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UDAL ZERBITZUAK
ALBIENTEEN ZERBITZUA
Udaletxeko plaza, 1. Berriobeiti. 
Tel: 618 96 94 55
MARIA DE MAEZTU KULTUR ETXEA
Iturribidea, 1. Artika. 
Tel: 948 38 32 54 Faxa: 948 38 32 77
Posta elektronikoa:
cultura@berrioplano.es
LIBURUTEGI PUBLIKOA
Maria de Maeztu Kultur etxean. 
Iturribidea, 1. Artika. 
Udako ordutegia: 08:30tatik 14:30tara.
Tel: 948 38 26 22. Posta elektronikoa:
bibliarc@cfnavarra.es Katalogoa
kontsultatu: www.navarra.es
UDAL IGERILEKUAK
Nuestra Señora de la Purificación,
z/g. Berriobeiti.
Tel: 948 30 38 52. 
Barne instalazioen ordutegia:
10:00etatik 22:00etara (igerileku
klimatizatuak, 10:00etatik 20:30era)
Kanpoaldeko igerilekuak: 10:00etatik
21:00etara.
ARTIKA KIROL HIRIA
Auzalor 1, Artitika. 
Tel: 948 80 37 48.
Barne instalazioen ordutegia:
08:00etatik 22:00etara (igerileku
klimatizatuak, 10:00etatik 20:30era)
Kanpoaldeko igerilekuak: 10:00etatik
21:00etara.
ERABILERA ANITZEKO ERAIKINA
Ntra. Sra. de la Purificación, 11
Berriobeiti.
Jendearendako zabalik: 8:00etatik
22:00etara
KONTSUMITZAILEAREN 
INFORMAZIORAKO UDAL BULEGOA 
Udaletxeko plaza, 1. Berriobeiti.
Tel: 948 30 31 29. Faxa: 948 30 27 31
Harrera ordutegia: hilabeteko azken
astelehenetan, 10:00etatik 13:00etara.
Iritsi ahala egiten da harrera. Telefono
bidezko harrera ere bai.
BERRIOGOITIKO HAUR ESKOLA
Nuestra Señora de la Purificación, 13.
Berriogoiti. Tel: 948 35 15 88
ARTIKAKO HAUR ESKOLA
Leonor Akitaniakoa, 8. Artika. 
Tel: 948 21 56 31

ANTSOAINEKIN
MANKOMUNATUAK
DAUDEN ZERBITZUAK
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA
Udaletxeko plaza, 1. Antsoain. 
Tel: 948 13 22 07
EZKABA ESKUALDEKO IKASTETXE 
PUBLIKOA
Mendikale, 1. Antsoain. 
Tel: 948 14 82 48

BERRIOZARREKIN
MANKOMUNATUAK
DAUDEN ZERBITZUAK
OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUA
Berriozarko etorbidea, 10. Berriozar
Tel: 948 30 00 07. 
Ordutegia: 9:00etatik 13:00etara, 
aurrez hitzordua eskatuta.
OSASUN ETXEA
Kaleberri, z/g
Telefonogunea: 948 30 94 66
Aldez aurreko hitzordua: 948 30 94 04

FAMILIA PLANIFIKAZIORAKO ZENTROA
Tel: 948 30 19 07
MENDIALDEA ESKUALDEKO 
IKASTETXE PUBLIKOA 
Berriozarko etorbidea, z/g.
Tel: 948 30 94 69
DERRIGORREZKO BIGARREN
HEZKUNTZAKO INSTITUTUA
Berriozarko etorbidea, z/g.
Tel: 948 30 94 05
BERRIOZARREKO MUSIKA ESKOLA
Oianondoa, 1. Berriozar.
Tel: 948 30 04 30 / 948 30 18 00
BAKE-EPAITEGIA ETA ERREGISTRO ZIBILA
Rekalde, 8. Berriozar.
Tel: 948 30 08 79. Harrera ordutegia:
9:00etatik 13:00etara.

ESKUALDEKO HIRI
GARRAIOA
Tel: 901 50 25 03
>> 22-B linea 22-Luzapena Berriogoitira
Ibilbidea: Yanguas y Miranda, 
Taconera, Gipuzkoako etorbidea,
Gipuzkoako etorbidea Berriozarren,
Gipuzkoako etorbidea Aitzoainen,
Plazaola industrialdea, Santa Ageda
Aitzoainen, Andrelopa Aitzoainen 
eta Berriogoiti.
Maiztasuna: 60 minuturo.
>> 16. Linea- Luzapena Berriogoitira
(asteburuetan)
Maiztasuna: 20-24 minutu.
Ibilbidea: Beriain, Noain, Talluntxe 
industrialdea, Cordovilla, Zaragozako
etorbidea, Yanguas y Miranda,
Sarasate pasealekua, Taconera,
Gipuzkoako etorbidea, Gipuzkoako
etorbidea (Berriozar), Gipuzkoako
etorbidea (Aitzoain), Plazaola indus-
trialdea, Santa Ageda Aitzoainen, An-
drelopa (Berriobeiti) eta Berriogoiti.
>> 14. Linea-Luzapena Artikara (eguneko
zerbitzua)
Maiztasuna: Lan egunetan, 45 minu-
turo. Larunbatetan, 60 minuturo.
Igande eta jaiegunetan, 60 minuturo.
Ibilbidea: Iruñeko Udala, Arrotxapea
eta luzapena Artikara (Alde Zaharra).
>> N4 Linea (gaueko zerbitzua)
Maiztasuna: Aitzoaingo mugaraino: 60
minuturo. Berriogoitiraino: hainbat
bidaia (zehazteke)
Ibilbidea: Iruñea (Sarasate
pasealekua), Berriogoiti.
Berriobeitiko udaletxean, geltokiak
kuartelaren aurrean, Ultzamako 
errepidearen bidegurutzean, 
Aitzoainen, Berriobeitin eta Berrio-
goitin.
>> 17. Linea
Maiztasuna: Lan egunetan: 20 minu-
turo. Larunbata eta jaiegunetan: 40
minuturo. 
Ibilbidea: Mutiloabeiti (lau geltoki),
Mutiloagoiti (4 geltoki), Sadar,
Agoitz, Paulino Caballero, Nafarroa
Behereko etorbidea, Vianako 
Printzearen plaza, Yanguas y Miranda,
Taconera, Gipuzkoako etorbidea,
Sáenz de Oiza, Santa Engrazia, María
Viscarret eta Artika Berri.

