2

arbizuar horri:
Badirudi atzo, 2008-2009 urteko Arbizuko udal urtekariaren agurra idazten nengoela. Jada urte bat pasa da eta
2009-2010eko agurra idatzi beharrean nago.
Urtea pasa da, eta herri programan, herriari egindako galdeketan eta beste une batzuetan hartutako erabakiak
aurrera eramaten saiatu gara. Horietako batzuk amaitzear
daude, eta beste batzuk berehala errealitate izanen dira:
liburutegia edo udala operadore egitea. Beste proiektu
batzuek, berriz denbora gehiago beharko dute aurrera
ateratzeko. Baina berriro ere, etorriko dira programa
berriak eta aurpegi berriak hauek aurrera bultzatzeko.
Aldatuko ez dena herria da, eta herritarron laguntzari
esker, berriro ere, proiektu eta ideia berriak onduko dira
dudarik gabe.
Une politikoari dagokionez, aro berri batean murgildurik
gaude, esperantza eta ilusioa dakarren aro berri bat.
Hurrengo hilabeteak garrantzitsuak izango dira, abian
dugun bidaia luze honek atzera bueltarik izan ez dezan.
Besterik gabe,
Josu Miren Mendinueta, Arbizuko alkatea

Udalbatza guztiaren izenean
agur bero bat.
argazkia: Patxi Lakuntza

ARGITARATZAILEA: Arbizuko Udala. LEGE GORDAILUA: SS-831-2007.
DISEINUA ETA MAKETAZIOA: Guaixe Komunikazioa. INPRENTA: Gertu Kooperatiba.
Aldizkaria egiten lagundu duten guztiei eskerrak eman nahi dizkie Arbizuko Udalak
Arbizuko Udalak ez du bere gain hartzen, halabeharrez, urtekarian adierazitako esanen eta iritzien erantzukizunik.
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Haur eskola noiz zabaldu,
urte bukaeran erabakiko da
Olatzean 0 eta 3 urte bitarteko
haurrendako zentroa eraikitzen ari
gara Lakuntzako eta Arbizuko udalen artean. Jakina den bezala,
2010ean ez da diru-laguntzarik jaso,
hori dela eta, eraikinaren kanpokoa
bukatu dutenean lanak etetea erabaki dugu bi udalek.
Egunotan 2011ko aurrekontua eztabaidatzen ari da Nafarroako
Gobernua. Udal haurtzaindegietarako milioi bat euroko partida
banatuko du Gobernuak Nafarroako
5 haurtzaindegiren artean —Arbizuoa tartean—. Hala, Arbizu eta Lakuntzako udalek urte bukaeran erabakiko
dugu 0-3 zentroa noiz zabalduko den,
2011ko irailean izango den edo atzerago, 2011ko diru-laguntza zenbatekoa
den jakin eta gero.
Hala ere, udaletan 2011ko irailean
irekitzeko beharra ikusten da, egitasmoa martxan jarri zenetik 4 urte
pasatu baitira eta herri programan
agindutakoa bete nahi delako.
Gainera, Cederna Garalurren 60.000
euroko diru-laguntza bat jasoko du
Udalak baldin eta haurtzaindegia
2011n irekitzen bada.
Irailean irekitzea erabakiz gero,
urtarrilean hasiko lirateke lanak eta
maiatzerako despeditu. Bitarte
horretan, bi udalen artean adostu
beharko da nolako gestio mota ezarriko
litzatekeen zentroan. Aurrematriku-

Dagoeneko eraikinaren egitura despeditu dute.

lazioa martxoan eginen litzateke.

Aurrekontua
Lanen aurrekontua milioi bat
eurokoa da. Lanen %80 Arbizuko
Udalak ordainduko du eta % 20
Lakuntzako Udalak. Gobernuaren
diru-laguntzarekin bi udalek eraikuntzaren %65 ordaintzea espero dugu.
Obra bukatu ondorengo gastuak
erdibana ordainduko dituzte bi
Arbizu eta Lakuntzako udalen artean.

Zentroaren eraikuntza
900 metro karratu baino gehiago
ditu eraikin berriak eta egitura guztia
eginda dago. Kanpoko lan guztiak ere

eginda daude.
Martxan jartzen denean, hiru modulu bikoitz izanen ditu: 0 eta 1 urte
bitarteko haurrendako, 1 eta 2 eta 2
eta 3 urte arteko haurrendako beste
bana. Modulu bakoitzak bere komunak eta logela izanen ditu. Horretaz
gainera, zentroan honakoak izanen
dira: psikomotrizitate gela, jangela,
sukaldea, biltegia, bilera gela, gordailua, langileen aldagelak eta galdara
gela. Eraikinaren azpian mila metro
karratuko sotoa eraiki da, zertarako
erabili behar den erabaki beharra
dago.
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Arbizuko Udala aspaldi hasi zen
Hirigintza Plana berritzeko lanean.
Denbora tarte horretan egin
beharreko pauso guztiak egin dira,
eta hemendik gutxira hasiko dira
Hirigintza Plana erredaktatzeko
lanak.
Maiatzean herriaren aurrean
aurkeztu genuen Lurraldearen
Okupaziorako Estrategia eta
Eredua (LOEE). LOEEren helburua da ‘nolako Arbizu nahi dugun’
zehaztea. Batzarrak egin ziren eta
LOEEa aztertzeko partaidetza
sozialeko prozesu bat ezarri zen,
hilabete jendaurrean, gutxienez,
herritarrek iradokizunak egiteko.
Jasotako iradokizun guztiek
erantzuna izango dute sarri.

