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Etxarriarrok:
Zortzi hilabete pasatu dira legegintzaldi
berria hasi genuenetik eta, lehenik eta
behin, eskerrak eman beharrean nago,
udalbatza osoaren izenean, etxarriarrongandik jasotako babesagatik. Horixe
da gure egunerokoan indargarri nagusia eta ilusioz lan egiteko pizgarria.
Bestetik, aipu berezia egin nahiko nioke
aurreko legegintzaldiko udal taldeari, horiekin batera ikasi bainuen udalgintzaren
barrenak eta adarrak ezagutzen. Hainbat
herritar eta eragilerekin batera egin genuen bidea oso emankorra izan zen, eta
denon artean oinarri sendoa eraikitzea
lortu genuen.

Dagoeneko udal talde berriko kideok buru-belarri ari gara lanean gure programa
garatzen, bai udaleko eguneroko gestioan,
eta baita lantaldeetan ere hainbat herritarrekin batera, parte hartzea eta gardentasuna oinarri hartuta. Hortaz, Auzolanien udal aldizkari honetatik etxarriar
guztiei gonbitea luzatzen dizuet nahi
duzuen ekarpenak egiteko edo gure
lantaldeetan zuzenean parte hartzera:
Merkataritza eta Azokagintza, Kultura eta
Kirola, Euskara, Gizarte Zerbitzuak, Aukera
berdintasuna, Ingurumena, Toponimia,
Liburutegia, Etxarri Gogoan, Basogintza
eta Enneco...

Etxarriarras:
Hace ya 8 meses que comenzó la legislatura y lo primero que quiero hacer es, en
nombre de la corporación, dar gracias a
todas y todos por vuestro apoyo. Ésta es
nuestra mayor ilusión y motivación para
encarar el trabajo diario. Quiero mencionar
particularmente a la anterior corporación
que instauró el trabajo participativo.
Quiero aprovechar este boletín municipal,
Auzolanien, para invitar al vecindario a

participar activamente en las distintos
grupos de trabajo que están en marcha.
Por otra parte invito a que toda persona
que esté interesada en contactar conmigo
o con cualquiera de los y las concejalas
llame al Ayto. Y para acabar, os emplazamos el 3 de marzo, a las 18:30 a la
asamblea abierta en la que se tratarán
los presupuestos del 2016. Habrá servicio
de guardería. Venid y colaborad!
Eneka Maiz Ulaiar
Etxarri Aranazko alkatea

Bestalde, aurrez aurreko komunikazioa
ere oso garrantzitsua denez, nirekin edo
edozein hautetsirekin hitzordua jartzeko, deitu udaletxera 10:00etatik 14:00ak
arte (Tl. 948 460004), edo bestela bidali
mezu bat udaleko helbidera (udala@
etxarriaranatz.eus), edo alkatetzaren helbidera (alkatetza@etxarriaranatz.eus).
Eta amaitzeko, informatzen zaituztet martxoaren 3an, ostegunarekin, 18:30ean,
batzar ireki bat eginen dugula 2016rako
udalaren asmoak eta aurrekontuak aurkezteko. Bertan zuen ekarpenak egiteko
aukera izanen duzue. Haurtzaindegi zerbitzua egonen da. Etorri eta parte hartu!
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ENEKA MAIZ
Karguak:
- Alkatea
- Nafarroako ordezkaria Udalerri
Euskaldunen Mankomunitateko
zuzendaritzan
Udaleko ardura nagusiak:
- Osoko Bilkurako burua
- Tokiko Gobernu Batzordeko burua
- Kontu Berezien Batzordeko burua
- Hirigintza Arloko arduraduna
- Ogasuna Arloko arduraduna
- Komunikazioa Arloko arduraduna
Ordezkaritzak:
- Nafarroako Udal eta Kontzejuen
Federazioan
- Musika Eskolako Gobernu Batzordean
- Musika Eskolako Batzar Pedagogikoan
- Zonaldeko Oinarrizko Gizarte Zerbitzuetako Mankomunitatean
- San Donato Ikastetxeko Hezkuntza
Batzordean
- Enneco, haritzaren memoria lantaldean

JOXE ALDASORO
Udaleko ardura nagusiak:
- Euskara Arloko ardurana
- Hezkuntza Arloko arduraduna
- Gazteria Arloko arduraduna
Ordezkaritzak:
- Udalerri Euskaldunen Mankomunitatean
- Musika Eskolako Gobernu Batzordean
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SILVIA MARAÑÓN
AITOR KARASATORRE
Karguak:
- Sakanako Mankomunitateko
lehendakaia
Udaleko ardura nagusiak:
- Lehen alkateordea
- Tokiko Gobernu Batzordeko kidea
- Kontu Berezien Batzordeko kidea
- Basogintza Arloko arduraduna
Ordezkaritzak:
- Sakanako Mankomunitateko Batzar orokorrean
- Ebroko Konfederazio Hidrografikoan
- CEDERNA Garalurren

Udaleko ardura nagusiak:
- Bigarren alkateordea
- Tokiko Gobernu Batzordeko kidea
- Kontu Berezien Batzordeko kidea
- Aukera Berdintasun Arloko arduraduna
- Kultur programazioko arduradunaa
Ordezkaritzak:
- Etxarriko Udaleko Tokiko Gobernu
Batzordean
- Zonaldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetako Mankomunitatean

LUR LARRAZA
Udaleko ardura nagusiak:
- Hirugarren alkateordea
- Tokiko Gobernu Batzordeko kidea
- Kontu Berezien Batzordeko kidea
- Kultura, Festak eta Ospakizunak
Arloen arduraduna
Ordezkaritzak:
- Musika Eskolako Gobernu Batzordean
- Musika Eskolako Batzorde Pedagogikoan
- Nafarroako Antzoki Sarean
- Enneco, lantaldean

BEGOÑA GOIKOETXEA

ARITZ IKOBALZETA

Udaleko ardura nagusiak:
- Azokagintza eta Merkataritza Arloko arduraduna

Udaleko ardura nagusiak:
- Kirola arloaren arduraduna

Ordezkaritzak:
- Zonaldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetako Mankomunitatean
- Sakanako Mankomunitateko Batzar Orokorrean

MARIA SAEZ DE ALBENIZ
Karguak:
- Zonaldeko Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuetako Mankomunitateko lehendakaria
Udaleko ardura nagusiak:
- Gizarte Arloko arduraduna
Ordezkaritzak:
- Sakanako Mankomunitateko Batzar Orokorrean
- Sakanako Mankomunitateko Migrazio Zerbitzuan

Ordezkaritzak:
- Sakanako Mankomunitateko Kirol
Zerbitzuan
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ABERRI BARANDALLA
Udaleko ardura nagusiak:
- Herri-lurren eta Bideen arduraduna
Ordezkaritzak:
- Aralar-Urbasako Garapen Partzuergoan

