2008ko ABENDUA

herritar adiskidea, agur!
2008. urtea bukatzear den honetan, Gabonak gainean, elurra
mara-mara eta sutondoak bero-bero ditugularik, une egokia
iruditu zaigu aurkezten dizugun urtekari honi begiradatxo bat
bota diezaiozun.
Gero eta gehiago baina gero eta azkarrago bizi garen gari
honetan, une batean erlojuaren taupadetatik ihes egin, lasaitasun tarte bat hartu eta bertan idatzitako berriak irakurtzea gustatuko litzaiguke.
Sarreran aipatu bezala, azken hilabete hauen laburpena egiten saiatu gara, Arbizuko Udalak urte honetan burututako ekitaldien, obren, lanen eta etorkizunean egiteko asmoen laburpentxo bat. Gure asmoa izango litzateke urtero antzeko aldizkari bat ateratzea, betiere udaleko mugimenduen berri izateko
eta udalaren eta herriaren arteko lotura sendotzeko.
Aldizkari hau egiteko garaian ahal den herriko eragile gehienekin kontaktuan jartzen saiatzen gara, baina norbaitek ideia
berriren bat balu eskertuko genuke hori jakinaraztea.
Jada datorren urte berriari begira jarrita, urte zaharrari
dagozkion zamak utzita, urte berria indarrez hasteko indarberritu eta lanean gogoz segitzeko konpromisoarekin agurtzen
zaituzte udalbatzak, urte berri oparo bat eskatuz guztiontzat.
Gabon onak pasa, familiarteko eta lagunarteko une goxoak
pasatzeko aprobetxatu eta bertan egoterik ez dutenez gogoratu. Urte berri ona opa dizuegu.
Jesus Mar i Mendinueta - Arbizuko alkatea

udal aurrekontuak
Aurtengo aurrekontuaren zenbatekoa aurreko ekitaldietan baino handiagoa izan da, bi arrazoi nagusiengatik:
batetik, industrialdea handitzeko
lanengatik, eta bestetik, hainbat esparrutan egindako inbertsioengatik, adibidez, Olatzea landa hotela.
2008ko ekitaldiko aurrekontuen zenbatekoa 6.203.751 eurokoa da. Gastuetan partidarik handiena industrialdearen urbanizaziorena izan da: 3.400.000
euro gastatu dira industrialdearen bigarren eta azken fasea egiteko.
Hona hemen aurtengo aurrekontuetako ohikoak ez diren diru partidarik
handienak: Olatzea landa ostatuaren
obrak egiteko 800.000 euro gastatu
dira. UE-4 urbanizatzeko 260.000
euro. Kiroldegiko hobekuntza lanak
egiteko, 177.255 euro. Basoko pistak
konpondu eta hobetzeko 150.000
euro. 0-3 urteko aurreskola egiteko
emandako aportazioa 90.000 eurokoa
izan da. Kiroldegiko eta hoteleko aparkalekuak egiteko 75.000 euro. Ubelde
ertzeko ibilbidea egiteko 61.000 euro.
Udal Hirigintza Plana idazteko 60.000
euro. Sendagilearen kontsultako hobekuntza lanak egiteko 50.000 euro.

Heldu den urteko udal aurrekontuak
2009ko aurrekontuak laster onartuko dira eta herritar
guztiei iritsiko zaie, aurreko urtean bezala, aurrekontu
parte-hartzaileetan parte hartzeko aukera. Gainera,
aurten, obratarako diru-laguntzak eskatzeko Lau Urteko Plana ireki du Nafarroako Gobernuak eta hurrengo
lau urteetan egin beharreko obrak zehaztu beharko
dira.
Aurten krisia dela eta, Espainiako gobernuak dirulaguntzak atera ditu langabeziari aurre egiteko, hori
dela eta, Arbizuri 180.000 euro eskaini dizkio. Eginen
diren bileretan erabakiko da diru horrekin zer egin.
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Arbizuko Udalak ez du bere gain hartzen, halabeharrez,
urtekarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.

Aldizkaria egiten lagundu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkie Arbizuko Udalak
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Zer Arbizu mota nahi dugun eztabaidagai

Hirigintza Planaren aldaketa
Aurtengo neguan batzarrak egingo dira Udal Hirigintza Plana aldatzeko
Nolako Arbizu nahi dugu? Zenbat
handitu nahi dugu? Nola handitzea
nahi dugu? Galdera horiei guztiei
eta gehiagori buruz hitz egiteko
aukera izanen da Hirigintza Plan
berriaren eztabaida prozesuan. Planaren idazketa Barcena eta Macia
arkitektuen esku dago.
Indarrean dagoen Udal Plana
orain dela 10 urte egindakoa da.
Orduan aurreikusi zuten hazkundea
gauzatzen ari da orain, 5 urbanizazio berri ari dira garatzen edo aurki
hasiko dira eraikitzen. Arbizun, guztira 150 etxebizitza berri eraikiko
dira. Ondorioz, lehen zegoen etxebizitza gabeziaren arazoa bideratu da
nolabait. Alkatearen ustez, beraz,
orain beste arazo batzuei esku sartzeko ordua da: “Indarrean dagoen
Planak ez du uzten alde zaharreko

etxe handiak sakabanatzen, nik uste
dut hor zerbait egin beharra dagoela, zeren baditugu etxeak hirurehun

metroko planta dutenak. Mila
metroko etxe bat ezin baduzu erdibitu... obra hori ez da bideragarria”.

Arbizuko Hirigintza Planeko 23. artikulua hein batean aldatu da
Lur sail batetik bestera eraikigarritasuna aldatzeko aukera
jasotzen da artikulu horretan.
Orain arte indarrean zegoen planean, idazketa ez zen oso garbia
eta endredoak sor zitezkeen.
Puntu hori orain arte ez da indarrean jarri, baina hainbat eskaera
izan dira eta beharrezkoa ikusi da
irtenbide bat ematea eskaera
horiei. Horiek horrela, hein batean aldatu da Arbizuko Hirigintza
Planeko 23. artikulua.
Idazketa berriaren arabera,
gehienez ere %50 gehiago eraiki
ahal izango da jatorriz lur sail
horrek duen eraikigarritasunarekiko, eta lekualdatzen den eraikigarritasuna gehienez ere 20
m2koa izanen da. Salbuespena