Hirigintza Plan berria

Irizpide nagusiak hasiera batez onartu
ziren eta ohiko prozedurari jarraiki
Nafarroako Gobernura bidali zen,
departamentuek eta erakundeek beren
iritzia emateko. Bitartean, Udalaren
Plan Orokorra tramitatu ahala LOEEa
eta hitzarmena egokitzen joan dira. Eta,
behin Lurraldearen Antolamenduko
Batzordeak LOEE eta Hitzarmena
onartu ondoren, Udalaren Hirigintza
Plana erredaktatzen hasi ahal izango da
Arbizun. Gasteizko Llanos Masia eta
Jon Barcena arkitektoak dira erredakzio
lana burutzen ari direnak. Urtarrilean,
Planaren zirriborroa aurkeztuko dute
Udalean. Udalaren asmoa da Hirigintza
Plan berria aurkezteko batzarrak
otsailean egitea, maiatzeko hauteskundeen aurretik bukatuta uzteko.
Arbizuko egitura eta hazkunde eredua

Plan berriaren ideia nagusiak
Trafikoak buruhauste handia eman
du prozesu horretan. Izan ere, trafiko
guztia alde zaharretik pasatzen da
Arbizun eta une zehatz batzuetan autobus eta auto pilaketa handia gertatzen
da. Hori dela eta, trafikoa desbideratzeko beharra ikusi da, eta horretarako, herria inguratuko duten bide
batzuk egitea proposatu da. Herritik
industrialdera joateko oinezko bide
baten beharra ere ikusi da.
Gune dotazional eta berdeen aldaketa
beste proposamen bat da. Orain arte
unitate bakoitzak bere gune dotazional
eta berdearen ekarpena egiten zuen,
baina zati txikitan. Proposamena, ordea,
beste bat da: garatuko diren unitateen
gune guztiak elkartzea. Lau bost unitateren gune dotazionalak elkartuz gero
zerbait egiteko aukera eman dezake.
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Industrialdearen
azken fasea
Momentuz ez da
urbanizatuko, larre
izaten jarraituko du
NA 2410 errepidearen beste
aldean dagoen lur eremua industria lurzorua da, eta industrialdearen 3. fasea osatzen du, baina
momentuz ez da lurzatiketarik
eginen bertan, ezta urbanizatuko
ere, aurrerago, beharra dagoenean
baizik.
Herritik gertuen dagoen industria lurzoruan 10.000 m2-ko gune
dotazionala geldituko da, etorkizunean etor daitezkeen proiektuei
erantzuteko modukoa. Horrez
gain, partzela bat geldituko da,
18.000 m2-koa; eta gainerakoa,
zabalena, gune berdea izanen da,
30.000 m2. Orain egin den poligonoaren bukaera bat izango da.
Lursaila berdindu eta itxi eginen
da, eta momentuz, lehengo erabilpena izaten jarraituko du. Utzubarko larrea izaten jarraituko du.

Urbanizazioak
Epe motz batean, urtarrilerako ez
bada otsailerako, amaituta egonen
dira martxan dauden urbanizazio
guztiak. Honako hauek: UE 9,
Etxarrirako bidean dagoena; eta
UE13, UE14 eta UE16, Akerruntza
inguruko hiruak. Urbanizazio horiekin, bukaera emango zaio azken
lauzpabost urtetan herritarrekin
batera egindako hirigintza lanari.

tzentratzea. Hirilur guztien baturak
1.200 m2 egiten du.

1.200 m2-ko udal hirilurra

Lau etxebizitza salgai

Akerruntza kalearen segidan,
Telleria inguruan eta Olatzeako zubiaren artean lur eremu zabalarekin
gelditu da Udala. Egindako urbanizazio guztien %10eko zesioen permutak eginez, eta lurjabe batzuei lurra erosiz, lortu du Arbizuko Udalak
lur guztiak batu eta UE16an kon-

Bi partzela salgai
Arbizuko Udalak aurki salgai
jarriko ditu partzela solte batzuk.
Partzela horien salmenta UE16an
duen lur eremua ordaintzeko
bideratuko du. Ziurrenik, enkante
publikora aterako ditu Udalak.
San Juan bidean eraikitzen ari
diren Babes Ofizialeko 4 etxebizitza
salgai daude. Interesa dutenek
udaletxean jaso dezakete eskaria
egiteko orria edo ASFIren bulegoan. Hona: Monjardín kalea,18
behea, 318004 IRUÑEA Tel. 948
749100.

Telleria agerian
Akerruntza auzoaren hegoaldean Arbizuko Udala urbanizazio
berri bat egiten hasi zen maiatzean.
Hango bideak egiteko lurra mugitzen hasi zirenean, bertan agertu
zen teileria, teilak egiteko labea.
Han egindako teila ugari ziurrenik
gaur egun oraindik ere Arbizuko
etxeetako teilatuetan daude.
Aurkikuntza eta gero, Udala lurjabearekin trukaketa egiteko negoziazioetan ari da, lur eremu horrekin
gelditzeko. Ideia batzuk badaude,
baina oraindik zehazteko dago zer
eginen den bertan. Udalaren ustez
interesgarria izanen litzateke teileriarekin batera Olatzeako harrizko
zubia ere berreskuratzea.