MARI CARMEN MACÍAS

- Musika Eskolako Gobernu Batzordeko kidea

Tokiko Gobernu Batzordea,
martxan
Udalaren talde teknikoa da
Tokiko Gobernu Batzordea
(TGB). Alkateak, 3 zinegotzik eta udal idazkariak osatzen
dute. Talde horren eginkizuna
alkateak legez har ditzakeen
zenbait gaitan erabakiak hartzen laguntzea . Aurrekontu
eta ogasunaren inguruko erabakiak, hirigintzako gai korapilatsuak, gai juridiko eta gai
administratiboen inguruko
erabakiak taldean hartzen dituzte. Bi astetik behin, ostegun
goizetan, elkartzen da TGBa.
Legez udalaren hainbat erabaki Osoko Bilkurak hartzen

ditu, baina beste zenbait gai
alkatearen ebazpenez hartzen dira. Ebazpen bitartez
hartzekoak diren horietako
asko, ordea, ez dira hartzeko
errazak eta hausnarketa eta
azterketa sakonak eskatzen
dituzte, baita gaian adituak
diren profesionalen aholkularitza ere. Gai horiek izaten
dira, hain zuzen, TGB taldeak
hartzen dituenak.
Talde horren kideak honakoak dira: Eneka Maiz, alkatea, eta Aitor Karasatorre, Lur
Larraza eta Silvia Marañon, zinegotziak.

La Junta de Gobierno Local
(JBL), en marcha. La JGL es
la comisión técnica del Ayuntamiento. Está compuesta por
la alcaldesa Eneka Maiz y tres
concejales: Aitor Karasatorre,
Silvia Marañón y Lur Larraza.
Su cometido es, sobre todo,
ayudar y asesorar a la Alcaldía
en resoluciones que corresponden a temas tales como
hacienda, presupuestos, urbanismo, y asuntos jurídicos
y administrativos. Se reúne
cada 15 días.

JUAN ANTONIO EXTREMERA
- Kontu Berezien Batzordeko kidea

Batzar informatiboa
martxoaren 3an
FELIX ALZELAI
- Etxarriko ordezkaria Sakanako
Mankomunitateko Euskara Zerbitzuan

Udalak batzar informatibo batera gonbidatzen ditu
etxarriar guztiak. Martxoaren 3an, 18:30ean, Kultur
Etxean. Haurtzaindegi zerbitzua egongo da. Bertan
2016rako udalak dituen asmoen berri emango da, eta

bestetik urteko aurrekontuen
proposamena landuko da. Batzar informatiboak udalaren
gardentasun printzipioetan
eta parte-hartzean sakontzeko
ezinbestekoak dira, herritarrekin zuzeneko komunikazioa bermatzen dutelako.

El Ayuntamiento convoca
una asamblea informativa.
El 3 de marzo a las 18:30, en la
Casa de Cultura, se celebrará
una asamblea en la que el grupo municipal presentará el plan
de trabajo y los presupuestos
para el 2016. Habrá servicio de
guardería.
etxarriaranhazten@gmail.com 3

AUZOLANIEN

HIRIGINTZA

Aldapasoroko bigarren fasea hasita
otsailean amaitu da lehen fasea
eta bigarrena hasi. Adokinak edo
galtzada-harriak lehenago edo
beranduago jarriko dira, eguraldiaren arabera.

Aldapasoro auzoko sareak eta zoladura berritzeko lanak azaroan
hasi ziren. Berez, lan horiek 2011
urtean egitekoak ziren, baina Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza faltagatik atzeratu egin
dira. Izan ere, 2009-2012 Tokiko

Inbertsio Planean jasotako lana
da Aldapasoro auzokoa.
Lanen aurrekontua 774.504,43
eurokoa da. Haietatik Nafarroako Gobernuak 535.730,55
euro jarriko ditu. Auzokideek,
bestalde, kontribuzio berezien
bidez 214.894,49 euroko ekar-

pena eginen dutela aurreikusi
du udalak. Eta gainontzeko
23.877,39 euroak udalak jarriko
ditu. Construcciones Valeriano
Santesteban enpresa ari da lanak egiten eta zazpi hilabetetan
despedituta egotea espero da.
Proiektuak 3 fase izanen ditu, eta

Kiosko inguruko zuhaitzek
klorosis nabarmena dute
Ikusirik plazako arboletako hostoek azken urteotan itxura ahulagoa dutela, Etxarriko Udalak
adituengana jo du aholkularitza
eske eta, lehen behaketaren ara-
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bera, diagnostikoa argia da: kiosko inguruko zuhaitzak “klorosis”
gaitzak jota daude. Klorosisa plataneroek izan ohi duten gaitza da,
klorofila gabeziak eragindakoa.

Ondorioa zuhaitzek garapen eskasa edukitzea izaten da. Gaitz
honek, gehiago garatuz gero,
zuhaitzetan zomorroak sortzea
eragin lezake eta garapen eskasa
areagotu. Baina hori ez da Etxarriko zuhaitzen kasua, ez baitute oraingoz zomorrorik. Nahiko
sendo daude oraindik, eta kruzeta
gehienak osasuntsu daude. Plazako hostoak, ordea, behar baino
txikiagoak dira, eta kolore argia
eta motela dute. Zuhaitz kaltetuenak kiosko paretik hego aldera
daudenak dira.
Adituen arabera, gaitz horren
arrazoia plazako zuhaitzen sustraietan dago, eta ez du zerikusirik inausketa edo podarekin.
Gaur egun plazako sustraiek ez
dute garatzeko behar beste tokirik, eta horrek nutriente edo
elikagai faltak (potasioa, nitrogenoa eta fosforoa) eragindako
ahulezia dakar. Badirudi plazan
egin zen azken obrak zainak kaltetu zituela, eta zoladura berria-

Las obras de Aldapasoro
avanzan. Tras la espera de varios años de la subvención del
Gobierno de Navarra, finalmente
comenzaron en noviembre las
obras de renovación de las redes
de saneamiento y pavimentación
aprobadas en el 2011. El proyecto
tiene tres fases y en febrero ha
terminado la primera y ha comenzado la segunda. El presupuesto asciende a 774.504,43 €.
El 70% de la financiación corre
a cargo del Gobierno y el resto
se sufragará a través contribuciones especiales del vecindario y mediante la aportación del
Ayuntamiento.