izanen dira Kale Nagusia, Fernando Urkia kalea eta Uhalde
kalea.
Aprobetxamendua erosteko
interesa duenak, aprobetxamenduari eman behar dion erabilerari buruzko dokumentazioa
aurkeztu beharko du (memoria
eta krokisa) udaletxera, eskaerarekin batera. Udalak baloratu eta
arautegiaren hausturarik ez
dagoela egiaztatu ahalko du.
Udalari aprobetxamendua erosi
ondoren, xehetasun azterlan bat
tramitatu beharko da, erositako
aprobetxamendu hori eroslearen partzelari lotzeko. Aprobetxamendua erosi duen partzelarako ezin izango da beste eskaerarik egin.
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0-3 urteko haurrendako ikastetxea
3 urte arteko haurrendako ikastetxe berria Sakanako Mankomunitateko bulegoen ondoan eraikiko
da. 6 modulo izango dituen zentroa eraiki eta egokitzeko milioi bat
euroko aurrekontua aurreikusi
dute Lakuntza eta Arbizuko udalek. Egitasmoa, bi herriren arteko
lankidetzarekin aterako da aurrera. Udalek Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza jasoko dute:
eraikuntza kostuaren %65a eta ekipamenduaren %90a Gobernuaren
kontu geldituko da.
Egitasmoa abenduan despeditu
dute eta lanak 2009an hasi eta bukatu nahi dituzte, irailean ikasturtea
hasteko.
Lakuntza eta Arbizuko Udalak
dira proiektuaren sustatzaileak. Bi
udalek hitzarmen bat sinatuko dute,
herri bakoitzaren konpromisoa
zehaztuz. Lakuntzak obraren %80
ordainduko du, eta Arbizuk %20;

urteroko gastuak, berriz, erdibana
ordainduko dituzte bi herriek.
Haurtzaindegia eraikiko den
lekuan eskola laboralak egon ziren
aurrez, eta jakina den bezala, Lakuntza eta Arbizuko udalez gain, Etxarri
Aranaz, Ergoiena, Arruazu eta
Uharte Arakilgo udalena ere bada
eraikina, hori dela-eta baimena eska-

Galtzagorri ludoteka
Aurten 0-4 urteko haurrentzat ere
Arbizuko ludoteka eskola azpian dago kokatuta.
Udaletxeak lokal hau egokitu zuen haurrak bertan
elkar daitezen. 2000. urtetik hona 3-12 urte bitarteko haurrak asteazken eta larunbatetan ludotekan elkartzen dira. Aurten begiralea Jasone Iriarte
da. Gainera, udan ere, uztailean, astean hiru egunez egoten da irekita, goizeko 10etatik 13ak arte.
Aurten, Udalak ludoteka egokitu du 0-4 urte
bitarteko ume txikientzat. Astelehen, astearte eta
ostegunetan, arratsaldeko 17:00etatik 19:00ak
arte egoten da irekita, eta bertara hurbiltzen diren
haurrek gurasoen arduran egon behar dute.
Ludotekak haurraren jolas nahia asetzen du eta
Arbizuko haurrei elkar ezagutu, batera jolastu eta
ondo pasatzeko aukera eskaintzen die. Honekin,
haurrek jolasten duten bitartean beren burua eta
besteena errespetatzen ikasten dute, lagunak egiten dituzten bitartean.

tu zaie eta guztiek eman dute baiezkoa haurtzaindegia eraikitzeko.

Finantzabidea
Ikastetxea eraiki eta gero, urteko
gastuen kopuru handiena, %75a,
gurasoen eta Nafarroako Gobernuaren artean ordainduko da; gainerako guztia, %25a, berriz, bi udalen
artean ordainduko da.
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San Juan ermitaren eta herriko zenbait
sororen titularitatea eztabaidagai
Arbizuko Udala ez dago konforme
San Juan ermita eta herriko zenbait
sororen titularitatea elizak erregistratu izanarekin. Hori dela eta, Arbizuko Udala udaleko abokatuekin
jarri da harremanetan titularitatea
herriari bueltatzeko zer egin daitekeen aztertzeko.

Iruñeko Elizbarrutiak 2004. urtean erregistratu zituen ordura arte
erregistratu gabe zeuden herriko
zenbait jabetza: San Juan ermita eta
Santa Maria eliza. Erlijio tenplu bien
inskripzio data 2004ko ekainaren
25ekoa da. Bestelako jabetza batzuk
aurrez erregistratuak zituen. 1973.

urtean 3. poligonoaren 78. partzela
erregistratu zuen Arbizuko parrokiak. 1980. urtean, berriz, ondoko
hauek erregistratu zituen Elizbarrutiak: apaizaren etxea (beheko planta
eta bi solairu), 81 m2 hiri-lur Kale
Berrian eta 51 m2 hiri-lur Aldabean.
San Juan ermita betidanik izan da
herriarena, horixe da, bederen,
Arbizuko Udalaren iritzia: “Ermita
orain dela 4 urte inskribatu zuten,
Udalari ezer esan gabe. Udal artxiboan, ordea, hainbat agiri daude
nola eta noiz egin zen obra adierazten dutenak, egin diren auzolanak…”. Orain,Arbizuko Udala abokatuen iritziaren zain dago San Juan
baselizaren eta zenbait sororen titularitatearen inguruan zer egin daitekeen erabakitzeko.

Babes ofizialeko 24 etxebizitza eraikitzeko
egitasmoa
Espero baino gehiago atzeratu da
egitasmoa, baina aurki martxan
jarriko dela uste du Udalak. Birpartzelazioaren arazoa konpondutakoan, beraz, deialdia eginen du Udalak
babes ofizialeko etxebizitza erosteko
interesa dutenei zuzendurik.
Etxebizitzen egitasmoa eginda
dago eta prozesua gidatuko duen
enpresa eta modua zehaztuta daude.
Hala, Asfi enpresa izanen da hautagaiak elkarrizketatu, baremoak ezarri eta 24 lagunen zerrenda osatuko
duena. Obraren adjudikazioa eta
eraikuntzaren prozesu osoaren
jarraipena eginen du eta 10 urteko
bermea betetzeaz arduratuko da.
Babes Ofizialeko Etxebizitzen jabeek elkarte bat osatuko dute: Erreka-

bitarte. Horixe izanen da egitasmoaren sustatzailea. Etxebizitzen
proiektua itxia izanen da; beraz, ezin
izanen da aldaketarik egin.
Atzerapenaren arrazoien artean
daude lurren kalifikazioa aldatu
beharra, Udal Planaren aldaketa egituratzailea aldatu beharra eta bir-

partzelazio arazoa soluzionatu
beharra. Paper horiek guztiak behar
bezala jartzea, hasieran uste zutena
baino denbora gehiago behar izan
da. Udaletik jakinarazi dutenez, prozesua martxan jartzen denean oso
azkar joanen da, guztia prest dagoelako.
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Eguzki plakak jarri
dira kiroldegian
Ura berotzeko asmoz eguzki plakak jarri ditu Arbizuko Udalak
kiroldegian. Eguzki plakak Fontanería Jaka S.L. enpresak jarri ditu,
79.547 euroren truke. Udalak
34.287 euroko diru-laguntza jaso
du horretarako.
Udal kiroldegian gastatzen den ur
bero kantitatea handia denez, eta
urte guztian erabiltzen denez, eguzki plakak jarri dituzte, ura berotzeko gastua murrizteko asmoz. Adituek diotenez, udan gastuaren %90
murrizten da.
Eguzki planak frontoiko graden
pasabidearen gaineko teilatuan
jarri dituzte eta abenduaren 30ean
martxan egongo dira.