Akerruntza auzoaren hegoaldean urbanizazio lanak hasi zirenean teileria zaharra agertu zen.
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Uraren ziklo osoa Mankomunitatearen esku
Mankomunitatea sarri hasiko da uraren ziklo osoa kudeatzen Sakanan
Uraren ziklo integrala abiatzeko
Mankomunitatearen bileretan parte
hartzen ari da Arbizuko Udala eta
ados jartzeko asmoa du. Hala, proiektua abian jartzen denean, udalak fakturatu beharrean, Mankomunitatearen esku geldituko da ur edangarriaren fakturazioa, baita uraren
ziklo osoaren kudeaketa ere: kontadoreen irakurketa, hornidura, hoditeriaren konponketak eta beste guztia.
Orain arte Mankomunitateak
uraren goi-horniduraren zerbitzua
eman du; 2011n, berriz, uraren ziklo
osoa eskaintzen hasiko da. Eta urzerbitzu integrala jasotzeko akordioa sinatzen duten udalek goihornidura (iturburutik herriko urbiltegietara) eta behe-horniduren
zerbitzuak (ur-biltegitik etxeetaraino) jasoko dituzte. Mankomunitatea, beraz, ur edangarriaren kudeaketa osoaz arduratuko da, baita
uraren ordainagirien kudeaketaz
ere. Aldaketa horren bitartez, baliabide urriak dituzten udalen lana
erraztu nahi da.

Aldaketa horren bitartez,
baliabide urriak dituzten
udalen lana erraztu nahi da.
Arbizuko Udala defizitarioa da
uraren lanbidean. Urtero 9.000
euroko galerak izaten ditu. Gainera,
230.000 euroko mailegua ordaintzen ari da ur-biltegitik herrirainoko
hoditeriako lanak ordaintzeko.
Egitasmo berria martxan jartzen
bada, ordea, Mankomunitateak bere
gain hartuko du Arbizuko Udalaren

Hondakinak lurpean estalita

mailegua. Horren ordainean, uraren
tasa zertxobait igoko da, baina ez
asko. Hona: egun arbizuarrok 0,26
€/m3 ordaintzen dugu —altsasuarrek 0,36 €/m3 eta irurtzundarrek
0,48 €/m3—, Mankomunitateko
tarifa, berriz, 0,37 €/m3 izanen litzateke. Etxe arrunt baten urteko
kontsumoa 160 m3-koa izaten da
bataz beste; beraz, urtean 17,60 euro
inguru igoko litzateke prezioa,
hiruhileko bakoitzean 4,40 euro
gehiago.
Kontuan hartu beharreko beste
kontzeptu bat saneamenduko kuota
finkoa da. Kuota hori —17,32
euro— Sakanako gainontzeko herri
guztietan ordaintzen da. Beraz, kuota hori gehi metro kubikoaren igoerak kontuan izanik, arbizuarrok
34.92 euro gehiago ordainduko
dugu urtean, hau da, 8,73 euro gehiago hiruhilero, 2,91 euro gehiago
hilean. Mankomunitatearen asmoa
da 2011. urte hasieran abiatzea
kudeaketa berria: urtarrilean edo
otsailean.

San Joanetan bezala, dantzan, hala
ibili dira aspaldian Arbizuko plazako
hondakinen edukiontziak: Kale Nagusian gora eta behera, inork ez zituen
parean nahi. Azkenik, konponbidea
opatu da: edukiontziak lurpean
sartzea.
Plazako jolas parkearen parean
lurperatuta gelditu dira lau edukiontzi,
bi berde eta hori eta urdin bana. Haien
gainean, zaborrak botatzeko ahoak
daude. Sakanako Mankomunitateko
biltzaileak pasatzen direnean plataforma batek lau edukiontziak gora igotzen
ditu, ondoren kamioira pasatzeko.
Urtero alde zaharreko edukiontzi
multzo bat lurperatzeko asmoa dago,
alde zaharrekotatik hasita.
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Trenbide pasa kenduta, arrisku gutxiago
Trenbide azpian egindako pasabideak 1,6 milioi euroko aurrekontua izan du
argazkia: Nerea Mazkiaran

Abenduaren 14an mustu genuen
Arbizuko trenbide azpiko pasabide
berria. Ekitaldian Arbizuko alkate
Josu Mendinueta eta Fran Balda
zinegotzia, Laura Alba Herri Lan,
Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Elma Saiz Gobernuko ordezkaria
eta ADIFeko Jose Parejo izan ginen.
Enpresa hori arduratu da lanak
egiteaz eta aurrekontuko 1.656.185
euroak jarri ditu.
Pozik gelditu gara arrisku gune bat
kendu delako. Arbizu eta Aralar mendia lotzen dituen bide horretan jende
asko ibiltzen da.

Trenbide pasa kentzeko
egindako lanak
Udalak hala eskatuta, herritik trenbide pasarainoko bidea asfaltatu da.
Baina hasierako egitasmoan aurreikusia zegoen 20 metroko errepidea izan beharrean, lehen zuen
zabalera mantendu da errepidean.

Hala, Loinaz kaletik tunelerainoko
luzeran —715 metrotan— 5,5 metro
zabal da bidea. Lakuntzako
mugarainoko zatia ere asfaltatu da,
eta bat egin du Sakana Kooperatibaren atzeko aldean eraikitzen ari
diren industrialdearekin.
Kaxetako zubitik trenbide azpiko
pasara doan bide zatia trenbidearen
eta ubeldearen artean dago. Bide zati

hori babesteko harri-lubeta eraiki da,
1,5 metroko zabalerakoa, urak gora
egiten duen aldietarako.
Azkenik,
Lizarragabengoko
Kontzejuaren eskaera kontuan
izanik, bidea asfaltatu da trenbide
azpiko pasatik Zaapiraino, LizarraBeasain errepideraino. 1.245
metroko luzera eta 3 metroko
zabalera du.