ren ondorioz sustraiek ez dutela
hazi, zabaldu eta arnasa hartzeko
behar adina tokirik; bestalde,
porlan eta harlauzen karga handiegia da. Hori dela eta, plazatik kanpo dauden zuhaitzak ez
daude kaltetuta. Gogoan izan
Etxarriko plaza eta parkeetan
osotara 400 bat zuhaitz daudela,
asko XX. mende hasieran landatutakoak.
Los árboles cercanos al
quiosco tienen clorosis. La
salud de los plataneros de alrededor del quiosco preocupa
al Ayuntamiento, por lo que
solicitó un diagnóstico. La conclusión principal es que tienen
una enfermedad muy común que
se llama clorosis. El estado del
arbolado no es preocupante,
pero durante los últimos años se
viene observando su deterioro.
Este estudio ha descubierto
que la causa que ha originado
la enfermedad no está en las
podas sino en las obras de pavimentación de la plaza. Parece
ser que las raíces no se oxigenan
correctamente por el peso excesivo del cemento y las losas.
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Pilotalekuko lanak
Euskalerriari pilotalekuan moldaketa lan batzuk ari dira egiten.
Batetik, suteen kontrako segurtasun neurriak indarrean dagoen
araudira egokitzen ari dira, eta,
bestetik, aldagela eta komunak
berrantolatzen eta berritzen ari
dira. Lanak egiteko epea hilabetekoa da. Jamsar eraikuntza
enpresa egiten ari da 22.300 euroren truke.

Obras en el frontón. Por un lado
se han hecho modificaciones para
adecuar las instalaciones a la vigente normativa anti incendios
y, por otro, se han reformado los
vestuarios y los baños. La obra la
está ejecutando Jamsar y se finalizará en el plazo de un mes. Tiene
un presupuesto de 22.300 €.

José Luis Elkoro, Etxarrin bisitan

Urriaren 16an José Luis Elkoro Etxarriko udaletxean bisitan
izan zen. Espainiako Auzitegi Nazionalak 18/98 Auzian inplikatu
ondoren Elkoro etxeko kartzelaldian egon zen, eta aske gelditu bezain laster Etxarrira bisitan

etorri zen, lehenik udaletxera, eta
gero Danbolintxulora, Enneco,
haritzaren memoria proiektua
ezagutzera.
Gogoan izan behar da Elkoro euskal militante historikoa
1970eko hamarkadan alkate

erreferentziala izan zela, HBko
mahaikidea eta konponbidearen aldeko ekintzailea. 1976an
Bergarako alkate izendatu zuten
eta, frankismoa amaitu bezain
laster, hainbat herritako hautetsi
bildu zituen, Hego Euskal Herri
osorako ikurrinaren legalizazioa
eskatuz, besteak beste. Gogoan
izan Alkateen Mugimenduak horrek deiturik, Etxarri Aranazko
udal taldeak manifestu bat onartu
zuela 1977ko urtarrilaren 16an.
Poliziaren eta guardia zibilen kontrolei muzin eginez hamarnaka
lagun elkartu ziren udaletxean
eta ikurrina lehen aldiz ezarri
zen ofizialki. 2012. urtean ekimen horren 35. urteurrena ospatu
zen, baina Elkoro ezin izan zen
ekitaldira etorri, etxean preso zegoelako. Bestalde, Elkoro Enneco,

haritzaren memoria proiektuaren
sustatzailea da, eta lanak bertatik ezagutzeko aukera bikaina
izan zuen.
Jose Luis Elkoro, de visita en
Etxarri. El 16 de octubre el histórico militante vasco Jose Luis
Elkoro visitó el Ayuntamiento
de Etxarri y el proyecto Enneco,
haritzaren memoria, del que es
promotor principal. Elkoro estuvo
presente el 16 de enero de 1977
colocando la ikurriña por primera
vez en el balcón de nuestra casa
consistorial. En 2012 se celebró el
35º aniversario del izado de la ikurriña con un emotivo homenaje
al que no pudo acudir por estar en
situación de arresto domiciliario.
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ikurrina
https://eu.wikipedia.org/wiki/Ikurrina

Joseba Asiron Etxarrin izan zen
Joseba Asironek, Iruñeko alkateak, Etxarri bisitatu zuen ilbeltzaren 25ean. Lehenik, udaletxean izan zen udal ordezkaritza
batekin eta agintarien liburua sinatu du. Gero, Danbolintxulora
joan zen, Enneco, haritzaren memoria proiektuaren lanak ikustera. Gogoratu behar da Asiron
Nafarroa Bizirikeko kidea dela
eta Enneco proiektuaren sustatzaile. Gainera, historialaria ere
bada eta Erdi Aroko dorreetan
aditua. Danbolintxulon eraiki
behar den Erdi Aroko dorrea bere

ikerketa eta aholkularitzari jarraikiz altxatu behar da.
Visita de Joseba Asirón. El pasado 25 de enero visitó nuestro
pueblo el alcalde de Iruña, Joseba
Asirón. Después de firmar en el
libro de autoridades del ayuntamiento, se acercó a Danbolintxulo para ver el avance de los
trabajos en el proyecto Enneco.
Asirón es promotor y diseñador
de la torre medieval que se construirá allí, así como miembro de
Nafarroa Bizirik.
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Begoña
Goikoetxea:
“Herria
bizirik nahi
badugu,
dendak eta
zerbitzuak
mantendu
behar dira”
Begoña Goikoetxea Merkataritza
eta Garapen zinegotzia da Etxarriko
Udalean. Kargua hartu zuenetik
hainbat alorretan murgilduta dabil.
Etxarriko ferien antolakuntzan, baliabideen gidan eta herriko dendari
eta ostalariekin egindako kanpainei buruz aritu gara elkarrizketa
honetan.