Oposizioan 10 lagunek eman zuten izena eta
horietatik 2 ez ziren lehenengo frogara
aurkeztu, beraz, baztertuak izan ziren

Zerbitzu anitzeko langilea
Kiroldegiko eta
hoteleko
aparkalekuak
Arbizuko Udalak kiroldegian eta
hotelerako bidean aparkamenduak
egiteko 12.000 euroko laguntza
jasoko du, aurrekontuaren erdia.
Hotelaren seinaleztapen turistikorako 2.993 euro bideratuko ditu
udalak eta erdia diru-laguntzarekin
ordainduko du.

Alain Berastegi Mariñelarena izendatzeko
proposamena egin du epaimahaiak
Orain dela 4 urte zerbitzu anitzeko 2 lanpostu atera zituen Arbizuko Udalak. Bi lanpostu horiek
Manuel Leizak eta Fermin Alonso
Ducarrek bete zituzten. Denbora
pasa eta gero, Fermin Alonsok
eszedentzia eskatu zuen eta bere
postua 2004ko oposizioan hirugarren geratu zen Josuk bete zuen
urte batez. Denbora pasa eta gero,
ordea, Ferminek Udalari adierazi
zion postuari uko egiten ziola,
beraz, bete gabeko albinte lanpostua oposizio bidez betetzea erabaki zuen udalak.
Oposizioan 10 lagunek eman
zuten izena eta horietatik 2 ez
ziren lehenengo frogara aurkeztu,
beraz, baztertuak izan ziren.
Lehenengo froga euskararena
izan zen. Froga hori baztertzailea
zen eta aurkeztu ziren 8 lagunek
gainditu zuten. Berau Sakanako
Mankomunitateko Euskara Zer-

bitzuan egin zen. Elektrizitate eta
soldadura frogak, berriz, Altsasuko Lanbide Heziketako Institutuko irakasleek egin zituzten, eta
beste froga guztiak mendizainek
eta Ziordia, Urdiain eta Etxarriko
langileek eta epaimahaiko kideek.

Behean zehazten dugu
oposizioa gainditu dutenen zerrenda:
1. Berastegi Mariñelarena, Alain
97,32 puntu
2. Zabalza Lizarraga, Fco Javier
84,95 puntu
3. Polo Perez de Onraita, Mª Cruz
84,27 puntu
4. Garziandia Urbiztondo, Asier
70,98 puntu
Hori dela eta, Alain Berastegi
Mariñelarena izendatzeko proposamena egin du epaimahaiak.
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Utzubar industria gunea: azkeneko fasea
bukatzear
Arbizuko Utzubar industria gunea
handitzeko azkeneko fasea bukatzear dago. Gogoratu hasiera batean
Arbizuko Udalak industrialdeari
guztira 100.000 metro karratu gehitu nahi zizkiola, hiru fasetan, baina
azkenean bi fasetan eginen da handitzeko lan guztia.
Poligonoa lehen fasean handitzeko
lanak iazko abuztuan despeditu
ziren. Industria guneko goialdetik,
hain juxtu Cederna-Garalurrek bertan duen enpresa mintegitik Arbizu
aldera handitu zen poligonoa,
33.000 metro karratutan. Patricio
Lizarraga enpresak lur mugimenduak egin eta gero, Excavaciones
Olloquiegui S.A., Asfaltos Biurrun
S.A. eta Eseki S.A.L. enpresek osatutako behin-behineko enpresa
elkartea arduratu zen urbanizazio
lanez. Lanek 1.129.659,85 euroko
aurrekontua izan zuten, eta Nafarroako Gobernuak lanen %20ko
laguntza eman zuen (225.931 euro).
Arbizuko Udaleko alkate Jesus Mari
Mendinuetak azaldu duenez, salduta dago poligonoa handitzeko lehen
fasean sortutako industria eremu
guztia. Tartean dago Sakanan Ibilgailuen Azterketa Teknikoko (IAT)
estazioa.

Azken zatiko
handitze lanak
Excavaciones Olloquiegui S.A eta
Eseki S.A.L. enpresek osatutako
behin-behineko enpresa elkarteak
egin ditu Utzubar poligonoa bigarren fasean handitzeko lanak; horrekin batera, sarbideak hobetzeko
lanak egin dituzte. Izan ere Nafarroako Gobernuak Utzubar industrialdea handitzeko baimena eman zuenean sarbideak hobetzeko baldintza
jarri zuen, kamioien sarrera-irteerak
errazteko. Horrela, hegoaldeko

Poligonoaren sarguneak hobetu dira, errotonda bat
egin da eta sarbide karrilak hobetu dira.

sarrerarako, Arbizu eta Unanu arteko errepidean errotonda edo biribila
egin dute, eta Arbizu eta Etxarri
lotzen dituen errepidean, industrialdera sartu nahi duten ibilgailuek
erdian gelditu ahal izateko 3. lerroa
egin da, eta horrekin batera, ateratzen direnek abiadura hartzeko
karrila. Lan horiek guztiek
2.930.485 euroko aurrekontua izan
dute, BEZ barne.
Bigarren fase honetan 67.000
metro karratu gehituko zaizkio Arbizuko industrialdeari. Alkateak dioenez, enpresa askok azaldu dute bertan lurra erosteko interesa, eta,

dagoeneko, partzelen erdia baino
gehiago salduta dago. Lur industrialaz gain, lur dotazionala (4.805 m2)
eskaintzen du Udalak.
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Dermioko
bideak
hobetzeko lanak

Oinezkoen bidea egin dute
Leziza ubelde bazterrean

Arbizuko Udalak guztira
550.000 euro bideratu ditu
dermioko bideak konpondu
eta nekazaritza eta abeltzaintzarako azpiegitura hobetzeko. Egitasmoak hiru urteko
iraupena du (2007tik 2009ra
bitarte). Dagoeneko lanen
hiru laurdenak egin dira. Falta
dena heldu den urteko udaberrian eginen da, eguraldia
hobetzen denean eta bideak
lehortzen direnean. Horretarako, Nafarroako Gobernuaren diru-laguntza jaso du
Udalak, aurrekontu guztiaren
%60koa, hain zuzen ere.

Lezizako ubelde bazterrean oinezkoen bidea egiteko lanak irailaren
erdialdean hasi ziren eta aurki despedituko dituzte. Herriko etxearen
parean zubia jarri dute eta horrek
erraztuko ditu Leziza auzokoen
joan-etorriak. Lanen aurrekontua
60.617 eurokoa izan da, eta Landa
Garapen eta Ingurumen Departamentutik %70eko diru-laguntza jaso
da. Obren egilea Construcciones
Legarra-Lazcoz S.L. enpresa izan
da.
Arbizuko Udalaren nahia izan da
Leziza ubeldearen ekialdeko aldean
oinezkoentzako bidea egitea. Ondorioz, aisialdiko gune berria sortu da,
turismoa erakartzeko beste ekimen
bat, hain zuzen ere. Gainera, oinezkoen mugikortasunean segurtasuna
hobetu da: oinezkoen joan-etorrian
bide seguru bat sortuz, errepidetik
urrun.
Oinezkoen bidearen luzera 361
metrokoa da: Akerruntza aldean,
135 m eskuineko aldetik igarotzen
dira: ondoren, 226 m ezkerreko bazterretik.