Mezeengo borda berritzen hasita
Udalak konponduko duen laugarren eta azken borda da Mezeengoa
Udazken hasieran hasi ziren lanean
kisusgileak Mezeengo bordan. Haien
egitekoa teilatua, egitura, eta zorua
ederki uztea da, baita aterpea handitzea ere. Lanek 80.273 euroko aurrekontua dute eta Ingurumen eta Landa Garapen Departamentuaren
%65eko diru-laguntzarekin eginen
da. Eguraldiaren arabera lehenago
edo beranduago despedituko dira
lanak.
Kisusgileek teilatuan teila eta lata
berriak jarriko dituzte. Haien artean
isolatzailea ere jarriko da. Aterpearen
pareko teilatu zatian, gainera, panel
batzuk jarriko dira, isolamendua
hobetzeko. Lan horiek egin aurretik
langileek teilatuko egitura aztertuko

dute eta haberen bat aldatu behar
izanez gero hala eginen dute.
Aterpeari dagokionez, handitu eginen da eta bordaren
laurdena hartuko
du. Bi zati izanen
ditu: alde batetik,
jangela
moduan
erabil daitekeena
eta, bestetik, logela
dena. Azken horretan zortzi litera egonen dira. Beheko
sua ere ez da faltako
aterpean.
Atzeko partean
borda dago. Hura
zabalik geldituko

da, aziendak erabil dezan. Beste aukera bat erabilera anitzeko espazio
bezala uztea da.
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Telefonia eta Internet zabaltzeko egitasmoa
Udalak lehenbailehen hasi nahi du telefonia zerbitzuarekin baina tramiteak uste
baino gehiago luzatu dira
Telefonia eta Internet zerbitzua
herritarrei eskaintzeko, Estatuko
funtsaren diruaren zati bat bideratu
du Arbizuko Udalak. Hala, Montajes Eléctricos Gauss S.L. enpresari
eman dio telefonia eta Internet zerbitzua banda zabalean eta kable
bidez eskaintzeko lana, 45.221
euroren truke. Hala ere, egitasmo
hau aurrera ateratzea ez da erraza
izaten ari; tramite asko egin behar
dira eta, horren ondorioz, uste baino
gehiago luzatzen ari dira. Udalaren
asmoa da urte hasieran batzar bat
egitea aukerak aurkeztu eta herritarren iritzia jakiteko.

Emandako pausoak
Lehenengo pausoa izan zen Udala
operadoreen erregistroan sartzea.
Eskaria martxoan onartu zuen
Espainiako Telekomunikazioen
Merkatuko Batzordeak. Bigarren
pausoa izan zen sektorean aritzen
den enpresa bati esleitzea egitasmoa, eta hala, uztailean Montajes
Eléctricos Gauss S.L. enpresari
eman zion lana Arbizuko Udalak.
Denbora tarte horretan, enpresa
hori saiatu da Etxarrin Telefonicak
duen
eraikinean
azpiegitura
jartzeko tramiteak egiten, baina
udal ordezkariak Madrilera joan
arte ezin izan da Telefonicarekin
negoziatzen hasi. Momentu honetan Telefonicaren eskaintzaren zain
gaude.

Bi aukera
Telefonia eta Internet zerbitzua
banda zabalean eskaintzeko bi aukeretako bat hautatu beharko du
Arbizuk. Lehenengo aukera honakoa da: azpiegitura guztia Telefonicari alokatzea eta udala handizkari,
hau da, “mayorista” aritzea. Izena
ematen duen jendearen arabera
horrenbeste linea alokatuko dizkio
Udalak Telefonicari eta noski,

Urte hasieran batzarra
egiteko asmoa du
Udalak zenbat interesatu dagoen ikusi eta
zerbitzua zabaltzeko
dauden aukerak aurkezteko. Arbizuarrei
telefonia eta Internet
zerbitzua prezio egokiagoan eskaintzea da
udalaren asmoa. Horretarako, Telefónica enpresari sarea alokatuko
dio. Dagoeneko zerbitzu
horiek eskaintzeko prozedura administratiboa
hasita dago. Ongikoz,
2011n arbizuarrek telefono eta Internet enpreEtxarrin Telefonicak duen eraikina. sa hornitzaileen aukera
zabalagoa izanen dute,
merkeago aterako da. Bigarren orain daudenei udala gehituko
aukera, berriz, azpiegitura Udalak baitzaie.
Arbizuar
bakoitzak
jartzea da, hau da, Etxarrin erabakiko du egun duen enpreTelefonicak duen eraikinean modu- sarekin jarraitzea edo udalaren zerblu bat alokatzea eta Udalak aparailu- itzua hartzea. Egitasmoa aurrera
ak jartzea. Kasu horretan linea ateratzeko 45.421,98 euro (gehi
bakoitza askoz merkeago aterako BEZ) bideratuko dira. Funtsaren
litzateke, baina inbertsioa handia gainontzeko zatia liburutegia egitera
eskatzen du.
bideratuko da.
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Udal liburutegiko lanak
Lanak sarri despedituko dira eta ordenagailu sarea jarri eta liburuzaina
kontratatzea baino ez da faltako
Arbizuko herriaren etxeko ganbaratxoak hartuko du liburutegia.
Dagoeneko hainbat gremio pasatu
dira bertatik eta bakoitzak bere lana
egin du: zoruak lixatu eta bernizatu,
egitura metalikoa jarri, argiteria eta
elektrizitate sarea paratu, kristalak
kokatu, altzariak ekarri…
Liburutegi berriak hiru gune izango ditu: haurrendako irakurgela bat
sarreran; irakurketa gela handi bat
ganbaran luze eta zabala; eta Interneten ibiltzeko gela bat bizpahiru
ordenagailurekin.
Esan bezala, lanak sarri despedituko dira eta ordenagailu sarea jarri
eta liburuzaina kontratatzea baino ez
da faltako. Udalaren asmoa da
arratsaldez irekitzea liburutegia.
Hasiera batean udal langile batek
irekiko luke liburutegia eta ondoren,
beharrak ikusita, liburuzain lanpostua aterako litzateke.