Badira urte batzuk Etxarriko Feria indarberritzeko ahalegina
egiten ari zaretela. Urtetik urtera egitaraua osatuagoa dator: artisau eta ekoizleen azoka,
batetik; abere feria, bestetik;
mendi-lasterketa... Azken feriari buruzko nolako balorazioa
egiten duzue?
Oso balorazioa ona. Prozesu batean gaude eta pentsatzen dugu
honek jarraipena izango duela.
2014an, igandean egin zen azoka.
Ez genuen lortu abererik ateratzea,
baina aurten, bai.
Guk nahi genuena zen azokaren
lehenengo funtzioa izatea, hau da,
sozio-ekonomian zuen funtzioa berreskuratzea: ekoizleak ekartzea
eta salmenta indartzea.
Iaz ikusi nahi genuen mendi-lasterketarekin ongi moldatzen ote
zen. Ia batak besteari oztopo ala
mesede egiten zion ikusi nahi genuen. Eta guztiz kontrakoa izan zen.
Elkar elikatzen dira. Lasterketara
etortzen den jendea herrian gelditzen da, baina ikusteko ezer ez
badago berehala egiten du alde.
Azokarekin lortu dugu jendea Etxarrin gelditzea.
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Aurten lehendabiziko aldiz animaliak ikusteko aukera izan da.
Abereak egotea oso pozgarria
izan da; izan ere, Etxarriko feriak
abererik gabe ez dauka funtsik.
Lehendabiziko pausoa izan da.
Lan handia egin da eta eragileen
aldetik oso borondate ona egon da.
Gure asmoa izan da Etxarrin zer
azienda daukagun erakustea. Eta
ferian ikusi dugun azienda ikusgarria izan da: abereak ederrak eta
mota askotarikoak!
Ekoizleen eskutik kontsumitzaileengana iristeko bide
zuzena eskaintzen du feriak
Guretzat oso garrantzitsua da saltzera etortzen diren ekoizle eta artisau guztiak profesionalak izatea,
horretara dedikatzea. Irurtzungo
feria ere horretan dago. Gazta bat
erostera etortzen den edozein pertsonak jakin dezan artzaiarekin hitz
egiten ari dela.
Ekoizleok oso espazio gutxi izaten
ditugu kontsumitzaileekin harremetan egoteko. Guretzat aukera
ezin hobea da produktua nola egin
dugun azaltzeko eta gure bizia nolakoa den azaltzeko.
Etorkizunera begira zein da
zuen asmoa?
Gure ustez, igandea oso ongi dago
horrela. Datorren urteari begira larunbateko egitaraua nola indartu
aztertu beharko dugu.

Baliabideen gida osatzen ari
zarete. Zehazki zertan ari zarete?
Garapenaren gaia oso zabala da
eta, ezer egin aurretik, herrian zer
baliabide dagoen jakin beharra
dago. Batetik, konturatu ginen Etxarrin aktibitatea duten enpresa eta
komertzioen zerrendarik ez zegoela. Eta ikusi genuen datu bilketa bat
behar genuela. Bestetik, konturatu
ginen gure herriari buruzko oso
informazio gutxi zegoela udalaren
web orrialdean eta nolabait hori
osatu beharra zegoela (ibilbideak,
historia, ohiturak, artea, kirolak....).
Hori dela eta, deialdi bat egin genuen eta lan-talde bat hasi gara

honetan. Egia esan, nahiko zaila
da jendea lanerako inplikatzea,
baina elkartu garenok lan egiteko gogoa daukagu. Lan-banaketa
zehatzak egiten ditugu.
Herrian aktibitate ekonomikoa duten guztiei eskutitz bat bidali diegu
eta eskutitz horren bitartez gonbidatzen diegu haien aktibitatearen
inguruko informazioa ematera. Interesaturik daudenak udaletxera
etor daitezke. Erakundeentzat ere
beste eskutitz bat prestatu dugu
beraiei buruzko informazioa eman
dezaten.

Jasotako informazioa non jarriko duzue ikusgai?

MERKATARITZA ETA AZOKAGINTZA

Gure asmoa da sarean zintzilikatzea; izan ere, pentsatzen dugu
gaur egun internetera jotzen dugula guztiok informazio eske. Herriko
erakusleihoa izango den orrialdea
bat prestatu nahi dugu. Bertan jasota egonen lirateke herriko zerbitzuak (pribatuak nahiz publikoak),
enpresak, elkarte eta erakunde
guztiak. Eta, era berean, Etxarriri
buruzko hainbat azalpen eta informazio bildu nahiko genituzke:
historia, hizkuntza, artea, kultura,
kirolak, mendi ibilbideak eta beste
hainbat gairi buruzkoak. Azken finean, informazioa jendearen esku
jarri beharra dago, bertakoentzat
zein kanpokoentzat.
Lan asko dago egiteko; beraz,
ekarpena egiteko prest dagoen
pertsonak gurekin jar daitezke
harremanetan.

Dendari, ostalari eta Udalaren artean sustatzen duzuen
lehenengo kanpaina abiatu
zenuten Eguberrietan. Nola
sortu zen ideia?
Behar-beharrezkoak dira horrelako kontzientziazio kanpainak.
Gainera, jendea gogoz dagoela
ikusi genuen; lehenengo bileran
13-14 pertsona elkartu ginen. Profesional txikiak... eta autonomoak
zaindu eta babestu behar ditugu,
herriari bizitasuna ematen diotenak
direlako. Imajina ezazu herri bat
zerbitzurik gabe, dendarik gabe...
Erosketa ohiturak oso garrantzitsuak dira, ezta?
Kanpoan merkeago den pentsamendua oso zabaldua dago
gure artean, baina gasolina pagatu beharra dago eta denbora
ere behar da bidaia egiteko, eta,
askotan, erosketa zentro handitan behar duguna baina gehiago erosten dugu. Gainera, zer
ari gatzaizkie gure seme-alabei
erakusten, aisialdia erosketak
egitea dela?
Ni lanera joaten naizenean soldata
duin bat nahi dut eta horren logika
guztiari aplikatu beharko litzaioke.
Zer kondiziotan daude ekoiztuta
horrelako dendetan merke-merke saltzen dituzten produktuak?
Zeinek eginda, nolako baldintzatan…? Pixka bat gehiago pentsatu
dezagun!
Behar-beharrezkoak da, beraz,
horrelako kanpainak egitea,
ezta?

Herriko dendariak hor daude; ez
dira kontuan hartzen askotan. Hori
dela eta, kontzientziazio lan handia
egin beharra dago.
Gure diruarekin zer egin erabaki
garrantzitsua da. Iruditzen zaigu
ezin dugula ezer aldatu eta gure
esku ere badago. Erabakiorra da
gure dirua non gastatzen dugun.
Enpresek diru asko gastatzen dute
gure dirua non gastatu behar dugun esateko. Botere handia du
gure diruak.
Herrian denda bat ixten denean
pena handia hartzen dut. Denondako galera da.

Kanpainaren leloa nola sortu
zenuten?
Ideia asko genituen, baina nahi
genuena zen esaldi laburra eta
ikusgarria lortzea. Eta esaldi honetan sintetizatu genuen: Etxarrin
erosita askoz hobeki!
Herrian bizi gara eta herria bizirik
nahi badugu dendak eta zerbitzuak mantendu behar dira.
Prentsa oharra atera zen Guaixen,
kartel batzuk kaleratu genituen.
Aurrera begira berriz elkartzeko asmoa duzue?
Bai, otsailean berriz elkartzekoak
gara, ea pixkanaka talde bat finkatzea lortzen dugun. Ordutegi
ezberdinak dituzten pertsonak
daude baina ea lortzen dugun
urteari begirako plangintza duina egitea.
Jende guztia lanez gainezka dago;
hori dela eta, oso errealista izan
behar gara. Egiteko errazak diren
ekintzak planifikatu eta epe luzerako dinamika bat sortu beharko
genuke. Eta bakoitzak ahal duen
neurrian parte hartzeko aukera
izan dezala.
Nori egiten diozue deialdia?
Dendariei noski, baina ostalari eta
autonomoek parte hartzea ere
gustatuko litzaiguke. Haiendako
ere aulkia prest dugu udaletxean.