TAXIAK
Teletaxia (948 35 13 35)

BERRIOBEITI
Gomazko pala, larruzko pala eta
frontenisa (948 30 32 00) 
Erroldatuak, kontzejuan jaiotakoak eta
auzokideekin ezkondutakoak: 10 €/h.
Errondatu gabeak: 16 €/h.
Argia: 5 €/h.
Ordutegia: astelehenetik ostiralera:
09:30etatik 21:30etara. Larunbatee-
tan: 09:30etatik 13:30etara. Larunbat
arratsaldeetan, igande eta jaiegune-
tan: soil-soilik auzokideendako.

AÑEZKAR
Ordutegia: 9:30-20:00.

ARTIKA
Gomazko paleta eta pilotalekua (630
23 86 85) Alokairuak: Auzokide errol-
datuek: 4 €; hiru auzokide erroldatuk
eta erroldatu gabeko batek: 5 €; bi
erroldatuk, eta erroldatu gabeko bik:
7 €; auzokide erroldatu batek, eta 
erroldatu gabeko hiruk: 10 €; errol-
datu gabeek: 15 €. Argi-fitxak: 4 €/h.
Dutxa, aukerazkoa: 4 €. Ordutegia:
astelehenetik ostiralera, 8:00etatik
22:00etara. Larunbateetan:
9:00etatik 21:00etara. Igandetan:
itxita.

ZERBITZUAK

UDAL BULEGOAK
Udaletxeko plaza, 1. Berriobeiti.
Harrera ordutegia: 9:00etatik
14:00etara. Tel: 948 30 31 29. 
Faxa: 948 30 27 31. 
Web: www.berrioplano.es
ayuntamiento@berrioplano.es

UDAL TEKNIKARIAK
Bisitak: astelehen eta
ostegunetan, 9:00etatik
14:00etara. Deiak: astelehen,
astearte, asteazken eta
ostegunetan, 12:00etatik
15:00etara.

IZATEZKO BIKOTEAK
Ordutegia: astelehen eta
asteazkenetan, 9:00etatik
14:00etara.

TASAK: AGIRIAK EGITEA 
ETA IZAPIDETZEA
Ziurtagiriak: 2,00 €.
012-ren bidez eskatzen diren
ziurtagiriak: doan. 
Txosten teknikoen ziurtagiriak:
10 €.
Konpultsatzea: 2,00 €
Fotokopiak: DIN A-3, 0,20 €
DIN A-4, 0,10 €.

KONTZEJUAK Kontzeju administratzailea: 
José Vidal. Harrera ordutegia: 
9:00etatik 14:00etara (948 30 31 29)

Aitzoain: Oronsuspe auzoa, 3. 
Kontzejuburua: Hidelgard Arrasate 

AÑEZKAR: San Andres k/ 6.
Kontzejuburua: José Ingelmo Gar-
cía (618 77 84 61)

ARTIKA: San Martzial, 9
(948 38 37 93) Kontzejuburua:
Miren Nekane Ruano García
Administratzailea: Imanol García

BALLARIAIN: San Pedro k/ z/g 
Kontzejuburua: José Antonio
Gómez Chandía

BERRIOGOITI: Santa Eulalia k/ 39.
Kontzejuburua: Arturo Belasko Or-
tega

BERRIOBEITI: Kale Nagusia, 2.
Kontzejuburua: Francisco Javier
Díaz Rodríguez

ELKARTE: Purificación k/, 16.
Kontzejuburua: vacante

LARRAGETA: San Esteban k/ z/g.
Kontzejuburua: Cruz Oteiza Bustin-
gorri (948 30 21 59)

LOTZA: San Joan k/ z/g. 
Kontzejuburua: José Ángel Nuin
Pellicer (690 68 68 50)

OTEITZA: San Joan k/ 6. Presidente:
José María Uribe Oyarbide 
(651 65 83 14)

HERRI BAKOITZEKO BIZTANLE-KOPURUA (31-05-2013)

www.berrioplano.es 
ayuntamiento@berrioplano.es

UDALA

PILOTALEKUAK

20
13

 E
KA

IN
A_

BE
RR

IO
BE

IT
IK

O
 U

DA
LA

RE
N

 IN
FO

RM
AZ

IO
 A

LD
IZ

KA
RI

A

2

Berrioplano 28-Eusk  24/6/13  10:41  Página 2



33

BO
LETÍN

 DE IN
FO

RM
ACIÓ

N
 M

UN
ICIPAL DEL AYUN

TAM
IEN

TO
 DE BERRIO

PLAN
O

 _JUN
IO

 2013

ATZERA BEGIRAKOAK

HERRITARRENTZAKO TELEFONOA

Korpus edo Besta Berri Eguneko prozesioa (1953). Irudian
Berriobeitiko Kontzejuko hainbat auzokide ageri dira Korpus edo Besta
Berri Eguneko prozesioan,  1953ko ekainaren 4an. Argazkia garai hartako
Antsoain Zendeako idazkariak atera zuen; Santiago Simón-ek, alegia. 

Berriobeitiko herrietako auzokideek badute antzinako argazkiak bidaltzeko aukera, atal hone-
tan argitaratzeko; horretarako, Kultura Zerbitzuarekin jarri behar dute harremanetan. Behin
argitara emanda, argazkiak auzokideei itzuliko zaizkie.

Ziurtagiriak eskatu (katastroa eta udal
erroldak, bizitokia, bizikidetza,
ordainagirien kopiak, etab.). 

Udal argibidea ematen du: zerbitzuak,
kultur eta kirol agenda, espedienteak
izapidetzea, ordenantzak, zergak, ikastaro
eta beka eskaintzak, enplegu deialdiak eta
lehiaketa publikoak. 

Udalekoak ez diren izapideei
buruzko argibidea: oinarrizko
hornidurez (telefonoa, gasa, elektrizitatea
eta ura) arduratzen diren enpresak,
Nafarroako Gobernua, osasun etxeak eta
zerbitzuak, heziketa zerbitzuak, garraio
zerbitzuak, aisia eta elkarteak. 

012 telefonoaren bidez ere zerbitzuei
buruzko kexak aurkeztu daitezke,
iradokizunak egin eta udalarekin
zerikusia duten gaiei buruzko abisuak
eman. 

Nola sartu: Markatu 012 telefonoa. 
Udalerritik kanpo deitzen baduzu,
telefonoa hauxe da: 948 217012
Ordutegia: astelehenetik ostiralera,
8:00etatik 19:00etara. Udan ordutegi
berbera izanen da. 
Deiaren kostea: finkotik: 0,34 euro.
Sakelakotik, 0,36 euro, Telefonicaren
tarifaren arabera eta denbora-mugarik
gabe. Kontsultatu beste operadore batzuk.