Ondoko dermietan
asfaltoa jarri da:
Teilerietako bidean, 600
metro; Ferdaiko bidean,
1.220 metro; Ferdaiko bidean, ur biltegiraino, 450 metro;
Aldabeko pistan 140 metro;
eta, azkenik,Teilerietako bidearen beste zati batean 400
metro.
Horrez gain, partzelaria
bideetako aretak edo kunetak
garbitu dituzte, larra edo sasiak
moztu eta hodiak jarri. Gainera, zenbait partzelaria bide
bukatu gabe zeuden eta horietan zoladuta lana egin da.
Eguraldi onaren zain gelditzen dira ondoko dermioetako pistetan todouno jartzea:
Zubiarteko bidea, Utzubarko
bidea, Aritzsoroetako bidea,
Itsasiako bidea, Zizkartebarrenako bidea eta Teilerietako
bidea. Esan bezala, eguraldi
ona dagonean eginen da; izan
ere, zama handiko makinak
pistetan sartu aurretik zorua
lehorra egotea komeni da.

Bidearen zenbait zatitan zurezko
langa bat jarri dute, errekako lubetatik babesteko; bidearen beste aldean,
berriz, lizarrak landatu dituzte.
Bidean zehar jarritako altzari guztiak zurezkoak izan dira: langak,
eserlekuak eta zubia.
Oinezkoen zubiaren luzera 8
metrokoa da, zabalera 1,5 metrokoa.
Unanu aldera, Olatzea inguruan 2
banku jarri dituzte, atseden hartzeko.
Proiektua abiatu aurretik, zenbait
soro erosi behar izan ditu Udalak.
Horrela, herriko lurretan egin da
oinezkoen bide guztia.
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Aralarko Elkarteak Aralar
mendiaren jabetza aldarrikatu du
Aralarko Elkarteko Batzar Orokorra abuztuaren 30ean egin zen
Lakuntzan. Bertan, juntakideek
kezka azaldu zuten. Izan ere, Aralarko Elkarteak baso ustiapenarekin
lortzen duen etekina urtetik urtera
txikiagoa da eta horixe da bere diruiturri bakarra.Antza denez,ekialdeko herrialdeetako baso ustiapen
eskaintza handia da eta, gainera,
kalitatezkoa; horrek ekarri du merkatuko prezioek behera egitea.
2003an Nafarroako Gobernuarekin sinatu zen hitzarmenean, menditik ateratzen den %40 basoan inbertitzea adostu zuten. Baina iritsi da
momentu bat, ateratzen den guztiguztia inbertitzen dela eta ez dela iristen. Beraz, diru-laguntzarik ezean,
elkarteak ezin izanen du hobekuntza
lanik egin Aralargo basoan,eta Mendi Zaintza Zerbitzua mantentzea zaila izango du.
Hori dela eta, Batzarrak erabaki
zuen Nafarroako Gobernuari eskatzea Elkartea diru-laguntzak banatzeko orduan aintzat har dezala.
Horrez gain, 2007-2013 Landa
Garapen Programako deialdira
aurkeztea erabaki dute.Aralar mendiko zenbait pista konpontzeko eta
zenbait ur-baltsa berreskuratzeko
diru-laguntza eskaera egin du.
Aralarko baso berrantolaketako 5.

berrazterketan, kontuan hartu ez
diren iradokizunak aintzat hartzea
ere eskatu dute. Izan ere, Elkarteak
egindako iradokizun batzuk ez
dituzte kontuan izan eta beste batzuk
ez dira behar bezala jaso.Eskatu dute
gastuen zerrendan ager dadila Aralarko Zaintza Zerbitzuaren kostua,
baita erabilpen publikorako azpiegituren kostua ere.
Jakina denez,Aralarko mendiaren
jabetza Nafarroako Foru Erkidegoarena da, baina mendiaren erabilera Aralarko Elkartearena da —Aralarkoa, Bardeetako kasu bera da—.
Egoera horrek desadostasunak
sorrarazten ditu. Horregatik,Aralar
mendiaren jabetza eskatu dio
Elkarteak Nafarroako Gobernuari.
Elkartea,Aralar inguruko Nafarroako 19 herrik osatzen dute.
Aralarko Elkartearen Eguna
Apirilaren azkeneko igandean
ospatuko da hemendik aurrera
Aralarko Elkartearen Eguna.
Horrela, larreak zabaltzen dituzten egunarekin ospatuko da festa
eguna, azienda mendira igotzen
den egunekin. Ospakizunetarako
lekurik aproposena guardetxea
dela adostu dute. Azkenik, Cederna Garalurri eskatu diote erabilera
publikoaren kudeaketarako aholkularitza eta laguntza teknikoa.

Askalats
Orain dela 2 urte sortu zen Askalats
enpresa. Enpresa hori diru publikoarekin sortutako enpresa pribatua da.
Sorreraren arrazoia, kiroldegiaren eta
hotelaren kudeaketa eramatea zen.
Hasiera batean gerente batek zuen
Askalatsen ardura eta udaleko plenoa
zen organo erabakitzailea.
Bi urte igaro ondoren, gerente lanpostuan zegoen pertsonak uzteko
asmoa adierazi zion udalari eta horren
berri jakitean, udalak Askalatsen
berrantolaketa erabaki zuen.
Lehen esan bezala, Askalatsen eginkizuna kiroldegia eta hotela kudeatzea
zen. Udala bi toki hauetako langileekin bildu ondoren, hauxe erabaki
zuen:

Kiroldegia
Bertako kudeaketa bertan lan egiten
duten bi langileek hartuko dute.
Bakoitzak lan jakin batzuk egingo ditu
eta hilabetean edo bi hilabetetik behin
bilduko dira Askalatseko organo erabakitzailearekin.
Hotela
Hotelaren kudeaketa bi zatitan
banatuko da. Batetik, hotelaren kudeaketa, eta bestetik, jantokiarena.
Hotela: bertan arduradun bat egonen
da, bertan lo egingo duena eta bere kargu egonen dira harrerako 2 langileak eta
garbitasuneko langileak. Hilabetean
behin bilduko dira organo erabakitzailea eta hoteleko arduraduna.
Jantokia: sukaldari batek hartu du
jantokiaren ardura. Bera arduratuko
da jantokiaren zeregin guztiez: zerbitzariak eta sukaldeko laguntzaileak
kontratatuko ditu, jantokiko hornidura guztiak erosiko ditu… Udalak diru
kopuru finko bat emanen dio sukaldariari egin behar horiek egiteko eta
hilabete bukaeran etekinen portzentaia bat jasoko du sukaldariak eta beste porzentaia bat udalak. Hilabetean
behin bilduko dira organo erabakitzailea eta sukaldaria.
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Hobekuntzak herriaren etxean
Herriaren etxean zenbait hobekuntza egin dira: berogailu sistema
aldatu da eta igogailua jarri dute.
Horri guztiari esker errazago dute
mugikortasun arazoak dituzten pertsonek 1. edo 2. solairura igotzea.
Horrez gain, erabiltzaileen mesederako, medikuaren kontsultategian
tenperatura epelagoa egonen da,
baita ganbarako gelatxoetan ere.
Herriaren etxean igogailua jartzeko
lanak Permagsa enpresak egin ditu.
Lanek 50.000 euro inguruko aurrekontua izan dute, baina, Nafarroako
Gobernuaren azpiegiturendako lau
urteko diru-laguntza planean jasoak
daudenez, % 20ko laguntza jaso da.
Berogailu sistema berritzeko aurrekontua,berriz,65.084 eurokoa izan da
eta Nafarroako Gobernuko teknikariari
kasu eginez 2009an eskatuko du Arbizuk diru-laguntza. Gas-galdara berria
jarri da,baita ur zirkuitu berria ere.Ahal
izan denean, zeuden erradiadoreak
berrerabili dira,baina beharrezkoa izan
denean,berriak jarri dituzte,kontsultategian eta ganboikoan,bereziki.