Begoña Goikoetxea es concejal
de Comercio y Desarrollo. Con
ella hemos hablado sobre las labores que se están impulsando con
la ayuda de diferentes grupos de
trabajo: organización de la feria
de ganado, elaboración de una
guía de recursos y servicios locales y campaña a favor del comercio
y hostelería local.

Etxarrin erosita,
askoz hobeki
Horixe izan da Etxarri Aranazko
Udalak herriko dendariekin eta
ostalariekin batera Eguberrietan
abiatu zuen kanpainaren leloa.
Haren helburua izan da herri
barneko kontsumoa sustatzea.
Izan ere, gure herriko dendak eta
ostatuak herriaren eta herritarren parte dira eta etxarriarren
arteko harreman sozialak erraztu
eta komunitatea indartzen dute.
Etxarriko sozio-ekonomia
indartuko bada, herriko kontsumoa handitu beharko da.
Helburu horrekin bultzatu zi-

tuzten etxarriarrak gertukoak eta
konfiantzazkoak diren herriko
denda eta tabernetan Eguberrietako erosketak egitera.
Establecimentos cercanos y
de confianza. Éstas navidades
el Ayuntamiento junto con comerciantes y hosteleros ha realizado por primera vez una campaña animando al vecindario a
realizar las compras en Etxarri.
Los establecimientos dan vida al
pueblo e impulsan las relaciones
sociales.

Feria arrakastatsua
Zazpi urte ziren Etxarriko ferietan aziendarik ez zegoela. Azkeneko ferian, ordea, hurbildu zen
jendeak Etxarriko ganaduaren
erakusketarekin batera, 28 artisauren postuak ikusteko aukera
izan zuen. Guztia igandean, salmentak handitzeko. Eta nabaritu
zen, aurrera atzera zebilen jendeak erosketak edo enkarguak
egin baitzituen. Bezperan, forjarien erakustaldiak, auzateak
eta bestek elkargunearen eta
ospakizun izpirituari eutsi zioten.
Igande eguerdian X. Sakanako Gazta Txapelketa jokatu zen.
Bederatzi artzain sakandarrek
aurkeztu zituzten euren gaztak.
Lehen saria (100 euro) Unanuko

Balda Artolak irabazi zuen. Bigarrena (70 euro) Izurdiagako
Ezkurrarendako izan zen eta podiuma Arbizuko Araña-Etaioren
gaztak osatu zuen (40 euro).
Exitosas ferias. El primer domingo de octubre las personas
que se acercaron a Etxarri pudieron disfrutar de la Feria de ganado, por primera vez en 7 años,
de 28 puestos de artesanía y del
Concurso de Queso de Sakana.
Además, también tuvo lugar la
tradicional subida al monte y el
Campeonato Navarro de Aizkolaris. Una exhibición de forja y
el auzate pusieron el ambiente
festivo el sábado.
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BIDEAK ETA PARTZELARIAK

Depuradorako bidearen konponketa
Herriaren beheko aldean
ibaiak nahiko arazo ematen
ditu. Arraroa da uholderik
egoten ez den urtea. Uholdeen
eraginez araztegira doan bidea
dexente hondatuta dago. Gainera, herriko bazter horretan
kamioien eta autoen joan-etorria ugaria da. Hori dela eta,
bidea nahiko hondatua dago,
eta NILSAk (araztegia kudeatzen duen enpresak) bere
gain hartu du, era batean, bidea berritzeko eta asfaltatzeko
erabakia. Soroetako sarrerak
berritu nahi duen jabeak bere
kontura egin beharko du.
Maiatzaren hasieran egin zuen
eskaera eta, dagoeneko, Etxarriko Udalaren baiezkoa jaso du.
Hala ere, lanak egiteko, baldintza batzuk bete beharko ditu.
Batetik, bidearen altuera jaitsi

beharko da zenbait tokitan, ur pilaketarik ez gertatzeko. Bestetik,
lanak maiatza baino lehen egin
beharko dira, nekazariak lanean
hasi baino lehen. Eta, azkenik,
obratik ateratzen den material
erabilgarria udalak esandako lekuan utzi beharko da, herriko
beste nonbait aprobetxatzeko.
Udala bitartekari lana egiten
ari da NILSA eta partzelak dituzten nagusi eta errenteroekin,
eta batzar bat egin zen informatzeko eta ekarpenak jasotzeko.
Asmoa da elkarlanean ahal den
eta modurik txukunean egitea
bidearen konponketa. Horrela,
interesa duten lurjabeek partzela-sarreretan zubiak eraiki ahal
izango dituzte. Zubi horien kostea udalaren bitartez jabeek bere
gain hartu beharko dute.

Arreglo del camino a la depuradora. La empresa encargada
de la gestión de la depuradora,
N ILSA, ha presentado un proyecto para renovar y asfaltar el camino de la depuradora. El proyecto
ha sido aprobado, pero tendrá que
cumplir varios requisitos: rebajar

la altura del camino para evitar
que haga de presa y construir un
puente, entre otros. El Ayuntamiento está haciendo labores de
intermediación entre la empresa
y las personas propietarias y usuarias de las parcelas colindantes.

Itsere-Iñurriko bidea, auzolanean konpondua
Etxarrik partzelaria bide asko
ditu eta, urteak joan eta urteak
etorri, hondatu egiten dira. Garai batean diru-laguntzak ematen
zituen Gobernuak konpontzeko;
azken urteotan, berriz, ez. Nola
nahi ere, Etxarrin bideak txukuntzeko modu berezia abiatu
dute, eta oso pozik daude alde
guztiak. Abeltzain eta nekazariak
elkarlanean aritzen dira; Udalak
materiala jartzen du, baita falta
diren medioak ere.
Txapela kentzekoa da Etxarriko nekazari eta abeltzainak
egiten ari diren lana, beraien
traktore eta erremolkeekin konpontzen ari baitira partzelaria
bideak elkarlanean. Dagoeneko,
zenbait bide konpondu dituzte.
Azkena, Itsere-Iñurrikoa. Egun
asko eta asko eman zituzten lanean etxekoak egin ondoren,
baina han inguruan ibiltzen
diren gehienek ere parte hartu zuten.
Konponketak behin-behinekoak dira, jarraipena eskatzen baitute, baina gutxienez denondako
erabilgarri jarri dituzte bideak:
8
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oinez, lasterkan, bizikletaz edo
autoz ibiltzeko. Diru-laguntzak
lortuko balira behin-betiko konponketak egingo lirateke. Hala
ere, bitartean, abeltzainak lanean
jarraitzeko prest daude. Gainera,
bideak gehiago zaintzeko motibazioa ere bada.
2016ko asmoak
Beharrak asko direnez, aurten ere
udal aurrekontuetan diru-kopuru
jakin bat zehaztuko du udalak horretarako. Bitartean, lan-taldean
gaia aztertuko dute, lehentasunak
jarriko dira eta aurtengo plangintza egingo dute.
Arreglo del camino ItsereIñurri. Como consecuencia del
recorte en las subvenciones para
el arreglo de caminos por parte del
Gobierno de Navarra, se han tenido
que buscar nuevas fórmulas para
ello: las/os ganaderas/os y agricultoras/os aportan la mano de obra
y el Ayuntamiento, el material. Es
de agradecer el gran trabajo que
están llevando a cabo.
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BASOGINTZA