Herritarrentzako Telefonoaren Harrera zerbitzuaren bidez,
badago gestio hauek egiteko aukera: 

LOTZAKO AINTZIRA 

Txorrua

Txorrua espezie umila da eta ezku-
tuan ibiltzea maite du. Ugalketa
garaian oso ugaria da Lotzako ain-
tziran. Kolore deigarriak ditu, bai
berdexkak, bai horiak, baina ez da
batere erraza baten bat ikustea.
Txolarre potolo eta berdearen
antza du, baina txolarrea hiri-ere-
muetatik hurbil agerian ibiltzen da,
eta gure txorruak, aldiz, zuhaitz-
adarretan eta zuhaixketan gordeta
ematen du denborarik gehiena, ge-
hiegi nabarmendu gabe. Bere
txioari, ordea, aise antzematen
zaio, ia etengabea baita. 
Txorrua, beraz, aise ikusi eta entzu-
nen dugu udaberrian eta udako
aste gehienetan, baina nekez ne-
guan. 
Martxotik abuztura, txorrua hiru
aldiz ere ugaldu daiteke eta po-

pulazioaren joera goranzkoa da.
Emeek 4tik 6 arrautzara bitarte
errun, arrautzak 11tik 15 egunera bi-
tarte txitatzen dituzte, eta txitek bi
astera egiten dute hegan. 
Arras ongi moldatzen da deneta-
riko habitat irekietan, hiri-eremue-
tan eta hiri inguruko eremu lorate-
gidunetan. Mokoaren itxurak zer
janari mota jaten duen salatzen
digu: haziak, hain zuzen ere. 
................................
Testua: Ignacio Déan (Gorosti Natur Zientzia Elkartea). 
Argazkia: Gonzalo Déan. Aintzirari buruzko argibideak
nahi izanez gero, sar zaitezke zaleek eta aintziraren lagunek
sortu duten blogean: http://balsadeloza.blogspot.coms

AGENDA / 2013ko UZT-ABU-IRA

Ekainak 29, larunbata
EKIALDEKO DANTZA-FUSIOA
Artikako eta Berriobeitiko sabel-
dantza taldeen ikastaro amaierako
jaialdia. Adasha-k “Adasha 4Art”
ikuskizuna emanen du.
Non: María de Maeztu Kultur Etxea
(Artika).
Ordua: 20:00............
Uztailak 18, osteguna
MUSIKA
Taldea: Txantxariak. Euskarazko
abestiak eta jolasak.
Non: Artika Berriko plaza.
Ordua: 19:00............

Abuztuak 2, ostirala
ANTZERKIA
Taldea: Zirika Zirkus.
Lana: “Il dúo Cannellonni”.
Non: Larragetako pilotalekua.
Ordua: 18:30............
Abuztuak 2-4
LARRAGETAKO FESTAK...........
Abuztuak 10, larunbata
IBILALDIA ITZA ZENDEAN BARNA
Irteera: Larragetako pilotalekua.
Ordua: 09:30.
Iraupena: 3 ordu eta erdi............
Abuztuak 10, larunbata
ZINEMA AIRE ZABALEAN
Izenburua: “La vida de Pi”.
Non: Elkarteko Kontzeju plaza.
Ordua: 22:00............
Abuztuak 23, ostirala
ANTZERKIA
Izenburua: “El circo de la pulga”.
Taldea: Zurrumurru.
Non: Berriogoitiko pilotalekua.
Ordua: 19:00............
Abuztuak 24-25 
BERRIOGOITIKO FESTAK...........
Irailak 6, ostirala
HAUR ANTZERKIA
Izenburua: “Un cuento de detectives”.
Taldea: Iluna Teatro.
Non: Añezkarko pilotalekua.
Ordua: 17:00............
Irailak 6-8 
AÑEZKARKO ETA ELKARTEKO
FESTAK...........

Irailak 7, larunbata
ZINEMA AIRE ZABALEAN
Izenburua: “Brave (Indomable)”.
Non: Artika Berriko plaza.
Ordua: 21:00............
Irailak 15, igandea
HAUR ANTZERKIA
Izenburua: “Frankristina”.
Taldea: Bambalúa Teatro.

Non: Lotzako plaza.
Ordua: 18:00............
Irailak 13-15 
ARTIKAKO ETA LOTZAKO FESTAK...........
Irailak 21, larunbata
ZENDEAREN EGUNA
Non: Artika............
BESTE BATZUK
GOI TENTSIOKO LINEAREN
AURKAKO II MARTXA
IRAILEAN
Irteerak: Arretik eta Orkoiendik.
Topagunea Berriobeiti izanen da eta
bertan herri paellada bat antolatuko
da. Eguna eta ordua laster jakinaraziko
dira.

UDAL LIBURUTEGIA
IRAKURKETA KLUBA
Noiz: hilean behin, urritik maiatzera.
Non: Udal Liburutegia, María de
Maeztu Kultur Etxean.
Argibidea eta izen-ematea: Liburutegia.
Tel.: 948 38 26 22.

GIZARTE ETA KULTUR JARDUERAK
IZENA EMATEKO EPEA 
Noiz: irailak 11, 12, 13 eta 15.
Tel.: 012.
Ordutegia: 8:00etatik 19:00etara
Jarduerak: BERRIOBEITI: eskulanak,
aerobica, dantza latinoak eta areto
dantzak (maila ertaina-aurreratua),
pilates, haur judoa eta pilota eskola
(eskupilota mutilentzat, eta paleta,
neskentzat). ARTIKA: yoga, pilates,
informatika eta internet oinarrizkoa,
ekialdeko dantza-fusioa,
emakumeentzako defentsa
pertsonala, euskal dantzen ikastaroa
eta haurrendako sormen tailerra.
AIZOAIN: sukaldaritza. 
LOTZA: yoga.

BERRIOGOITI
INGELES IKASTAROA
Mailak: ingelesa udarako
(berrikuspena) eta ikasturtean zehar
adin eta maila guztientzat.
Argibideak: 676 657 330/948 303 050
edo berriosuso.ingles@gmail.com

PUNTO Y QUEDA
Non: Kontzejua.
Noiz: bi ostegunean behin, 18:00etatik
20:00etara.
Ordutegia: 18:00etatik 20:00etara.
Argibideak:
info@ellaboratoriodeedus.com

AMETZA ABESBATZA
KIDE BERRIAK HARTZEA
Entseguak: irailetik ekainera, astearte
eta ostegunetan.
Ordutegia: 20:30etik 22:00etara.
Non: Erabilera Anitzeko Eraikina.
Berriobeiti.
Argibideak: www.coralametza.org

AMETZA TXIKI ABESBATZA
Haur atala. Seme-alaben izena eman
nahi dutenek Alicia Amezgaray
abesbatzako buruarengana jo behar
dute (649 148 860 edo
aliamezga@hotmail.com).
Entseguak: asteazkenetan, 18:00etatik
19:00etara.
Non: Erabilera Anitzeko Eraikina.
Berriobeiti.