Kanposantuko
berritze lanak
Hilobi pare bat baino ez zirenez
libre gelditzen, kanposantuko alde
zaharra berrerabiltzeko hormigoizko bi karrika berri egin dira. Horrela, libre dagoena betetzen denean,
kanposantu zaharrean hilobiratu
ahal izango da. Hori egin aurretik
kanposantu zaharrean zegoen
monolitoa lekuz aldatu da. Horrez
gain, hezurrak gordetzeko osarioa
eraiki da, 5 metroko luzera eta 3
metroko zabalerarekin. Kanposantuko lanak Burgoi S.I. enpresak
egin ditu, 25.842 euroren truke.

Horrez gain, medikuaren kontsultategian elektrizitate kableak berritu eta
behar bezala jarri dituzte hormetan
sartuta.
Aipatu lanak egin eta gero, medikuaren kontsultako gotelea kendu
dute,Nafarroako Gobernuko Osasun
Publikoaren Institutuak eskatuta, eta
hormak eta sabaiak margotu dituzte.
Aipatu beharra dago, medikuaren

kontsultategian, obra egin aurretik,
egurra erretzen zuen berogailua zegoela. Hori nahikoa ez zenez, gasoliozko
galdara txiki bat jartzen zuten martxan. Hala eta guztiz ere, hotza izaten
zuten erabiltzaileek. Orain, berrikuntzei esker, giro epela egonen da udaletxe osoan. Bertan ematen diren ikastaro eta ekintza guztietarako giro epela egonen da neguan.
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Euri uren desbideratzea
bideberri zaharraren parean
Beheko barrioan arazoak izaten
dira euri urarekin neguan, hori dela
eta ur kopurua gutxitzeko kanalizazio berri bat eginen da bideberri
zaharraren parean.
Ur kopuru handia egiten duenean
hoditik atera eta beheko barrioko
etxeetan sartzen da ura. Hori dela

eta, orain obrak egingo dituzte, ur
hori guztia beheraino iritsi aurretik,
goragotik Leziza ubeldera desbideratzeko.
Herriaren goiko partetik etortzen
da ur kopuru handia, Izarra Hotelaren gaineko aldean gero eta kale eta
etxe gehiago eraiki delako. Ondo-

rioz, euria egiten duenean hare eta
ur gehiago pilatzen da eta beheko
barrioko arketak gainezka egiten du.
Arazoa konpontzeko, bideberri
zaharraren parean Lezizaraino desbideratuko dute ura.
Orain, proiektua garatzen ari dira
eta lanak urtarrilean hasiko dira.

Bi markesina berri Arbizun
Markesina berria elizako parkearen ondoan eraiki da. Horrela, eguraldi txarra egiten duenean autobusaren zain egoten diren ikasleek
non babestu izanen dute. Horren
aurretik Iruñeko etorbidekoa egin
da. Markesina berriak harriz, zurez
eta teilaz eraiki dituzte. Barruko
eserlekua harri-hormaz egin dute
eta gainean iroko zura jarriko dute,
hotza ez izateko. Bi markesinak egiteko Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren 23.438
euroko diru-laguntza izan du Arbizuko Udalak.
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Behatokiak eta UEMAk sinatutako hitzarmena
Arbizun gauzatzeko proposamena
UEMAren eta Behatokiaren arteko
elkarlana finkatzen duen hitzarmena
maiatzean sinatu zuten. Horren
ondotik etorri da hitzarmen hori
UEMAko kide diren herrietan gauzatzeko proposamena. Eta Arbizu
UEMAko kide denez,bertan ere gauzatuko da egitasmo hori.
Hitzarmenaren helburu nagusia da
udalerri euskaldunetako euskal hiztunen hizkuntza eskubideen defentsa
eraginkorra egitea. Horrek hiru ildotan izango du eragina. Batetik, kontzientziazio edo sentsibilizazioan.
Euskaldun orok jakin behar du hizkuntza baten jabe izate hutsagatik
hizkuntza eskubide batzuk dituela,
eta, horiek ez urratzeko edo urraketak
konponbidean jartzeko bidea eskainiko zaiola. Bestetik, kexak jartzea
bultzatzea. Hizkuntz eskubideen
urraketez kontziente izan eta kexarik
jartzen ez duena ez da existitzen neurri handi batean. Horregatik, halako
kexak jaso eta erregistratzeko ahalegina egin behar du udalak. Eta, azkenik, konponbideak ematea. Kexak
jartze hutsak erre egin dezake herritarra, baldin eta ikusten badu kexak ez
direla inora iristen edo egoerak bere
horretan jarraitzen duela. Batzuetan
ez da posible izango konponbidea
ematea, baina herritarrak Behatokiak
eta UEMAk egindako gestioen berri
izango du eta hortik ondorioak atera
eta jarrera bat hartu beharko du.

Hizkuntza eskubideak
Hizkuntza eskubideen definizioa
egitea erraza da, baina definizio
hutsak ez du inolako baliorik, hizkuntza eskubideak bermatzeko inolako
mekanismorik ez badago. Hain zuzen
ere, gabezia hori betetzera dator egitasmo hau. Izan ere, egitasmoaren
helburu nagusia hauxe da: hizkuntz
eskubideen urraketak jasotzeko eta
konponbidean jartzeko mekanismo

eraginkorra abian jartzea Arbizun.
Hizkuntza eskubideez ari garenean, argi eduki behar da hizkuntza
eskubideak ideia hauekin lotuta daudela:
1. Hizkuntza eskubideak giza eskubideekin lotuta daude. Askotan, hizkuntz eskubideen urraketak beste
eskubide batzuen urraketa dakar:
lurraldearen berezko hizkuntza
erabiltzeko eskubidea, defentsa
eskubidea...
2.Hizkuntza eskubideak ez dira
asmakeria edo aldarrikapen zehaztugabea. Nazioarteko 27 itun edo
deklaraziotan eta bestelako ehunka
legetan ageri dira.
3.Hego Euskal Herrian euskararen
erabilera arautzen duten oinarrizko
legeek ere hizkuntza eskubideak
aipatzen dituzte. (Nafarroako Foru
Erkidegoan 18/1986 Foru Legean,
Abenduaren 15ekoan, Euskarari
buruzkoan (4. artikuluan): “Indarrean dagoen legeriaren arabera,
eta Foru Lege honetan ezartzen
diren hizkuntz eskubideetan babestuak izateko, herritarrak Epaile eta