Baskula baten beharrari buruzko inkesta
Nekazari eta abeltzainen artean
behin baino gehiagotan komentatu
izan da herrian baskula bat behar
dela. Eskatzea erraza da, baina kontuan izan behar da inbertsio handia
eskatzen duela, eta hori egin aurretik, ongi aztertu behar da benetako
beharra. Horrela bada, premiaren
neurria ezagutzeko, inkesta bat zabaldu du Etxarriko Udalak erabiltzaile posible guztien artean, egoeraren diagnosia egin ahal izateko.
Garaiak eta egoera ekonomikoak
hala bultzatuta, lehen sektoreak ere
profesionalizatu eta kontrol zorrotzagoen premian du.

Inkestaren erantzunak jasotakoan informazio gehiago izango da
erabakia hartzeko. Izan ere, gauza
asko hartu behar dira kontuan: erabiltzaile kopurua, maiztasuna, hasierako inbertsioaren finantzazioa
eta ondoren behar duen mantenua,
kokapena, funtzionamendua eta
beste. Aukeren artean ez da baztertzen Etxarrik beste herriren batekin elkarlanean jartzea aipatutako
baskula. Baina, momentuz, guztia
erabakitzeko dago. Kontuan hartu behar da nekazari-abeltzainen
lan-egunak eta ordutegiak oso anitzak eta desberdinak direla.

24 orduz irekita dagoena Irurtzunen dago.

Zama pisatzeko bi neurketa
egin behar izaten dira askotan:
kamioia hutsik, lehenengo, eta
zamatuta, gero. Etxarritik gertuen dagoen baskula, egunean

Encuesta para valorar la necesidad de una báscula. Etxarri carece
de báscula y, en muchas ocasiones,
ganaderos/as y agricultores/as deben desplazarse cada vez que quieren pesar o saber el peso exacto de
la carga. El ayto. está realizando una
encuesta a posibles usuarios/as para
poder hacer un diagnóstico sobre
la necesidad real de dicha báscula.
En caso de que se vea necesaria se
estudiará la financiación, el uso, la
localización... y demás cuestiones.

Basoko pisten
erabilera arautzeko
ordenantza
Basogintzari buruzko parte-hartze prozesuan egin ziren bileretan
ikusi zen basoko pisten erabilera
arautu behar zela. Hori dela eta,
udalaren Basogintza Batzordeak
hartu du araudiaren hasierako
zirriborroa prestatzeko ardura.
Beste zenbait herritako eredu batzuk ari dira aztertzen
eta zirriborroa prest dutenean
jendaurrean aurkeztuko dute.
Batzordearen asmoa araudi berria parte-hartze prozesu baten
bitartez lantzea eta adostea da.
Hori guztia prest dagoenean
herritarren artean zabalduko
da batzarren deialdia.

Basogintza Batzordea talde
anitza da hainbat alorretako lagunez osatuta: mendian korrika ibiltzen direnak, basogintza
ikasketak egindakoak, ehiztariak
eta abeltzainak, besteak beste.
Ordenanza para el uso de las
pistas forestales. En las reuniones del proceso de participación
que el Ayuntamiento impulsó en
la legislatura anterior, quedó claro que hay que elaborar una normativa sobre la utilización de las
pistas. La Comisión de Montes ha
tomado la iniciativa de presentar
un borrador y trabajarlo mediante
participación ciudadana.

Basogintza lan-taldeko kideak, lanean

Beheko Basoan
behiak sartu dira
proba moduan
La Caixaren Fundazioaren finantzazioaren bidez Etxarriko
Beheko Basoan abiatu da egitasmo piloto bat GANASAren
eskutik. Proiektuaren helburu
nagusiena da aztertzea ia abereek
kalte edo mesede egiten ote dioten basoari. Horretarako, neurketa jakin batzuk egiten ari dira.
Etxarriko abeltzainak teknikoen
esanetara jarri dira eta, azaroaren hasieratik abenduaren 31ra
arte, 12 behi sartu zituzten 30
hektareako itxituran.
Abere karga gutxirekin hasi
dira eta emaitzak onak izan dira;
izan ere, GANASAko teknikariak

emaitzekin pozik daude. Bigarren
esperientzia udaberrian abiatuko dute. Hurrengo bilera batean
zehaztuko dituzte data zehatzak
eta sartuko duten abere mota eta
kopurua.
Introducción de vacas en Beheko Basoa. GANASA, con la
financiación de La Caixa, está
llevando a cabo un proyecto
pionero sobre la introducción
de ganado en el monte y su conveniencia. Hasta la fecha, el resultado es positivo. La segunda
fase del proyecto comenzará en
primavera.
etxarriaranhazten@gmail.com 9

AUZOLANIEN

GIZARTE LANAK

Gaztetxokoaren esperientzia martxan

Gazte etxarriarrei handik pasa eta izena emateko gonbitea luzatu
nahi die udal-taldeak
Maisuen etxe zaharrean udalak
urrian jarri zuen martxan 12 eta
16 urte bitarteko gazteendako elkargunea. Ateak zabaldu zituenetik batez beste 40 bat neska-mutiko elkartu dira asteburuero.
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen
eta Mugaipe enpresaren laguntzaz jarri du martxan Etxarriko
Udalak zerbitzu berria. Egitasmoaren helburua da Gaztetxokoa
herriko gazte eta aipatutako erakunde guztien arteko kogestioaren bitartez kudeatzea, guztion
arteko lankidetza bultzatzea eta
euskararen erabilera indartzea.
Irailean herriko gazteekin bilera
egin zuen udalak; urrian, berriz,
beraien gurasoekin. Bilera horietan argi gelditu zen, Gaztetxokoa
sortzea aspaldiko eskaera bada ere,
egun interes handia sortzen duen
gaia dela. Hori dela eta, udalak erabaki du proba moduan, esperientzia
pilotu gisa abiatzea.
Gaztetxokoa asteburuetan
irekitzen da eta bertan egoten
da hezitzaile bat. Lokala txu-

kundu eta dekoratzeko asmoz,
Iker Uribe-Etxeberriak gidatutako graffitti tailerra egin zuten
udazkenean. Bigarren txanpa zabaldu da ilbeltzean. Atzera ere,
izena emateko inskripzio-orria
eskuragarri dago udaletxean eta
Gaztetxokoan bertan. Martxoaren 20ra arte izanen da aukera
Gaztetxokoaz gozatzeko.