Argiteri berria dagoeneko paratu dute udaletxeko ganbaratxoan.

Udalak 63.417 eurotan esleitu dizkio
lanak Construcciones Legarra Lazkoz, S.L. enpresari. Eta liburutegia
finantzatzeko zenbait diru-laguntza
eskuratu ditu Udalak. Batetik, dirulaguntza nagusia, Estatuko Funtsetik
heldu dena, 63.417 eurokoa. Bestetik,
energia efizientziarako eta administrazio elektronikorako diru-laguntzak

jaso ditu Udalak, guztira 15.000 euro.
Agi denez, liburutegiko gastu handienak diru-laguntza bidez finantzatu
dira. Udalaren asmoa honakoa da:
liburuzainak bere lanez gain udal
administrazio lanetan laguntzea.
Udalak sarri bilera batera deituko ditu
herritarrak, liburutegiko erabilpena eta
ordutegiak zehazteko.

Liburutegi berriaren banaketa.
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Zenbat energia sortzen du eguzki plaka mota
bakoitzak?
Urte bat barru jakinen da, Arbizuko Udala Nafarroako Gobernuaren proiektu
batean parte hartzen ari baita
Arbizuko kiroldegian ura berotzeko
eguzki plakak erabiltzen dira. Horretarako, ilara luze bat jarrita dago. Heldu den urtean, ordea, ez dira kiroldegian egonen diren plaka bakarrak.
Beste mordo bat jarriko dituzte igerilekuko teilatuaren gainean. Baina
eguzki plaka berriek ura berotu
beharrean argindarra sortuko dute,
6,6 kw, zehazki.
Nafarroako Gobernuaren Valer
proiektuko proba-guneetako bat izanen da Arbizu. Nafarroako mendialdeko, erdialdeko eta hegoaldeko
herrietan jarriko dira proba-guneak.
Egitasmo horren bidez, teknologia ezberdinez egindako eguzki plakek
sortzen duten argindarra neurtu nahi
da. Gune bakoitzean hobekien egokitzen den sistema zein den jakitea da
proiektu horren helburua. Lau eguzki
plaka mota jarriko dira, eta bakoitzak
sortzen duen energia neurtzeko
aparailua izanen du.
Probak urte bat iraunen du. Sortutako argindar kopurua zein den

erakusteko konpromisoa hartu du
udalak, eta bitarte horretan sortzen
den argindar guztia argindar enpresei
salduko diegu. 30.000-40.000 euroko
inbertsiotik Arbizuko Udalak 8.000
euro jarriko ditu. Urtean, gutxi
gorabehera, 8.090 kw orduko ekoizpena izango duela aurreikusten da.
2.500-3.000 euroko sarrera izango du
urtean herriak. Probaldia amaituta,
plakek kiroldegian jarraituko dute.

56 eguzki plaka
Fluitecniken 9 plaka, Schuco motako 20, Flexcelleko 14 plaka eta, azkenik, Star solarreko 13 plaka.
Arbizuar batzuen artean gai honek
sortu duen interesa ikusita, eguzki
plakek sortzen duten energiaren datuak udalaren web orriaren bitartez
irakurtzeko aukera ematea aztertzen
ari da.

Omenaldia eskolako euskarazko lehen irakasleari
Maiatzaren 16an Arbizuko eskolaren 80. urteurrena ospatu zen.
Data garrantzitsu hori baliatuta,
eskolan D eredua ezarri zeneko
garaia gogora ekarri zuten. 1988an
lehen irakaslea Kalen Astiz izan
zen. Eta, hala, maiatzaren hirugarren igandean Astiz bera eta beste
andereño batzuk omendu zituzten.
Gurasoen elkarteko kideek aukera
baliatu zuten eskolako argazki eta
agiri zaharrak plazan ikusgai
paratzeko, eta emozionatuta ikusi
genuen arbizuar bat baino gehiago.
Omenaldiaz gain, plazan auzatea
eta haurrendako jolasak izan ziren,
baita musika ere.
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Euskara + natura = Oinez Basoa
Aurtengo neguan gaztainondoak landatuko dira eta lauzpabost urtetan segimendua
eginen da, baso sendoa lortuko dela ziurtatzeko
Hainbatek egindako diru ekarpenekin sortu da Arbizuko Utzubar dermioan Oinez Basoa. Haren helburua da
Nafarroan euskararen irakaskuntzari
eta ingurumenaren zaintzari laguntzea.
Andra Mari ikastolak jarri zuen martxan ekimena, eta ondoren, Atarrabiako Paz de Zigandak eman dio segida.
Basoan landatutako zuhaitzen bidez bi
ikastolen egitasmoak egia bihurtzeko
bitartekoak lortu dira. Guztira 5.400
zuhaitz jarri ziren salgai eta guzti-guztiak saldu dira.
Oinez Basoa martxan jartzeko, Utzubarren, 70.000 m2-ko lur eremuan, baso
landaketa egiteko proiektua landu zuen
Udalak; eskaria egin, eta Nafarroako
Gobernuaren diru-laguntza jaso zuen
horretarako. Manolo Jauregiri esleitu
zizkion Udalak landaketak eta lauzpabost urteko jarraipena eta garbiketa
lanak egiteko ardura. Eta, hala, gaztainondoak izan ezik gainerako zuhaitz
guztiak landatu dituzte dagoeneko.
Aurtengo neguan gaztainondoak landatu dira, eta aurrez sartuta dauden
baina sendotu ez diren zuhaitzak kendu eta berriekin ordezkatuko dituzte.
Aurtengo uda oso lehorra joan da eta
zuhaitz txikiak landatu diren arren —
ondo sustraitzeko hobeak dira— batzuk lehortu egin dira. Aurtengo neguan horiek ordezkatuko dira.