ARTIKA
GIZARTE ETA KULTUR JARDUERAK
Haurrak: frantsesa eta ingelesa, musika
hastapena eta arte plastikoak.
Helduak: ingelesa, frantsesa eta arte
plastikoak.
Argibideak:
concejoartica.blogspot.com.
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HIRITARRE
N ARRETA

HIRIKO
KANPALEKUAK

233 haurrek eman
dute izena
Berriobeitiko
udalerriko 231 haurrek
parte hartuko dute
uda parteko hiriko
kanpalekuetan. Bost
txanda izanen dira,
ekainaren 24tik
abuztuaren 30era.
Gaztelaniazko
ekitaldietarako, 153
haurrek eman dute
izena (92 haur, zehazki,
4 eta 6 urte artekoak
dira, eta 61, berriz, 7
eta 12 urte artekoak).
Euskarazko
ekitaldietarako, berriz,
80 haur daude izena
emanda (39 haur, 4 eta
6 urte artekoak, eta 41,
berriz, 7 eta 12 urte
artekoak).
Gaztelaniazko taldeen
jarduerak Berriobeitiko
Erabilera Anitzeko
Eraikinean eginen dira.
Euskarazko taldeenak,
berriz, Artikako María
de Maeztu Kultur
Etxean. 

MUSIKA ESKOLA
Matrikula
kopuruak berriro
gora jo du
Berriozarko Francisco
Casanova Musika
eskolako ikasturte
berrian, Berriobeitiko
udalerriko 85 haur
arituko dira. Talde
ugariena Artikakoa eta
Artika Berrikoa izanen
da, 40 ikasle arituko
baitira; gero,
Berriogoitikoak (13) eta
Berriobeitikoak (12)
datoz. Ikasturte
honetan, 109.000 euro
da eskolarekiko urteko
hitzarmena.
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Udalak 11.000 euro bidera-
tu ditu lankidetza-hitzar-
men batera, hots, Berrio-
zarko Auzokideak Laguntze-
ko Elkartearekin, Berriozar-
ko Udalarekin eta Oinarriz-
ko Gizarte Zerbitzuarekin
egina duen lankidetza-hi-
tzarmenera. Gaur egun, kri-
siak eraginda, egoerarik oke-

rrenean dauden auzokideen
beharrak betetzea da ekime-
naren helburua, oinarrizko
eskariei erantzuteko, hala
nola elikagaiak lortzeko. Be-
rriobeitiko ia berrogei fami-
liak jo dute zerbitzu horre-
tara. Laguntzak gizarte zer-
bitzuen bidez bideratzen
dira. 

ORDENANTZA
Biztanle bakoitzeko errentaren
arabera emanen dira kirol eta hez-
kuntza jarduerentzako diru-la-
guntzak. Udalak kirol, hezkuntza,
kultur eta bestelako jarduerentzat
ematen dituen diru-laguntzak arau-
tzeko ordenantzak banaketa-irizpide
zuzenagoak hartuko ditu kontuan, fa-
milien egiazko beharrei erantzuteko.
Aldaketa horren bidez, eskatzaileen
biztanle bakoitzeko errentaren arabe-
ra kalkulatuko dira eskolaz kanpoko
kirol, hezkuntza eta kultur jardueren-
tzako diru-laguntzak, bai eta jardue-
raren beraren kostuaren arabera ere. 
Baldintza orokorrak betetzeaz gain, fa-
milia onuradunek Berriobeitiko uda-
lerrian erroldatuta egon eta egiazko
auzotasuna izan beharko dute eskae-
ra egiten den unetik beretik laguntza
jaso bitartean. 

11.000 euro behar 
gorrienean daudenentzat

Joan den ekainaren 4az ge-
roztik, Emilio Arrondo Ami-
got da Berriobeitiko bake-
epaile berria, Udalak izen-

datuta. Lau urte emanen
ditu karguan. José Álvaro
Marinero Muñoz ordezko
bake-epaile izendatu dute.

Emilio Arrondo, 
bake-epaile berria

Udalak eremu publikoan terrazak eta osta-
laritzari lotutako beste elementu batzuk
ezartzeko ordenantza aldatu du, establezi-
menduek berek eskatutako bi gauza aintzat
hartzeko: zilegi izanen da sutontzi elektriko-
ak paratzea, eta zilegi ere, terrazak galtzadan
ezartzea. 
Hirigintza Batzordeak itxiera-orduari buruz-
ko proposamen bat ere jaso zuen, baina atze-
ra bota zen, egungo ordutegien emaitza iku-
si eta etorkizunean izan daitezkeen beharrak
ebaluatu arte.

Terrazetan
sutontzi
elektrikoak
paratzen ahalko
dira

UDAL INFORMAZIOA
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BERRIOGOITI
Osasuna eta eremu elektromagnetikoei bu-
ruzko hitzaldia. Berriogoitiko Apezetxea El-
kartean osasuna eta eremu elektromagnetikoei
buruzko hitzaldi bat egin zen, joan den ekaina-
ren 12an. Irailean, bestalde, Orkoien-Ezkabarte
goi tentsioko linearen aurkako bigarren martxa
eginen da. Bi irteera izanen ditu: Arretik eta Or-
koiendik. Topagunea Berriogoiti izanen da eta
bertan herri paellada bat antolatuko da. Laster
martxaren eguna eta ordua jakinaraziko dira. 

Berriogoiti Facebooken. Berriogoitiko Kon-
tzejuak facebook-orrialde bat ireki du
(https://www.facebook.com/concejo.deberriosuso), au-
zokide guztiei udalerrian antolatzen diren eki-
taldi eta jardueren berri emateko. Datozen hila-
beteotarako aurreikusita dauden tailerren arte-
an, udako ingeles ikastaroak nabarmentzen dira
(berrikuspena) eta, aldi berean, ikasturtea haste-
arekin bat adin eta maila guztientzat hasiko di-
renak. Argibideak 676 657 330/948 303 050 zen-
bakietan edo berriosuso.ingles@gmail.com.
Irailean, bestalde, punto y queda-ko saioei
emanen zaie segida. Kontzejuan ematen dira bi
ostegunean behin, 18:00etatik 20:00etara. Jardue-
ra doakoa da, eta hurrengo hitzorduak irailaren
5ean eta 19an izanen dira. Argibideak: info@ella-
boratoriodeedus.com. 