Gaztetxoko: en marcha una
experiencia piloto. Desde que
abrió sus puertas en octubre,
una media de 40 jóvenes del
pueblo se juntan los fines
de semana en la Casa de los
Maestros. Tutelados por una
monitora y con el asesoramiento de los Servicios Sociales
de Base, la experiencia tiene

OGZ lehendakaritza eta
Idazkaritza udalaren esku
Etxarriko Gizarte Zerbitzuen
zinegotzi den Maria Saez de
Albenizek Oinarrizko Gizarte
Zerbitzuen Mankomunitatearen
lehendakari kargua hartu zuen
urrian. Udaleko idazkaria, Silvia Gonzalo, izango da bi urtez
mankomunitate honen idazkaria.
Arbizu, Bakaiku, Ergoiena,
Etxarri Aranatz, Iturmendi,
Lakuntza, Lizarragabengoa
eta Urdiaingo herriek osatzen
dute Etxarri Aranaz Aldeko
Oinarrizko Gizarte Zerbitzuen
Mankomunitatea. Gizarte zerbitzu publikoen sisteman sartzeko oinarrizko unitatea osatzen
du. Bere helburua hauxe da:
populazioaren gizarte ongiza10
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Gizarte zerbitzuetako langileak

como objetivo la cogestión,
fomentar el uso del euskera y
el trabajo en común. Esta iniciativa está subvencionada por
el Ayuntamiento y estará en
marcha hasta marzo. El plazo
de inscripción está abierto: los
fines de semana en el Gaztetxoko y, entre semana, en el
ayuntamiento.

tea lortzea. Horretarako baliabideak jartzen ditu banakako,
taldekako eta komunitateko esku-hartzearen bidez. Hainbat
programatan banatuta daude
baliabideak: harrera, gizarteratzea, prebentzioa, familia eta
haurtzaroa, pertsonen autonomia eta babestutako enplegua..
La presidenta y secretaria de
los SSB, del ayto. La concejal
Maria Saez de Albeniz es desde
octubre la nueva presidenta de
la Mancomunidad de Servicios
Sociales de Base de la Zona de
Etxarri Arantz. En enero se renovó el turno de dos años para
realizar funciones de secretaría
a Silvia Gonzalo, actual secretaria del Ayto. La mancomunidad
tiene como finalidad el bienestar
de la población de Etxarri y 6
localidades más.

UDAL BULETINA

Izaskun Errazkin (Mank-eko Euskara Zerbitzua) eta Eneka Maiz
(Etxarriko alkatea eta UEMAko
zuzendaritzako kidea) Nafarroako
Parlamentuaren Herritarrekiko
eta Instituzioekiko Harremanetarako Batzordean izan ziren
azaroaren 13an. Bi sakandarrek
osasun zerbitzuak euskalduntzeko
Sakanan egindako kanpainaren
berri eman zuten eta Udalerri Euskaldunen Mankomunitateak osasungintza euskalduntzeko egindako eskaerak azaldu zituzten. Aldi
berean, Etxarri Aranazko osasun
etxeko zerbitzuak euskaraz izateko
eskaerari Nafarroako Arartekoak
emandako erantzuna azaldu zuten.
Agerraldia Geroa Baik, EH Bilduk
eta Ahal Duguk eskatu zuten.
Etxarri Aranazko osasun etxeko zerbitzu guztiak euskaraz izan
zitezen eskatzeko 592 sinadura
jaso zituzten udaberri akaberan.
Eskaerak Osasun eta Hezkuntza
Departamentuei, Nafarroako
Arartekoari eta Hizkuntza Eskubideen Behatokiari aurkeztu
zizkieten.
Francisco Javier Eneriz Olaetxea arartekoak bere ebazpenean
legeak herritarrei eskubide hori
aitortzen diela adierazi zuen lastailean. Horregatik, Osasun eta
Hezkuntza Departamentuei ira-

EUSKARA / AUKERA BERDINTASUNA

Osasun zerbitzu euskaldunen
eskaera, Parlamentuan
doki zieten euskaraz zerbitzuak
jasotzeko eskubidea bermatzeko
neurri eraginkorrak hartu ditzatela lehenbailehen, bai osasun
etxean, baita Emakumeen Laguntza Zentroko langileekin,
nola orientazio psikopedagogiekin ere bai.

Petición para euskaldunizar
los servicios de salud. Izaskun
Errazkin, en nombre del servicio
de euskera de la Mancomunidad
de Sakana, y Eneka Maiz, en el
del Ayuntamiento de Etxarri y
de UEMA, asistieron a una reunión de la Comisión de Relaciones
Ciudadanas e Institucionales del

Parlamento el 13 de noviembre.
Presentaron 592 firmas solicitando euskaldunizar por completo
los servicios de salud que se
prestan en Etxarri. Así mismo
dieron a conocer la resolución
del Defensor del Pueblo en la
que se reconoce éste derecho.

Publizitatea euskaraz Biolentzia
matxistaren
kontra
Etxarriko Udalaren Euskara
Batzordea abenduan hasi zen
herriko etxetako postontzietara
iristen den publizitatea aztertzen. Etxarriarrei iristen zaien
publizitatea zein hizkuntzatan
iristen den jakin nahi dute: euskaraz, ele bitan edo gazteleraz.
Azterketaren emaitzak argiak
izan dira: Sakana eta inguruko
merkatari txikiek euskaraz edo
ele bitan egiten dute; enpresa
handiek, berriz, gazteleraz egiteko joera handiagoa dute.
Otsaila hasieran bigarren
bilketa egingo dute. Jasotako
materiala aztertu eta gero, bi
eskutitz mota bidaliko dizkie
Etxarriko Udalak publizitatea
egin duten enpresei. Euskara
erabili dutenei, euskararen al-

deko ahalegina eskertzeko mezua helaraziko die; eta, euskara
erabili ez dutenei etxarriarren
hizkuntza eskubideak babesteko euskara erabiltzeko gonbitea
egingo die.