Ikerketa proiektua
Nafarroako Unibertsitate Publikoko
Nekazaritzako Ingeniaritzako Goi
Eskola Teknikoko zenbait irakaslek
interesa agertu dute Oinez Basoa ikerketa proiektu bilakatzeko. Egitasmoaren helburua da basoaren segimendua egitea, lurraren konposizioa nola
aldatzen den aztertzea eta atmosferako
zenbat karbono hartzeko gai den aztertzea. Egitasmoa aztertzen ari dira eta
aurki jakinen da zertan gelditzen den.

Irekiera festa irailean
ospatu zen
200 bat pertsona bildu ziren irekiera
festan. Ekimenaren sustatzaile diren erakundeek hartu zuten hitza basoaren
ondoan. Alkateak, udalaren izenean,
poza adierazi zuen proiektua egia bihurtu delako. Andra Mari Ikastolako lehen-

Arbizuko XV. Duatloia
Eguraldi bikainak lagunduta, Arbizuko XV.
Duatloia arrakastatsua izan zen oso. Proba
Arbizuko Udalak antolatu zuen, Sakana Triatloi
Taldearen, Sakanako Mankomunitatearen eta
Nafarroako Kirol Institutuaren laguntzaz.
Arbizuko proba gogorra Nafarroako zirkuiturako
eta Vasconavarro zirkuiturako baliagarria da.
Gainera, distantzia motzeko Nafarroako txapelketa izan zen. 169 duatletek hartu zuten irteera, 8 km
lasterrean, 36 km txirrindulan eta beste 4 km
lasterrean egiteko; horietatik 19 sakandarrak ziren.

dakari Pello Urzelaik, bestalde, basoa
tresna pedagogiko bikaina dela esan
zuen eta aurreratu zuen unitate didaktiko bat garatzeko asmoa dutela. Mikel
Asiainek, Paz de Ziganda Ikastolako
lehendakariak, basoa ikastolen mugimenduarekin berdindu zuen, biak herri
ekimentzat emanik giza interesa irudikatzen dutela esan zuen. Azkenik, Landa Garapen eta Ingurumen kontseilariak
azaldu zuenez, “Oinez Basoa bezalako
ekimenak bat datoz Nafarroako Gobernuaren baso politikarekin”, haren hitzetan, basoak balio patrimonial handia
duelako eta airearen kalitatean duen eraginarengatik. Sanzberro kontseilariak
gobernua proiektuaren alde dagoela gaineratu zuen eta aurrera egiteko bultzatu
zituen antolatzaileak.

Nobedade moduan, boxak
Kale Nagusian jarri zituzten.
Lasterketaren beste berrikuntza
zen txirrindula proban duatletek
distantzia mantendu behar
zutela euren artean, ezin zirela
ondoko edo aurrekoaren gurpilari lotuta joan, ezin zen draftinga
egin.
Eta
parte-hartzaile
gehienek begi onez hartu zuten
antolakuntzaren erabakia. Guztia ongi ateratzeko 40 bat boluntario aritu ziren lanean.
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Jendetza txistorraren usainera bilduta
Nahi beste txistor jateko aukera izan zen
Langarrak gehiegi lagundu ez
bazuen ere, makina bat jende bildu
zen Txistor Egunean. Txistorraren
eta txerriaren inguruan egituratu
zen eguna. Hala, txerriak zotolan,
loditutako txerri hiltzea, haren
zatikatzea eta odolarekin tripotak
egitea. Horiek erakutsi genituen.
Bisitariak txistorra dastatzeko
aukera izan zuen, baita azokan
erosketak egiteko ere.
Txistor pintxoen lehiaketari
dagokionez saria Arbizuko Karrika
tabernak aurkeztu zuen Txaloka
pintxoarendako izan zen. Bigarren
Iruñeko Chez Evaristo tabernaren
Babarrun txerriduna pintxoa izan
zen. Podium-a Arbizuko Olatzea
jatetxeko Trontza pintxoak osatu
zuen. Azkenik, Arbizuko jubilatuen
elkarteko Herrikoia pintxoak laugarren postua eskuratu zuen.
Eskertzekoa da herriko jende
askok auzolanez egindako lana,
Txistor Egunak izan zuen
arrakastarekin zer ikusi handia
duen lana. BIBA ZUEK.
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Egin dezagun urratsa
Euskal Herriko biztanleak eta
Euskal Herriaren lagunak gara.
Mendeetan auzo lana, hizkuntza,
duintasuna, konpromisoa, elkartasuna, lana eta sufrimenduaren
bitartez landu dugun harria.
Itxaropenaren aroan sartzea
desiratzen duen herria da gurea.
Bihotzean mina dugu ordea,
gure senide, lagun eta herrikide
diren euskal preso politikoek
pairatzen duten eskubide urraketaren aurrean.
Euskal jendarteak eta nazioarteko hainbat erakundek hamarnaka aldiz deitoratu dute krudelkeria oinarri duen eta sofrikarioa
besterik ez dakarren espetxe
politika hau. Gure senide, lagun
eta herrikide diren euskal presoen eskubideekin nahi erara
jolasten dute. Hala juzkatzen
dugu frantziar zein espainiar
Estatuek aplikatzen duten sakabanaketa politika; gaixotasun
larriak dituzten presoak gatibu
mantentzea; bizitza osoko espetxe zigorra; 3/4ak beteta dituzten
presoak kartzelan mantentzea;
isolamendua; bakartzea; aurrez
aurreko bisitetan jasan beharreko
tratu umiliagarria, elkartasunaren kriminalizazioa eta abar.
Zalantzarik gabe, beren beregi
eraikitako kartzela sistema ankerrena. Gizabanakoa suntsitu eta
euskal jendartea betebetean kolpatzeko ahalegina. Zitalkeria
andana hori ote herri bat justiziazko bakera eraman dezakeen
bidea? Euskal Herriaren gehiengo zabalak ezetz dio.
Horregatik, nahikoa dela
esaten dugu. Euskal Herria aro
berri baten atarian dagoela sinisten dugu eta lehen premia larrizkoa izan dena, orain are gehiago; gure senideen zein gure egoeran berehalako aldaketak
eragitea ezin bestekoa iruditzen