BERRIOBEITI

Festa giro ona San Isidro jaietan. Berriobei-
tiko jaien karira, joan den maiatzaren 11n
Ametza abesbatzak eta Bescanó-ko Josep Ruhi
abesbatzak (Girona) kontzertua eman zuten he-
rriko elizan. Bakoitzak hainbat kantu abestu on-
doren, bukaeran bi eman zituzten elkarrekin
(bata euskaraz, eta bestea, katalanez). Gogora-
tzekoa da urtebete lehenago, iazko ekainean,
Berriobeitiko abesbatza joan zela Gironako
herri horretara, kantaldia emateko. 
Ondotik, jai giro ona ez zen apaldu, Kaoba
plaza taldea aritu baitzen, zezensuzkoak bazte-
rrak girotu zituen eta, afaltzeko, kalderete go-
xoak prestatu ziren. Biharamunean, haurrek
puzgarriak gozatu zituzten, eta helduentzat, be-
rriz, mexikar abestien kontzertu bat izan zen,
Alazán bikotearen eskutik. Horrez gain, zezen-
txoen entzierroa eta pilota partida. Maiatzaren
15ean, bukatzeko, meza eta prozesioa egin
ziren, San Isidro eguna behar bezala ospatzeko.
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KONTZEJUAK

LOTZA

Txangoak Lotzako aintzirara. Iruñerriko Man-
komunitateak aire zabalean antolatutako jar-
dueren artean, joan den ekainaren 1ean txango
bat egin zen, Lotzako aintzira ikusteko. Egu-
raldi txarra egin bazuen ere, 15 lagun inguruko
talde bat elkartu eta denetariko landare eta he-
gaztiak ikusi zituzten, urez mukuru betea ze-
goen aintziran. Ibilaldiari ekin aurretik, Aranzadi
Zientzia Elkarteko teknikari batek hainbat gauza
azaldu zituen: aintziraren garapena, hegaztien
migrazio prozesuak, habia egitea, eta udabe-
rriko floraren aberastasuna. Behin kanpoaldean,
hezegunean barrena ibilbide botanikoa egin
zuten, eta parte-hartzaileek beren argazki-al-
buma osatu zuten.

AMETZA ABESBATZA
Kontzertua Huescan. Ametza abesbatza San-
ta Eulalia de Gállego (Huesca) herrira joan zen,
joan den ekainaren 22an, Reino de los Mallos Or-
feoiarekin batera kontzertu bat emateko. 
Ametza abesbatzak (www.coralametza.org), bes-
talde, gizonezkoen eta emakumezkoen ahotsak
behar ditu, egitasmoari jarraipena emateko. Ent-
seguak irailetik ekainera egiten dira, astearte
eta ostegunetan, Berriobeitiko Erabilera Ani-
tzeko Eraikinean, 20:30etik 22:00etara. Horrez
gain, seme-alabak abesbatzaren haur atalean
(Ametza txiki abesbatzan) sartu nahi dituzten
pertsonek Alicia Amezgarayren abesbatzako bu-
ruarengana jo behar dute (649 148 860 edo alia-
mezga@hotmail.com). Haurren entseguak aste-
azkenetan egiten dira, 18:00etatik 19:00etara.

UDAKO JAIAK

Jai egutegiari
Donibane gaueko
suen bidez eman zaio
hasiera
Oteiza izan da aitzindaria
udako jaien egutegian, joan
den ekainaren 21ean
txupinazoa bota baitzuten
festei hasiera emateko.
Ondotik, festa giro ederreko
bi egun etorri ziren, otorduz
eta doinuz beterik. Egun
nagusia ekainaren 23a izan
zen. Horrela, Familia
Santuaren komentuan meza
eman zen, ondotik otamena
eta 14:00etan arroza
prestatu zen auzokide
guztientzat. Arratsaldean,
berriz, haurrek josteta
ederrak egin zituzten haur
jokoetan, eta gauez, San
Joan suek amaiera ezin
hobea eman zieten jaiei.
Artikan eta Berriogoitin
ere jendea jauzika ibili zen
Donibane gaueko suetan.
Larragetan, abuztuaren
lehen asteburuan ospatuko
dira jaiak (2an, 3an eta 4an).
Berriogoitiko auzokideek,
beren aldetik, abuztuaren
24an eta 25ean ospatuko
dituzte. Egitarauko ekitaldi
nagusiak herri kirolak,
haurrendako jokoak, herri
otorduak eta dantzaldiak
izanen dira. Irailean,
Elkarten eta Añezkarren
eginen dituzte (irailaren 6tik
8ra) eta Artikan eta Lotzan,
azkenik, irailaren 13tik 15era.

ARTIKA

Harrera ona gizarte
eta kultur ikastaroei
Jende asko ari da izena
ematen Artikako María
Domínguez gizarte etxeak
2013/2014 ikasturterako
antolatutako tailerretan.
Haurrendako eskaintzan,
frantses eta ingeles
ikastaroak daude, musikan
hasteko tailerrak, bai eta
arte plastikoak lantzeko
tailerrak ere; helduendako
eskaintzan, berriz, ingeles
eta frantses eskolak, bai eta
arte plastikoak lantzeko
tailer bat ere. Argibideak:
concejoartica.blogspot.com
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6.800 euro, kultur,
kirol eta gazteria
arloetara
Ametza Abesbatzak, San Isidro Errege Kabalkada
Elkarteak, Mari Domingi-k, Berriobeiti futbol
klubak, Berriobeiti BTT klubak, Berriobeiti pilota
klubak eta Berritxaco txirrindularitza klubak
6.887,35 euroko diru-laguntza jasoko dute, urte-
an barna antolatzen dituzten kultur, kirol eta gaz-
teria arloko jarduerak egiteko. Ametza Abesba-
tzak, zehazki, 1.642,92 euro jasoko ditu, irakasle
profesional batek abeslariei ematen dizkien kan-
tu eskolak ordaintzeko; irakaslea, gainera, zuzen-
dari aritzen da abesbatzaren emanaldietan. San
Isidro Errege Kabalkada Elkarteak, bestalde,
1.438,38 euro jasoko ditu Berriobeitiko Kabalka-
da antolatzeko, eta Mari Domingi-k, 227,50 euro.
Kirol elkarteei dagokienez, Berritxaco txirrindu-
laritza klubak 1.392,99 euro jasoko ditu gazteenen
artean txirrindularitza bultzatzeko eta lehiaketak
antolatzeko. Berriobeiti futbol klubari 1.279,05 eu-
roko laguntza emanen zaio, besteak beste, kirol
gaiak eta jantziak erosteko eta Berriozarko kirol-
degiko pista alokatzeko. Berriobeiti BTT klubak 560
euro jasoko ditu mountain bike-ko irteerak anto-
latzeko eta, azkenik, Berriobeiti pilota klubari
346,50 euro emanen zaizkio pilotalekua alokatze-
ko eta ikastaroak antolatzeko. 