Publicidad en euskara. La
Comisión de Euskara del Ayuntamiento está realizando un estudio para comprobar qué idioma se
utiliza la propaganda que llega a las
casas etxarriarras. Según sean los
resultados se enviarán dos tipos
de cartas: a las empresas que han
utilizado el euskara se les animará
a seguir utilizando nuestra lengua
y a las que han utilizado exclusivamente el castellano se les instará a
que introduzcan el euskara en sus
publicaciones.

Etxarri Aranazko udalak, Emakumeen Mundu Martxak onartua
duen biolentzia matxistari aurre
egiteko protokoloa bere egiten du.
Hori dela eta, talde feminista eta
emakume taldeekin elkarlanean,
herriari lotutako biolentzia matxistei aurre egiteko emerjentziazko
plan iraunkorra abian jarriko du.
Herrian izan daitekeen emakumeen aurkako erasoak identifikatzeko, salatzeko, desagerrarazteko eta sortu aurretik aurreikusteko Biolentzia Matxistaren
aurkako ekintza desberdinak
martxan jartzea, emakume eta
talde feministekin elkarlanean.

Hori dela eta, berdintasun
unitatea baliabide tekniko zein
ekonomikoz hornitu ez ezik,
egonkortu eta indartzeko konpromisoa hartzen du, 2016 urteko aurrekontuetan.
Contra la violencia machista. El Ayuntamiento de Etxarri
Aranatz, en colaboración con
grupos feministas y grupos de
mujeres, pondrá en marcha un
plan para hacer frente a las violencias machistas vinculadas a
Etxarri Aranatz, activando para
ello los medios económicos y técnicos que sean necesarios.
etxarriaranhazten@gmail.com 11
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KULTURA

Etxarri, Sakanako kulturaren agertokia
Diziplina artistiko ezberdinetan
aritzen dira sakandarrak gero eta
gehiago dira. Aukera hori baliatuz, Etxarri Aranazko Kultura
Sailak guztiak bildu nahi izan ditu
Agertokiye artisten zikloan. Hori
dela eta, Etxarri Aranazko kultur
etxea sakandar artisten erakusleiho izan da azaroaz geroztik.
Guztira 33 sakandarrek hartu
dute parte antolatutako hamaika
emanalditan. Sakanan egiten den
artea erakutsi ez ezik, etxarriarrak
kultur jardueretan parte hartzea
sustatu nahi izan du Kultura
Sailak, haraneko artisten lanak
erakustea “pizgarria” izanen delakoan. Baita horrela suertatu ere.
Izan ere, antolatzaileek pozik ikusi
dute ekimenak izan duen harrera.
Harrera ona izan du
Kultur ekitaldietara jende asko
hurbildu da. Gainera, herriko
jendeaz gain, Sakanako jendea
erakartzea lortu da, baita kultur etxera joateko ohiturarik ez
dutenak ere. Etxarriko kultur zinegotziak, Lur Larrazak, azaldu
digu oso giro polita egon dela:

“Jende berri asko egon da, baita
Etxarri bertako jendea ere. Herri
eta adin ezberdinetakoak elkartu dira. Dantzarimaren saioan,
adibidez, dantzariak altsasuarrak
zirenez, herri hartako jende asko
gerturatu zen. Oso giro polita
izan da”.
Artisten aldetik ere oso harrera
ona izan du ekimenak. Gogo onez
hartu dute Agertokiye kultur zikloaren ideia eta gogotsu hartu
dute parte ekimenean.
Hori guztia dela eta, antolatzaileek aurrera jarraitzeko asmoa
azaldu dute. Urritik otsailera
bitarteko tartea oso garai aproposa da kultur etxean ekimenak antolatzeko. Beraz, heldu
den udazkenean ere Sakanako
artistak taula gainean ikusteko
aukera izango dugu.
Udalaren web
orriaren bidez eros
daitezke sarrerak
Ilaran zain egon gabe, kultur etxeko sarrerak eskuratzeko modu
erosoa jarri da martxan. Hala,
abenduaz geroztik ikuskizune-

tarako sarrerak www.etxarriaranatz.eus web orriaren bidez
eskuratu daitezke.
Beste aldaketa txiki bat ere
egin da kultur etxean: eserlekuei
zenbakia jarri zaie. Horri esker,
ikusleek badakite zein den bere
eserlekua eta antolatuagoa dago
orain kultur etxeko aretoa.
A escena la cultura de Sakana
en Etxarri Aranatz. La sección
de Cultura de Etxarri Aranatz ha

reunido diferentes sensibilidades artísticas del valle en el ciclo
cultural Agertokiye. Desde el
pasado noviembre 33 artistas
han participado en la variada
programación. La valoración
del ciclo ha sido muy positiva, así pues, el próximo otoño
volverá a los escenarios. Las
entradas para las actuaciones
se pueden conprar on-line en
la web del Ayuntamiento www.
etxarriaranatz.eus.

Iyote egunak eta kinto ospakizunak

Guaixe Komunikazioa

Etxarrin iyote egun asko ospatzen dira, baina horietako batzuetan jende falta nabarmena
izaten da. Hori dela eta, aurten
herriko hainbat talde inplikatzen saiatu dira. Gizakunde
egunean, adibidez, Gaztetxeko
jendeari parte hartzeko deialdia
egin zieten eta Andrekunden,
kintoei.

Aurten oso goizter ospatu
ditugu festa hauek. Iyote festa urtarrilaren 21ean hasi zen.
Gizakunde egunean etxez etxe
ibili ziren herriko gazteak txatarraz jantzita puskak biltzen.
Ondoren bildutakoarekin afaria
egin zuten. Urtarrilaren 28an
Andrekunde egin zen eta Garikunde Santa Ageda bezpera-

rekin suertatu zen, otsailaren
4an. Txatarrak jendea zirikatzen
ibili ziren. Zalduniyoten, berriz,
igandean, haurrendako txokolate beroa banatu zuten.
Astearte iyoten, otsailaren
9an, Desobediente mozorroa
soinean janzteko gonbitea egin
zuten eta herritarren erantzuna
polita izan zen.

Goizean, kintoak ibili ziren
kalez kale. Eguerdian haur antzerkia ikusteko aukera izan zen.
14:30ean Librek Karrikestun antolatutako bazkaria. Arratsaldean
txokolatada haurrendako eta kalejira bat. Nork bere mozorroarekin
ongi pasatzeko aukera izan zuen.
Oros musika taldearen doinuek
plazako giroa alaitu zuten.

Euskal Herriko Emakumeen Bira Etxarrin. Etxarritik aterako da Emakumeen Biraren 29. edizioko bigarren
etapa apirilaren 15ean. Etapa horrek Etxarri eta Urkiola gaina lotuko ditu. Nazioarteko laisterketa honek sona
handia du munduko emakumeen txirrindularitza profesionalean, eta iaztik Nafarroan ere sartzen da.