zaigu: Sakabanaketarekin amaitzea, gaixotasun larriak dituztenen kaleratzea, bizi guztiko
kartzela zigorra bertan behera
geratzea eta espetxe barruan
ematen diren hainbat eskubide
urrakerarekin bukatzea. Orain
arte egin dugun gisara, nekatu
gabe eta hala egingo den arte,
euskal preso politikoak eta euren
senideen bizitzak inpunitate osoz
egunero erruleta zital eta krudelean ezartzen dituen espetxe
politika horrekin amaitu behar
dela aldarrikatzen dugu. Edozein
demokraziaren oinarri oinarrizko betebeharrak liratekeenak
baino ez ditugu eskatzen. Justiziazko eta bakezko aro beharko
lukeenari arnasa emango dioten
neurriak. Alderantzizkoak, egoera honek alegia, balizko aro berri
bati arnasa ukatzen baitio.
Hortaz, berriz ere, eta azken
aldia izan beharko litzatekeenaren ustearekin, zuregana
jotzen dugu. Espetxe politika
honen sufrimendu gainzama
buka dadin laguntza eskatzen
dizugu. Guztion esku dagoelako
egoera hau aldatzea. Herritar
orori dagokigun bete beharra
dela uste dugulako. Euskal preso
politikoen eskubideen defentsa,
herritar ororen eskubideen
defentsa ere badelako. Espetxe
politika honen amaierak, aro
berri baten hasera ekar dezan.
Demokrazia nahi dugulako.
Nahikoa delako. Herri honek
sufrimenduzko eta bidegabekeriazko aro hau atzean utzi eta
bere bidean aurrera egin nahi
duelako, datorren urtarrilaren
8an, “Euskal Presoak Euskal
Herrira eskubide guztiekin,
EGIN DEZAGUN URRATSA” lelopean manifestazio
nazionala egingo dugu Bilbon.
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Euskal Herriak historian izan duen
kanpoko herrialdeekiko laguntza eskertuz, oraingo honetan guri berau
bultzatzea dagokigula ulertzen dugu
eta laguntza hau garatzeko Palestina,
herri zapaldua, aukeratu genuen.
Agian, ez da gehien lan egitera ohituak gauden herria, bere urruntasunagatik, konbikzio erlijioso ezberdinengatik etab. Baina Internazionalista Eguna Arbizura ekarrita, palestinarrek
behar duten laguntza ikusi genuen eta
nolabait lanean hasteko Marda herriarekin senidetu ginen. Ondoren, ekintza ezberdinak burutu genituen, hala
nola, Israelen kontrako boikot kanpainari atxiki, senidetzearen urteurreneko ekitaldia, eskola eta ikastolako jarduerak, bi zinegotzien bidaia, etab.,
gaur egunera iritsi arte.
Aurten aukera berri bat izan dugu
lotura hau estutzeko, eta “Biladiadi”
brigada kulturala bertara zihoala aprobetxatuz Euskal Herriko lau herri hurbildu gara Palestinara. Batzuk, Arbizukoen kasuan, egina genuen senidetzea sakonduz eta beste herri batzuk,
berriz, senidetzeak sinatuz.
Aipatu brigada hau 40 bat pertsonaz
osatuta zegoela eta bertan alkate eta
zinegotziez gain, musikariek, irakasleek, ikasleek, titiriteroek, bertsolariek,
idazleek, pailazoek, eta abarrek parte
hartu zutela taldean. Talde erdia uztailean joan ginen eta beste erdia
irailean.
Bidaian murgilduta, ez da ahaztu
behar Palestinara iristeko beti Israeldarrek kontrolatutako lur okupatuetatik pasa behar dela. Egia esan, sarrera aldez aurretik esan ziguten bezala
izan zen. Kartzela handi batean
sartzera gindoazela zirudien. Iritsi
orduko maleten miaketa, banan
banako galdeketa, nora gindoazen, zer
egin behar genuen, etab. Aipatu
taldekide bati ez ziotela sartzen utzi eta
beste bati Palestinako telefono zenbaki
bat aurkitu ziotela agendan eta sei
orduz erretenitu zutela. Behin Palestina
barruan, check point (israeldarrek
jartzen dituzten kontrol guneak) pila
batetik pasatu behar izan genuen,
ardiak bagina bezala, bertan pasa-
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portea eta gainean generamana
erakutsiz. Pentsa zer suposatzen duen
palestinar batentzat egunero egunero
check point hauetatik pasatzeak, bertan
orduak eman beharrak eta jasan
beharreko zapalkuntzak.
Jerusalemdik eman genion hasiera
bidaiari, “AIC” taldeko ordezkari
batekin bilera eginez.Talde hau palestinarrek senidetzat hartzen dituzten
israeldarrez osatuta dago. Jerusalem
ezagutu genuen, Damaskoko atea,