DIRU-LAGUNTZAK

Antzerkia eta zinema udako ostiral
eta larunbatetan. Udako kultur egita-
raua uztailaren 18an, osteguna, abiatu-
ko da Artika Berriko plazan, non Txan-
txariak taldeak euskarazko kantu eta jo-
las ikuskizun bat emanen baitu. Abuztua-
ren 2an, ostirala, Larragetako pilotale-
kuan, Zirika Zirkus taldearen saio bat iza-
nen da, “Il dúo Cannellonni” izenburu-
koa. Abuztuaren 10ean, larunbata, hiru

orduko ibilaldi bat abiatuko da Larrage-
tako pilotalekutik Itza Zendean barna
ibiltzeko. Egun horretan berean, Elkar-
teko Kontzeju plazan, aire zabaleko zi-
nema-saio bat eginen da, 22:00etan. Ze-
hazki, “La vida de Pi” (argazkian) emanen
da, 7 urtetik gorakoentzat.
Abuztuko azken kultur hitzordua hila-
ren 23an izanen da Berriogoitin, non Zu-
rrumurru taldeak “El circo de la pulga”
lana emanen baitu; 19:00etan, herriko pi-
lotalekuan. 
Irailean, Añezkarko pilotalekua detek-
tibeen agertoki bihurtuko da, Iluna te-
atro taldeari esker. Antzezlana 17:00etan
hasiko da.
Irailaren 7an, larunbata, Artika Berriko
plazan “Brave” (Indomable) filma ema-
nen da jende guztiarentzat.
Udako azken saioa Lotzan eginen da, Ba-
mabalúa Teatro taldeak “Frankristina”
antzezlana antzeztuko baitu herriko
plazan, 18:00etatik aitzinera; irailaren
15ean, igandea. 

UDAKO EGITARAUA

KULTURA

GIZARTE ETA KULTUR IKASTAROAK
Izen-ematea, irailaren 11n, 12an, 13an
eta 15ean. Irailean zabalduko da
2013/2014ko gizarte eta kultur ikastaro-
etan izena emateko epea. Zehazki, irai-
laren 11n, 12an, 13an eta 15ean, 8:00eta-
tik 19:00etara, 012-Infolokal telefonoan.
Aurtengo eskaintzan hamabost jarduera
dira. Berriobeitin ikastaro hauek ema-
nen dira: eskulanak, aerobica, dantza la-
tinoak eta areto dantzak (maila ertaina-
aurreratua), pilates, haur judoa eta
pilota eskola. Artikan, berriz, yoga, pila-
tes, informatika eta internet oinarriz-
koa, ekialdeko dantza-fusioa, ema-
kumeendako defentsa pertsonala,
helduendako euskal dantzak eta hau-
rrendako sormen tailer bat; Aitzoainen,
sukaldaritza, eta Lotzan, yoga. 

KULTUR JARDUERAK

Parte-hartze handia umeendako an-
tzerki zikloan. Guztira, 98 lagun izan
dira umeendako antzerki zikloan, apiril
eta maiatzean, Kultura alorrak antolatu-
rik. Lehen ikuskizuna apirilaren 14an egin
zen, Arena en los bolsillos taldearen es-
kutik, “Afuera es un lugar” lana antzeztu
baitzuen. Bigarren saioa Zirika Zirkus
taldearen “Lara Larika” izan zen, maia-
tzaren 5ean. Bi antzezlanak euskaraz eta
gaztelaniaz eman ziren, eta jendeak
txalo beroen artean hartu zituen. An-
tzezpenak propio ikusle kopuru txikia-
rentzat egin ziren, eta halako barne giro
atsegina lortu zen, ikusleak agertokian
bertan eserita baitzeuden. Haurrek ere
ederki gozatu zuten, eta ikuskizun
osoan eutsi zioten arretari. 

LIBURUTEGIA

Emazu izena liburutegiko
irakurketa klubean
Arrakasta handia izan du udal
liburutegiko irakurketa klubak.
Artikako María de Maeztu
Kultur Etxean kokatua dago eta
bilerak hilean behin egiten dira,
urritik ekainera. Inork irakurketa
klubean aritu nahi badu,
liburutegian izena eman
beharko du (948 38 26 22).
Klubak urriaren 26an parte
hartuko du Nafarroako
Irakurketa Kluben III. Topaketan.
Tuterako NUPen eginen da,
Manuel Rivasen “Las voces
bajas” liburua irakurtzeko.

Inés Bengoa, kontu
kontari arrakastatsu
Haurrek eta helduek ederki
gozatu zituzten Inés Bengoak
Artikako liburutegian eman
zituen ipuin saioak. Ipuin-
kontalariak haurrentzat
kamishibai saio bat prestatu
zuen (Japoniako ipuinak)
euskaraz, 30 neskato-mutikoren
aitzinean. Helduek, beren
aldetik, primeran pasatu zuten
“Vamos a contar mentiras”
ikuskizunarekin, gezurrez
mozorroturiko egiak entzuteko.
35 bat entzule izan ziren. 
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EUSKARAZKO
IKASTAROAK

Euskal dantzak,
euskara ikastaroak
eta haur tailerra
Kultura alorrak
euskarazko hiru ikastaro
antolatu ditu Artikako
María de Maeztu Kultur
Etxean: Traste-Nahaste-
Borraste izenburuko haur
tailerra, 5 eta 7 urte
arteko haurrentzat,
ostiraletan eginen dena,
17:30etik 18:30era; Euskal
dantzak helduentzat,
ostiraletan, 19:00etatik
20:30era; eta euskara
ikasten hasteko
ikastaroak (astean lau
egunez, 15:00etatik
16:30era), taldeak beste
Kontzeju, maila eta
ordutegietan osatzeko
aukerarekin. Berriozarko
Auzalor-AEK euskaltegiak,
gainera, talde eskaintza
zabala eskaintzen du
hainbat maila eta
ordutegitan. 
Haur tailerra eta euskal
dantzen ikastaroa
urriaren 1etik maiatzaren
30era emanen dira;
euskara ikastaroak, berriz,
urriaren 1ean hasi eta
maiatzaren 27an bukatuko
dira. 

