,9), eta azkenik atez ateko bilketa (% 8,8). 

Nolako emaitzak jaso ditu-
zue Etxarrin? 
Jende pilo bat apuntatu da 
konposta egitera: auzokon-
postean gehienak, 310 familia; 
eta autokonpostean, berriz, 
135. ia-ia herriko familien 
erdiek aukeratu dute konpos-
tajea egitea. 

Beste lekuekin konparatuta, 
nolako emaitza da hori?
izugarria. etxarriarrak oso 
erantzun ona ematen ari dira 
konpostajearen alde, eta hori 
oso garrantzitsua da; izan ere, 
gure etxeetan sortzen den 
zaborren erdia organikoa da, 
beraz, zabor hori guk geuk 
kudeatzen badugu, aurrera-
pauso handia da. 

Konposta egiteko formazioa 
ematen ari zarete, ezta?
Maiatzaren hasieran hainbat 
ikastaro eman ditugu. izena 
eman duten herritarren artean 
150 konpostera banatu ditugu. 

Zenbat auzokonpost-gune 
egonen dira Etxarrin? Erraza 
izan da haien kokapena 
adostea?
12 leku zehaztu dira, auzo ge-
hienetan. Kokapena erabakit-
zeko denbora behar izan dugu, 
leku askotan ez dugulako 
aurkitu lur publikorik. Horren 
ondorioz, zenbait lekutan 
urrutixeago kokatu behar izan 
ditugu konpost guneak. 

Zer nolako baldintza bete be-
har du konpostera kokatzeko 
guneak?
lur gainean kokatu behar da 

beti, nahitaez. izan ere, kon-
posta beti lurrerekin kontaktuan 
egon behar da, ongi egiteko

Zintzilikarioak (posteak) edo 
kakoak (gantxoak): zein izan-
go dira nagusi Etxarrin?
etxarriar gehienek zintzilika-
rioak eskatu dituzte. Gantxoari 
dagokionez, auzokide elkar-
teetan auzokide guztiak ados 
jartzen ez badira, ezin izango 

da jarri. 

Zein da etxarriarren kezka 
nagusia?
azkenean, bilketa sistema 
berriak aldaketa bat ekartzen 
du, hori dela eta, zalantzak eta 
beldurrak sortzen dira herri-
tarren artean. zer izango ote 
da?.... Baina gurekin hitz egiten 
dutenean, zalantzak argitzen 
dizkiegu eta esaten diegu lasai 

ibiltzeko, bilketa modua hasten 
denean 3 astetan martxa 
hartuko dutela eta konturatuko 
direla ez dela hainbesterako. 
Gipuzkoatik berri asko etort-
zen dira, baina, azken finean, 
hondakinena ez litzateke arazo 
politikoa izan beharko, teknikoa 
baizik. italian18 milioi biztanle 
ari dira atez ateko sisteman. 
Bruselan, londresen eta San 
Frantziskon ere bilketa-sistema 
hau erabiltzen dute. Katalunian 
100 herrik baino gehiagok 
erabiltzen dute.

Zergatik atez atekoa eta ez 
plastikozko 5. edukiontzia?
Bilketa derrigorrezkoa ez de-
nean, edonork edozer gauza 
nahi duen edukiontzira bota 
dezake. Hori dela eta, sistema 
horrekin ez da birziklapen tasa 
handirik lortzen (probatuta 
dago), beraz, zaborra gaika 
bereiztea ezin da boronda-
tezkoa izan, herritarren betebe-
harra baizik. Gainera, konpos-
tera komunitarioa 5. edukiontzi 
bat da, baina prozesu guztia 
bertan ixten duena.

JON ESTONBA, ETXARRIKO BULEGOKO INFORMATZAILEA

La mitad de las familias de Etxa
rri han optado por el sistema de 
compostaje para los residuos or
gánicos y postes para el resto.
Después de repartir dos boletines 
y de convocar ocho reuniones , el 
nuevo sistema de recogida de ba
suras ha tenido buena aceptación 
en el pueblo. El objetivo es pasar 
de un 25% de reciclaje a un 80%. 
Los educadores de la Mancomu
nidad están a disposición de los 
etxarriarras en el Ayuntamiento.
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