Auzitegietara zuzen daitezke”.
Nolanahi ere, hasieran esan bezala,
aitorpen hutsak ez du ezertarako
balio eskubideak bermatzeko mekanismorik jarri ezean, eta gaur egun
hizkuntza eskubideen urraketak eguneroko ogia dira. Behatokiaren urtez
urteko txostenetan argi geratzen da
hizkuntza eskubideen urraketak Euskal Herriko eremu juridiko-politiko
guztietan gertatzen direla, bai arlo
publikoetan, bai pribatuetan.

Hizkuntz Eskubideen Behatokiaren ibilbidea
Hizkuntz Eskubideen Behatokiak
eskubideen egoerari buruzko diagnosiak argitaratu izan ditu sorreratik.
Azterketa horiek bi helburu bete nahi
izan dituzte: euskal hizkuntz komunitateari haren egoera erreala hautemateko adierazleak eskaintzea eta
erakundeei haien jarduera hobetzeko laguntza eskaintzea.
Hartara, Behatokiak bi txosten
mota argitaratzen ditu: urteko txostena eta txosten berezitu edo monografikoak.
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aurtengo kultur
OTSAILA
iyotiek

MARTXOA
Zuhaitz Eguna

LARUNBATA: Herria mozorrotzen da. Kuadrila bakoitzak bere
karroza egiten du eta kalean-gora
kalean-behera herri osoari buelta
ematen diogu. Gero plazan aate egoten da eta frontoian bazkari herrikoia. Gauean musika eta parranda.

Aitzurrak hartu eta San Juan
aurreko zelaian zuhaitzak landatu
ziren. Guztira 40 lizar landatu ziren.
Dagoeneko izenak eta guzti ageri
dira zuhaitz bakoitzean eta hauek
ondo itsatsi direla ematen du.

ASTEARTEA:Trikitilariekin goizean haurrekin kalejira egiten da.
Arratsaldean txokolatada eta jolasak
haurrentzat.
Gauean Aittuna eta Amiña erretzen dira. Loriaren etxetik Postiñeneraiño erremala luzatu eta lepotik
zintzilik Aittun Haundiya eta Amiñ
txikiya jartzen dira, ondoren su emateko. Aurtengo anekdota: herria
argirik gabe gelditu zen, oso aproposa horrelako gau baterako.

MAIATZA
Bizikleta martxa Arbizuko dermioak ezagutzera, Axun Berastegirekin. Mendi martxa ere egin
genuen,Trosketa eta borda guztietara. Ekitaldi sorta osatzeko, abizenei
buruzko hitzaldia, Mikel Belaskok
emana, oso-oso interesgarria. Eta bi
hitzaldi, diapositibekin lagunduak:
Katrinena, Ekuadorri buruz, eta
Angelinesena, Indiari buruz. Bertso
afaria ere egin genuen, Alda biden,
ohi bezala, Andoni Egaña eta Jon
Maiarekin. Giro ona, baina aurreko
egunetan hotz samarra, jendea ez
zegoen aurreko urteetan bezain
gogotsu, sobrare.

A! Eta ahaztu gabe Marda eta
Palestinari buruz Jonek eman zigun
hitzaldia... bikaina!

Emakumeen
eguna
Martxoaren 8an emakumeen eguna ospatu zen. Hauteskunde egunaren bezpera zela ta ez zela, kontzentrazioa debekatu ziguten (Nafarroan gaude, ez ahaztu). Plazan aate
egin zen, txistorra eta gazta banatu
ziren, eta gauean afaria elkartean.

agenda
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EKAINA
Sanjuanak

Trikitilariekin Sandindeira joaten
da. Han bazkaldu eta gero herrira
bueltatzen da. Aurten fanfarre batekin giro oso polita sortu zen. Gauean
plazan musika eta juerga.

Arbizuko duatloia
Aurtengo edizioan 190 kirolarik parte hartu dute.
Hona hemen Sakanako parte-hartzaileak:

AZAROA
UEMAren eskutik antzerkia eta
kontu kontalaria etorri ziren herrira.

ABENDUA
Olentzero
Gabon gauean Olentzeroren etorrera berotzeko, gaztainak erre genituen plazan. Herriari ere buelta
eman genion kantu-kantari, ondoren elkartean gure opariak jasotzeko.

Puzgarriak
eta tailerrak
Kiroldegian haurrentzat puzgarriak egonen dira.

Arbizuko Udala

Kartel lehiaketa egin da aurten ere.
Irabazlea Kristina izan zen.
Balkoi lehiaketa, estrainekoz. Irabazleak:Arrautseko etxeak, Susanan
itxa (Kapitxekua), Zabalzantxa eta
Txulokoitxa.

ABUZTUA
Sandindeiko
erromeeya

Alberto Martinez Rodriguez Beltxa-Altsasu
Mikel Lakuntza Arretxe- Arbizu
Juantxo Azurmendi Zelaya-Altsasu
Francisco Javier Gomez Fernández-Altsasu
(Nafarroako beterano txapelduna)
Iraitz Goñi Diaz-Arbizu
Javier Borrega Perianez-Altsasu
Felix Benjumea Motino-Altsasu
Isidro Asurabarrena-Altsasu
Mikel Berdud-Altsasu
Jokin Lazkoz-Etxarri-Aranatz
Beñat Katarain-Lakuntza
Juan Luis Maiza-EtxarriAranatz
Peio Vergara-Altsasu
Igor Flores-Urdiain
BESTE PARTE HARTZAILE BATZUK:
Iñigo Unanue eta Joseba Ortega (Hawaiko Iromana eta beste asko, 10-12 guztira bakoitzak)
Beteranoak: Jose Mugika eta Javier Gutierrez (urte asko
daramate Arbizura etortzen)
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Palestina

elkartasunaz harresia eraitsi
Mundu osoan protestak egin dira
azaroan Zisjordanian eraiki den
Harresiaren aurka. Komunikabideek guregana ekartzen duten informazioak argi uzten du Gazan sionistek egiten dituzten sarraskiak: setioa,
ur hornidura etetea, ospitaleak sendagairik gabe uztea... Hala ere, Zisjordanian ere egoera ez da askoz
hobea. Israelek checkpoint edo kontrol ugari ezarri ditu palestinarrei
hiri batetik bestera joateko eskubidea urratuz, 11.000 preso politiko
daude sakabanaketa pairatzen dutenak eta milaka errefuxiatu daude
eremu berezietan, bai Zisjordanian
bertan, bai herbestean.
Horrekin batera, harresiaren erai-