TXIRRINDULARITZA
Ekainean, txirrindularitza karrera franko.
Eguraldi txarraren ondorioz, Berritxaco Txirrindu-
laritza Klubak ekainaren 9ra atzeratu behar izan
zuen II Artikako Kontzejua Trofeoa, baina egun ho-
rretan ere ez zen proba osoa egiterik izan. Euriak
lineako proba egitea eragotzi zuen eta, trofeoa
behin betiko bertan behera ez uzteko, antola-
tzaileek ginkana probak pilotalekura eta Marta

Mendía pista estalira
eramatea erabaki zuten.
Burunda klubeko Mikel
Regil izan zen irabazlea
promesen kategorian;
Aralar klubeko Jon Erdo-
zia, hasiberrien katego-

rian; Muskaria klubeko Sergio Grajera, kimuen ka-
tegorian; eta Ermitagaña klubeko Fermín Irigoyen
lehena izan zen infantiletan.
Ekainaren 13an, bestalde, Artikako Bizikletaren Egu-
naren hirugarren edizioa jokatu zen, aurtengoan
ibilbidea luzeagoa izan zuena.
Ekainaren 23an, azkenik, I San Cristóbal-Ezkaba
Desafioa jokatu zen, hau da, 16 urtetik gorakoen-
tzako BTT martxa bat. Guztira, 29,5 km izan ziren
eta 1.168 metroko desnibela.

BERRIOBEITI

KIROLAREN EGUNA
Kirolaren Eguna joan den maiatzaren 5ean
egin zen Berriobeitin. CD Berrioplano klubak
Cardenal Ilundáin-en aurkako partida irabazi
zuen futbol txikian, eta 3X3 futbitoa ere izan
zen. Pilotalekuan zumba saio bat egin zen (hau
da, aerobica gehi saltsa) Eva Homolkova-ren es-
kutik, eta Berriobeitiko judo eskolak erakustal-
dia ere egin zuen. Goizari bukaera emateko,
txirrindularitza karrera herrikoi bat egin zen hau-
rrentzat, 4tik 15era urte bitarteko neska-muti-
lentzat. 
Aurtengo edizioko gauza berrietako bat Udala-
ren Pilota Eskolaren eskutik etorri zen, eskupi-
lota eta paleta partidak antolatu baitziren
irailean hasiko den ikasturtea aurkezteko. Kirol
anitzeko saioak ere izan ziren. 

FRONTENISA BERRIOBEITIN
Alberto Albillos eta Javi Sánchez, frontenis
txapelketako irabazleak. Jende asko bildu zen
joan den maiatzaren 12an Berriobeitiko pilota-
lekuan, herriko festen karira antolaturiko fron-

tenis txapelketa ikusteko.
Alberto Albillosek eta Javi
Sánchezek jantzi zuten

txapela, eta Miguel
Angel López Farea
eta Asier Ocaña bi-
garren izan ziren. 

KIROLAK EUSKARA

JARDUERAK ESTALPEAN. Euria egin zuen arren,
Añezkarrek handizki ospatu zuen Euskararen
Eguna. Goizean, herri kirolak izan ziren nagusi. Izan
ere, palanka herri lehiaketaren ondotik, pilotale-
kuan herriarteko lehen sokatira txapelketa joka-
tu zen, Añezkarrek irabazi zuena, eta ondorik, hau-
rrendako herri kirolak egin ziren. Behin indarrak
ahituta, jendeak karpara jo zuen herri bazkarian
parte hartzeko, Paris 356 gizarte jantokiak zerbi-
tzatua. 180 lagun elkartu ziren, eta bazkalondo-
an, Zindiku kantu taldea aritu zen. Eguraldi txa-
rrak behartuta, larrain dantza karpan egin zen, eta
han bertan, jai giroak gauerdira arte iraun zuen.
Egun osoan, Kontzejuko gelan “Euskararen jaia iru-
ditan” erakusketa egon zen ikusgai.

EUSKARAREN EGUNA

ZENDEALDIA
Ehun bat lagun Zendealdian. Berriz ere jende aunitz bildu zen Zende-
aldian, hau da, Zendeako herrietan barrena urtero antolatzen den ibi-
laldian. Eguraldi onak lagundurik, 100 lagun inguru elkartu ziren joan den
apirilaren 20an ibilbidea oinez egiteko. 16 bat kilometroko bidea da eta
udalerriko herri guztiak zeharkatzen ditu. Aurten, ibilbidea Artikan hasi
eta Berriobeitin bukatu zen, ederki bukatu ere, Erabilera Anitzeko Erai-
kinean herri bazkaria egin baitzen.
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Osoko bilkura arrunta
2013ko maiatzak 7

EUSKARA DIRU-LAGUNTZETARAKO DEIALDIA.
EUSKARA IKASTEKO BEKAK 2013 
Zinegotzi guztiak bertaratu ziren, Aránzazu
Algárate izan ezik (UPN). Udalbatzak aho
batez onetsi zituen diru-laguntzetarako
deialdi publikoa arautzeko oinarriak, eus-
kara 2012/13an ikasteko.

ARTIKA KIROL HIRIAREN USTIAPEN KONTUAK
2012
Osoko bilkurak aho batez onetsi zituen Ar-
tikako Kirol Hiriaren 2012ko ustiapen kon-
tuak. Azken emaitza 442.970,09 euro izan
zen.

AGOIZKO UDALAREN MOZIOA
Udalbatzak Agoizko Udalaren mozioa onetsi
zuen, 4 boto izan baitziren alde (NABAI,
PSN-PSOE eta BILDU); 3 kontra (UPN eta
PP), eta 3 abstentzio (AAB). Mozioa BILDUk
aurkeztu zuen eta herriei beren ondare pu-
blikoaren jatorriari eta eskubideei buruzko
argibide juridikoa eta historikoa eskaintzea
eskatu zitzaion Nafarroako Gobernuari, bai
eta Elizak immatrikulatutako ondasunak be-
rreskuratzen saiatzen diren udal eta kontze-
juen alde egitea ere. Nafarroako Gobernuak,
halaber, esan dezala zenbat diru publiko in-
bertitu den elizak eta baselizak konpon-
tzeko, eta zenbat diru ematen duten Gober-
nuak, Estatuak eta toki entitateek kostu
guztiaren gainean; Elizaren izenean ageri di-
ren eta hein batean edo erabat hondaturik
dauden higiezinen zerrendaren inprimakia
betetzea; udal ordezkaritza bat izendatzea
Nafarroako udal eta kontzejuen alkate eta
zinegotzien Batzarrera joateko; eta erabakia-
ren berri nafar ondarearen defentsarako pla-
taformari ematea. 