palestinar karriketan dauden judu
kolonoen koloniak, eta herri inguruan
dauden beste kolonia judu batzuk ere
ezagutuz. Jerusalemen palestinarrak
eta israeldarrak bizi dira.
Hurrengo egunean, Belen ezagutu
genuen. Bertako alkatearekin (katolikoa jakina) bilera egin, eta Jesukristo
jaio zen Natividad eliza ezagutu genuen. Arratsaldean bertako emakumeen
elkarteko lehendakariarekin egon
ginen, batez ere bertako emakumeen

egoera ezagutzeko, eta bertako gazte
talde antolatu batekin ere bildu ginen.
Hurrengo bisita Hebron herrira
izan zen, egia esan, asko harritu gintuzten irudiak ikusi genituen; bertan
palestinarrak bizi dira eta gainean
kolonia judu bat, hauek egiten dizkieten astakeriak ezagunak dira.
Bertako nekazariekin bildu ginen
eta beraien proiektuak aurkeztu
zizkiguten: geratzen zaien ur gutxirekin nola kudeatu, juduen koloniak
ondoan dauden lurrak kentzen
dizkietenean zer egin… Egun batzuk
lehenago, ezer esan gabe, soldadu
israeldarrek uraren depositua
puskatu zioten nekazari bat bisitatu
genuen, bere aurpegiak dena adierazten zuen.
Ondoren, Ramalan egon ginen
bertako alkatearekin. Egoerari buruz
hitz egin ondoren “epoetaitaie”
dantzan jarri genuen Porrotxen
laguntzarekin. Gero BDS, HWC,
Addameer eta Stop the wall elkarteekin, palestinarren eskubideak
defendatzen dituzten taldeekin bilerak egin genituen. Hurrengo egunean, FPLP eta Fatah-Palestinako
Agintearen diputatuarekin bildu
ginen eta, egia esan, bertako egoera
politikoa nahiko korapilatsua dela
ohartu ginen.
Nablus ere ezagutzeko aukera izan
genuen, bertako unibertsitatean egon
ginen zuzendariarekin eta bertan
ikusten da palestinarrek herria egiteko duten grina. Familiek balore
handia ematen diote beraien semealabek unibertsitatean ikasteari, oso
nabaria zen. Aipatu ikasgaien gidaritza palestinarrek ematen badute ere,
adibidez ezin dute bertako historia
benetan den bezala ikasi, israeldarrek
kontrolatzen baitute irakasten dena.
Ondoren, Balatako errefuxiatu
gunean egon ginen eta ikusgarria zen
hura, milaka jende lur eremu txiki
batean hamarkadak bertan bizitzen
beren jaiotetxera bueltatzeko zain,
baina egun hori iristen ez dela ikusiz.
Bertako aittun batekin egon ginen eta
sentimenduak bihotzeraino helarazi
zizkigun bere bizitza kontatzean.

Hurrengo egunean Mardara iritsi
ginen eta bertako udal ordezkariekin
igaro genuen eguna. Senidetzea
sakontzeko asmotan, oroigarri bat
oparitu genien eta herria eta jendea
ezagutzeko aukera izan genuen,
udala, eskolak, gizon eta emakumeak
eta nola ez haurrak. Porrotxek berriro
ere saio bat egin zuen, eta bertako
haurren irribarreak eragin. Egia esan,
Euskal Herriko erreferentzia egiten
zuten Mardan zeuden mural askoren
bidez.
Azkeneko egunean, Tel Aviv eta
Haifa ezagutu genituen; azken herri
horretan “New profile” izeneko
anarkista batzuekin bilduta egon
ginen. Hangoa militarrez jositako paisai bat da, beren fusilekin gora eta
behera, autobusetan etab.
Azkenik, Euskal Herrira itzuli
ginen. Batzuen itzulera beste batzuena baino xamurragoa izan da. Hala
ere, oso gogorra da berriz ere muga
gurutzatzea, oraingoan taldekide
batzuk erretenitu zituzten, eta
hegazkina atzerarazi.
Bukatzeko, aipatu Palestinarekiko
lotura hau ahal diren esparru guztietara zabaldu nahi dugula, jada ikastolan eta eskolan Palestinari buruzko
unitate didaktikoak dituzte, eskolak
estatu mailako sari bat irabazi berri
du. Aurrera begira ere, Pirritx,
Porrotx eta Mari Motots Arbizura
ekarri eta bertan bideo bat grabatzea
aurreikusten da Palestina gaitzat hartuz. Bukatzeko, aipatu talde bat badagoela, Zizkertek, eskola-ikastolako
gurasoek, udalak eta boluntarioek
osatutakoa, lotura hau sakontzeko
helburuarekin.