kuntza pairatu behar izan dute.
Harresiarekin Israelek palestinarrak
ghettoetan itxi eta beren ekonomia
ito nahi du. Nekazariek ezin dute
beren lurretara joan olibondoak
zaintzeko. Soldadu sionisten gogoaren pean daude. Soldaduek nahi
badute atea irekiko diete. Ez badute
nahi, olibondoak zaindu gabe geratuko dira. Nekazariak erresistentziarekin harremana badu (preso ohia
bada edo familiako norbait espetxean egon bada) olibondoetara joatea
ezinezkoa bilakatzen da. Horrez
gain, ur putzuak bereganatu dituzte
harresiaren ibilbidea aprobetxatuz.
Horietako kolonia bat (Ariel, Zisjordaniako handiena) pairatu behar

dute Mardako biztanleek. Arbizurekin senidetutako herriko biztanleek
kolono sionistek egiten dituzten ur
lapurretak pairatu behar dituzte,
beren lurrak lantzeko oztopoak
dituzte eta armadaren bisitak jasaten
dituzte maiz.
Horregatik, gure anai-arreba
palestinarrekin bat egiten du Arbizuko Udalak eta, Palestinako askatasuna lortzeko bidean, Israeli boikota
egiteko deia berresten du. Hori baita
Palestinatik munduko beste herriei
eskatu diguten elkartasuna adierazteko modua, palestinarrek pairatzen
dituzten bazterkeria eta zapalkuntza
ezabatzeko tresnarik eraginkorrena,
alegia.

Biziarteko zigorrik ez! Heriotza zigorrik ez!
Espainiar eta frantziar espetxeetan
sakabanatuak dauden 750 preso politikoak benetan egoera kezkagarrian
daude gaur egun, espresuki beraien
aurka mantentzen den espetxe politika
krudelaren ondorioz.
Giza eskubideen ukazioa eguneroko
ogia da espetxeetan. Preso politikoak
pertsona bezala suntsitu nahi dituen
politikarekin jarraitzen dute bi gobernuek, presoak bakartuz, komunikazioa zailduz, oinarrizko eskubideak
zangopilatuz. Azken urteetan euskal
preso politikoei begira hartzen ari
diren neurriek ere berdina erakusten
dute, biziarteko espetxe zigorra eta
gaixo larriei ezarritako heriotza zigorra izanik bere espresiorik gordinenak.
Nola ulertu bestela minbiziak jota
dauden presoak espetxean mantentzea? Nola ulertu bestela 20 urteko
espetxe zigorra betea duen presoari
bere kondena beste 10 urtez luzatzea?
Helburu argiak dituzte euskal preso

politikoen aurka hartzen ari diren salbuespeneko neurriek.
Baina neurri hauek ez daude soilik
espetxeetara begira martxan jarriak.
Presoarekin batera bere senide eta
lagunak daude zigortuak, astero milaka kilometro egitera behartuak. 40
minutuko bisita bat egiteko orduak eta
orduak errepidean pasatu beharrak
agerian uzten du sakabanaketa politikaren krudelkeriaren neurria. Sakabanaketak presoen senideei ondorio ekonomiko eta fisiko nabarmenak eragiten dizkie, kilometro guzti hauek
egiteak suposatzen duen arriskuaz
gain. Ondorio larriena heriotza da,
errepidean bizitza utzi dute 16 senideek erakusten duten bezala.
Adibide gehiago aipa genitzake, beti
ondorio berdinera iristeko: Euskal
preso politikoek eguneroko jazarpena
bizi dute giltzapean.
Egoera honen arduradun zuzenak
diren espainiar eta frantziar gobernuei

ondorengo eskaria luzatzen diegu:
-Gaixotasun larriak dituzten euskal
preso politikoak berehala askatu
ditzatela.
- Biziarteko zigorra ezartzeko neurriak bertan behera utzi ditzatela:
Kondena betea duten presoak
kaleratuz eta kalean daude preso
ohiak bakean utziz.
- Euskal presoak euskal herriratuak
izan daitezela, sakabanaketa eta
bakartze politikarekin amaituz.
Beste dei bat luzatu nahi diogu
euskal jendarteari. Herritarren inplikazioarekin eta lanarekin soilik lortuko dugu helburu hauetara iristea.
Lan asko egin da urte hauetan guztietan, baina egoerak larria izaten
jarraitzen du eta asko dugu oraindik
egiteko. Bide honetan euskal preso
politikoen eskubideen alde urtarrilaren 3an Bilbon burutuko den nazio
manifestazioan parte hartzeko deia
luzatzen dugu hemendik.
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Errota zenak 11 gelako hotela eta jatetxea hartzen ditu egun

Olatzea landa hotela, zabalik
Arbizuko Udalak turismoaren eta
industriaren aldeko apustua egin du.
Turismoaren aldeko apustuaren
emaitza nabariena, Olatzea landahotela da, Arbizuko Udalak sustatu
duen ostalaritza azpiegitura.
Ia bi urteko lanen ondoren dagoeneko martxan da Olatzea landahotela. Arbizuko Udalari bi milioi
euro baino gehiagoko inbertsioa

eskatu dio egitasmoa aurrera ateratzeak. Zati handiena udalak berak
ordainduko du. Nafarroako Gobernuak, bestalde, 925.337 euroko
ekarpena egin du: 802.000 euro
eraikina zaharberritzeko eta, gainontzekoa, errota zenaren elementuak berreskuratu eta haien berri
ematen duten elementu didaktikoak
jartzeko.

Hotela
Harrera gela, bezeroendako
egongela ederra, guztiz ekipatutako sukaldea, kafetegia eta bi jantoki ditu landa hotelak. Goiko jantokia txikiagoa da, 40 tokikoa, eta
sotoan dagoena, berriz, 60 toki-

koa. Sotoko jangelatik errotaren funtzionamendua ikusteko aukera dago.
Horretaz gain, 11 gela dauzka,
bakoitza bere komunarekin, minibarrarekin eta lan egiteko gunearekin.
Horietako bi suiteak dira eta hidromasaje-bainuontzia dute. Beste bi
gela familiarrak dira, ohe gehigarri
edo ohe-sofarekin. Beste gela bat
gabeziak dituzten pertsonendako
egokitua dago, eta gainontzekoek
elkartuta dauden bi ohe dauzkate.
Geletaz gain, apartamentu txiki bat
dago. Guztira, beraz, 30 pertsonendako tokia eskaintzen du Olatzea
landa-hotelak. Dekorazioaz Ana
Galbete arduratu da.
Hiru izar ditu hotel berriak eta
Askalats udal elkarteak kudeatzen
du. Hotelean dagoen jatetxea Aitor
Etxeberria sukaldari altsasuarraren
esku dago.