PSN-PSOEren MOZIOA EMAKUMEEN ERABAKI
LIBREAREN ESKUBIDEAREN ALDE
Osoko bilkurak PSN-PSOEren mozioa onetsi
zuen, 4 boto izan baitziren alde (NABAI,
PSN-PSOE eta BILDU), 3 kontra (PP eta UPN),

eta 3 abstentzio (AAB). Honatx mozioaren
edukia: Udalak aitor dezala askatasunez era-
bakitako amatasunerako eskubidea; Udalak
Espainiako Gobernuari oroitaraz diezaiola
Konstituzioan akonfesionaltasuna aldarri-
katua dagoela; eta Udala sexu- eta ugal-
keta-osasunari eta haurdunaldia borondatez
eteteari buruzko martxoaren 3ko 2/2010
Lege Organikoa erreformatzearen kontra
ager dadila, eta aldaketak ekarriko lukeen
atzerapena errefusa dezala. 

PSN-PSOEren MOZIOA TOKIKO ERREFORMAK
UDALEN GIZARTE ZERBITZUETAN IZANEN
LITUZKEEN ONDORIOEZ 
Osoko bilkurak PSN-PSOEren mozioa onetsi
zuen, 4 boto izan baitziren alde (NABAI,
PSN-PSOE eta BILDU), 3 kontra (PP eta UPN),
eta 3 abstentzio (AAB). Honatx mozioaren
edukia: udal autonomia berrestea; Lehen
Laguntzako Gizarte Zerbitzuetarako Sare
Publikoa aldeztu eta indartzea; eta Gober-
nuak Toki Administrazioa arrazionalizatzeko
eta iraunkor egiteko legearen aurreproiektua
erretiratzea; bukatzeko, Espainiako Gober-
nuari erabakiaren berri ematea. 

BILDUren MOZIOA, TOKI ADMINISTRAZIOA
ARRAZIONALIZATZEKO ETA IRAUNKOR
EGITEKO LEGEAREN AURREPROIEKTUA 
DELA-ETA
7 boto izan ziren alde (AAB, NABAI, PSN-
PSOE eta BILDU), 1 kontra (PP), eta 2 abs-
tentzio (UPN). Udalbatzak, beraz, erabateko
errefusa agertu zion Toki Administrazioa
arrazionalizatzeko eta iraunkor egiteko le-
gearen aurreproiektuari, udal autonomiaren
eta Nafarroako forutasunaren aurkako era-
soa baita; Espainiako Gobernuari exijitu dio
aurreproiektua berehalakoan erretira de-
zala, eta onesten badu, kasuan kasuko era-
kundeak premiatzea legea ez aplikatzera;
eta kontzeju, udalerri eta mankomunita-
teek, dela eztabaida honetan, dela Nafarro-
ako tokiko mapa aldatzeko eztabaidan, di-
tuzten iritzi eta ekarpenak kontuan hartuak
izatea. 

Osoko bilkura arrunta
2013ko ekainak 4
DIRU-LAGUNTZAK GIZARTE, KIROL ETA KULTUR
ARLOKO TALDEEN ARTEAN BANATZEA
Zinegotzi guztiak bertan zirela, Udalbatzak
aho batez onetsi zuen Berriobeitiko Hiri An-
tolamenduko Plan Orokorrean egiturazko
aldaketa egitea, Berriogoitiko BB-2 sekto-
rean. 

TERRAZAK EREMU PUBLIKOAN JARTZEKO
ORDENANTZA, ALDATUA
Osoko bilkurak aho batez onetsi zuen
eremu publikoan terrazak eta ostalaritzari
lotutako beste elementu batzuk ezartzeko
ordenantza aldatzea, berogailu elektrikoak
eta galtzadan terrazak jartzea zilegi egiteko. 

ANTZOKI SAREAREKIN BAT
Udalbatza atxiki egin zaio Antzoki Sare sortu
berriari, 10 boto izan baitziren horren alde,
eta abstentzio 1 (PP). Sarea 25 udalek osatzen
dute.

LANKIDETZA HITZARMENA UDALAREN ETA
BERRIOZARKO AUZOKIDEAK LAGUNTZEKO
ELKARTEAREN ARTEAN 
Osoko bilkurak aho batez onetsi zuen aurre-
kontuetan aldaketa bat egitea, 11.000 euro
bideratzeko Berriozarko Auzokideak Lagun-
tzeko Elkartearekin egina duen lankidetza
hitzarmenera, gizarte-jantokiari laguntza
emate aldera. 

BERDINTASUN BATZORDEAREN MOZIOA,
INDARKERIA SEXISTAREN AURKA
Udalbatzak Berdintasun Batzordearen mo-
zioa onetsi zuen aho batez, indarkeria se-
xistaren aurka, eta indarkeria sexistak ema-
kumeen artean eragindako heriotzak
gaitzesteko. Nafarroako Gobernuari eskatu
zaio ez dezala genero-indarkeria borroka-
tzeko aurrekonturik, programarik eta balia-
biderik murriztu eta segi dezala berdintasu-
nean oinarritutako prestakuntza ematen.
Azkenik, kondenak bete daitezela eskatu da,
legeek ezarritakoarekin bat. Udalaren irudi-
koz, gainera, horrelako krimenentzat ez luke
kondena murrizketarik egon behar.

UDAL INFORMAZIOA / OSOKO BILKURAK

Egun batez, palankariak Añez-
karren. Añezkarren palanka-jaur-
tiketa berreskuratu da egun batez,
hots, XVIII. eta XIX. mendeetako
herri kirol nagusia. Horrela, Euska-
raren Egunaren karira, omenaldia
egin nahi izan zitzaion Ramón
Gogorza Zabaleta palankari ospe-
tsuari. Auzokide ugari joan ziren
futbol-zelaira palankarien arte-
ko lehia ikusteko. Berriozarko He-

rri Kirolak taldeko Oier Aizkorbe
arduratu zen lehiaketa zuzentze-
az eta kirol horren jatorria azal-
tzeaz. Añezkarko palankariaren
istorioa ere kontatu zuen. Kirola-
riek hiru saiakera izan zituzten
palanka botatzeko; palanka 4 kilo
ingurukoa da. Gizonezkoetan,
Marko Galartza izan zen irabazlea,
eta emakumezkoetan, berriz, Izas-
kun Arraiza. 

EUSKARA

USADIOA
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