Zaharberritzea
Errotako turbina lanean jartzeko
Lezizako errekako ura errotara eramaten zuen ubidea berreraiki da.
Turbina lanean jarrita, errotako ehotze harria martxan jarriko da. Bestalde, ubidera argindarra sortzen duen
turbina ere konektatu da eta martxan jartzeko aukera izanen da.
Leziza errekako emariak errota
urte guztian martxan egoteko adinekoa ez denez, ura berrerabiltzeko sistema jarri da errotan, putzu eta punpatze azpiegituran oinarri duena.
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Bikor aleak xehexehe ehotzen
dira Olatzean
Nafarroako Mendialdeko Kultur Ondarea Zaintzeko eta
Berreskuratzeko V. Lehiaketara
aurkeztu du Arbizuko Udalak
Olatzeako errota berreskuratzeko
egitasmoa, baina,Arbizukoa, aurtengo lehiaketan ez da saritua
izan. Saritua izan ez arren, primeran ikusten da errotaren funtzionamendu osoa.

Ehotze prozesua
primeran ikusteko
aukera dago Olatzean
Jakina denez, Arbizuko errota
helburu didaktiko eta turistikoarekin berreskuratu da. Han eta
hemen zeuden zatiak jaso eta
zegokien tokian ezarri dira, sotoan ubide bat egin eta, urte osoan
martxan jar daitekeela ziurtatzeko, ur zirkuitu itxi bat eraiki da;
izan ere, udan Leziza ibaiaren
emaria txikia izaten da. Gainera,
ponpaketa sistema bat jarri da
uraren emaria eta indarra ziurtatzeko. Hala, behar denean, sistema martxan jarri eta primeran
ikusten da uraren indarrez generadorea biraka hasten dela eta
errotarriak mugiarazten dituela.
Olatzeako landa hoteleko harreratik gertu, bikor aleak xehexehe nola ehotzen diren ikus
dezakegu. Sotoan, berriz, ubidea
eta generadorea.
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Historia
Arbizun, XX. mendeko
jarduera ekonomikoak kooperatiba egitura zuten artisau industria txikienetan
zuen oinarri. Industria
iraultzak argindarra ekarri
zuen. Arbizu eta Lizarragabengoa argindarraz hornitzeko eta laboreak ehotzeko
asmoz, zenbait arbizuarrek
Molino de Arbizu S.A. kooperatiba sortu zuten 1914ko
garilaren 4an.
Ubanbe dermioan eraikitako uharkak ematen zien
presioa eta emaria ez zen
nahikoa beharrezko potentzia lortzeko. Horregatik
Zabalarte dermioan gaitasun handiagoko ur-biltegia
eraiki zuten. Hobekuntza lan
horien ondoren, argindarra
sortzen zuen turbina martxan jarri zuten. Errota eta
900 bat herritar hornitzen
zituen. Teknologia berriek
eta zentral elektrikoek errotaren gainbehera ekarri
zuten, 1950ean itxi zen arte.
Kooperatiba desagertu zen.
1960ko garilaren 18an
errota udalaren eskuetara
pasa zen. Orduz geroztik
pentsio eta aterpe lanak bete
zituen errotak, bai herritarrendako baita pasaeran
zeudenendako. Baina denborak eta mantenu eskasak
aurri egoerara eraman
zuten eraikina.

Mustutzea
Jendaurreko aurkezpen asteburua izan
zuen Olatzea landa hotelak. Ostalaritza
azpiegitura bisitatzen lehenak ikastetxeetako ikasleak izan ziren. Ostiral arratsaldean gaztetxoenek landa-hotela ikusi
ahal izan zuten. Ostiral iluntzean, berriz,
mustutze ofiziala izan zen. Han bildu
ziren Sakanako hautetsi eta enpresariak,
baita Fermin Villanueva, Nafarroako
Gobernuko Turismo Produktuen Ordenazio eta Garapen zerbitzuko zuzendaria. Igandean, berriz, herritarrendako
mustutzea izan zen. Arbizuar ugari joan ziren Olatzea landa hotela ezagutzera.
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OLATZEAKO LANGILEEI ELKARRIZKETA:

“Proiektua arriskutsua eta neketsua
izan da, baina harro egotekoa da,
oso lan polita egin da-eta”
Zer moduz mustutze ekitaldia?
Ongi. Asteburu berean bi egunez egin genuen. Azaroaren 14an,
ostirala, Nafarroako Gobernuko
Turismo Departamentuko jendearendako eta eskualdeko hainbat
enpresarirendako, igandean aurkezpen herritarra izan zen: arbizuarrez gain inguruko herrietako
jendea ere etorri zen. Asteburu
gogorra izan zen, baina… nik uste
dut oso ongi atera zela.
Nolako aurkezpena izan zen?
Alkatearen hitzak eta gero, bideo
bat jarri zuten, errotaren oraingo
eta lehengo argazkiekin. Bideoa
Arbizuko Katrinek egin du, primerako lana izan da. Horren
ondotik, auzate ederra eman
genuen eta hoteleko ateak zabaldu
ziren. Igandean jende asko izan
zen. Herriko jendeari gustatu
zaiola uste dugu. Lan polita egin
da, proiektu arriskutsua eta neketsua baina harro egotekoa da, oso
lan polita egin da-eta.
Z e r e s a n a h i d a u k a e r r o t a k Arbi zuar rentzat?
Proiektuaren gauzarik erakargarriena izan da errotaren mekanismoa berreskuratu dela: ubidea,
makinaria, errotarria… Ez dugu
ahaztu behar urte asko ez direla
argia ematen ziola errotak Arbizuko herriari.

Sonia Ulaiar, Kontxa Benito eta
Josune Mujika

Zer eskaintz en du Ola tz ea hote lak?
11 gela dauzka, horietatik bat
ezinduendako egokituta dago. 2
gela berezi ditugu: gainerakoak baino handiagoak eta hidromasajearekin. Hemen lanean dekoratzaile
bikaina egon da eta hori igarri egiten da. Beste 2 gela familiarrak dira,
sofa-ohearekin. Gainerako 6 gelak
estandarrak dira.20-27 m2-ko gelak
dira, guztiak argitasun handia dutenak. Gela guztiak primeran daude
ekipatuta: TB, minibarra, dirukutxa, ikas mahaia, bainugela ederra dute.
Bi jantoki daude, beheko plantan dagoena 40 lagunendako egokia da, sotokoa, berriz, konferentzia, enpresako bilerak edo kuadrila afariak egiteko erabiliko da

batez ere; gainera, errotako makinaria izanen dute ikusgai. Astean
zehar 12 euroko menua eskaintzen da, asteburuetan, berriz, 23
euroko menu berezia eta karta.
Hor i dena kudeatzeko nola eg inen
duzue?
Badugu esperientzia handiko
pertsona bat, kudeatzaile bat:
Kontxa. Horrekin batera, Josune
eta biok gaude.
Nola emang o duzue ezagutz er a
Olatzea landa hotela?
Lan handia daukagu egiteko.
Zerbait egin dugu, txosten txiki
bat, errotari buruzko informazioarekin. Komunikabideen bitartez
ezagutaraziko dugu. Eta gure web
orrialdean ere ikusgai egonen da
(www.hotelolatzea.com).

