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GORA ETXARRIKO FESTAK !

Edalontzi berrerabilgarriak: zaborrik
onena, sortzen ez dena
Etxarriko Udalak, tabernek eta txosnek bat egin dute

Sakanako Mankomunitatearekin, hondakin gutxiago

sortu, berrerabili eta birziklatzeko daraman politikan,

eta festetan edalontzi berrerabilgarriak erabiltzeko deia

egin dute.

Euro baten truke erosi ahal izango dira edalontziak

herriko tabernetan, eta kontuan izan dirua ez dela

itzuliko, Lakuntzan egiten duten bezala. Gorde

edalontzia hurrengo baterako, mesedez!

Festak bukatzean, sobran dauden edalontziak Mank-ek

jaso, garbitu, desinfektatu eta Sakanako beste festaren

baterako gordeko ditu.

Ekimen honen helburua da festetan erabiltzen den

plastikozko edalontzi kopurua murriztea, eta

edalontziak behin eta berriro berrerabiltzea. Udalak eta

tabernariek nabarmendu nahi dute festetan ere arduratsu

jokatu behar dela ingurumenarekin eta hondakinekin,

eta ekintza txiki batekin asko lor daitekeela.

El Ayuntamiento, junto a los bares del Etxarri, ha puesto en

marcha el sistema de reciclaje de vasos impulsado por la

Mancomunidad. Los vasos reuti l izables se venderán en los

bares a un euro. ¡Guarda tu baso para la siguiente ocasión!

¡Seamos responsables con el medio ambiente!

Manten dezagun garbi gure herria!
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Txupinazo
eguneko
ekitaldiak,
plazan
Berrikuntza moduan, aurten

txupinazo eguneko ekitaldiak

udaletxetik atera eta plazan eginen

dira, herritar guztiei parte hartzeko

aukera emateko: zapi-banaketa haur

jaioberriei, festetako kartel

lehiaketaren sari-banaketa;

txupinazoarekin lotutako

ekitaldia…

Otra de las novedades es que este

año los actos anteriores y posteriores

al chupinazo se realizarán en la plaza,

y no en el interior del ayuntamiento.

Kaleak libre utzi, baldeatzailea
pasatzeko!
Etxarriko Udalaren garbiketa

zerbitzuak Altsasuko Udalaren

baldeatzailea erabiliko du kaleko

lurra garbitzeko (ura eta garbigarria

presio bidez botatzen duen

makina). Bi udalen arteko

lankidetzari esker, elkarri

zerbitzuak trukatuko dizkiote.

Etxarriko Udalak eskaera egiten die

herritarrei kotxeak plaza inguruko

kaleetatik kanpo uzteko (batez ere

larunbat gauean), goizean makina

pasatu ahal izateko.

Este año se va a uti l izar una

baldeadora cedida por el

Ayuntamiento de Altsasu para l impiar

las calles. Dejad las calles l ibres de

coches, por favor, para que la

máquina pase.

Berrikuntzak
play back
txapelketa

Festa Batzordeak Play Back

lehiaketan aldaketa batzuk egitea

erabaki du, ekimen horren

helburuak eta edukia sendotzeko.

Hortaz, aurten 4 modalitate egonen

dira, zenbait balore indartzeko:

banakako edo bikotekako lana (50

€), taldekako lana (50 €),

originaltasuna lantzea (50 €) eta

euskarazko musika erabiltzea (50

€). Bestalde, aurten epaimahaian

herriko hainbat eragilek hartuko

dute parte. Animatu, eta izena

eman!

Este año se han introducido 4

modalidades diferentes en el Play

Back, para impulsar algunos objetivos

y valores al ya tradicional concurso.

Aurten, fitxak
merkeago

Udalak festetako ferianteekin

hitzarmen bat egin du,

erabiltzaileendako fitxak

merkeagoak izan daitezen. Espazio

publikoa doan erabiltzearen truke,

salneurriak doitu eginen dira.

Zapiak erroldaturik ez dauden
haurrendako
Aurten, Etxarrin erroldaturik ez

dauden haurrek ere aukera izanen

dute txupinazo aurretik alkatetzak

emanen duen zapia jasotzeko

(2011n jaiotakoek). Horretarako,

bulegoan eskaera egin beharko da,

eta trukean 4 € pagatu. Zapiarekin

batera, postal bat eta liburuxka bat

banatuko zaizkie, seme-alabei

euskara transmititzearen garrantzia

nabarmentzeko.

L@s niñ@s no empadronad@s en

Etxarri también podrán recibir el

pañuelo de fiestas, tras hacer la

1 fitxa = 2 €

3 fitxa = 5 € (1, 67 € fitxako)

8 fitxa = 10 € (1,25 € fitxako)

Se ha negociado con l@s feriantes el

precio de las atracciones, con el

objetivo de que los precios de las

fichas no sean abusivos para l@s

usuari@s.

sol icitud y abonar 4 € en el

Ayuntamiento (nacid@s en el 2011 ).
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partehartu@etxarriaranatz.com

Festetako kartel lehiaketa

Haur Hezkuntzan:

Erkuden Saez de Adana

Lehen Hezkuntzan, 1.2 eta 3 mailetan:

Emma Garciandia

Lehen Hezkuntza, 4.5 eta 6 mailetan:

Maitena Bergera Jaka

12-16 urte bitartean: “Txupinazoa 2012”
Josu Mozo Villanueva (Lakuntza)

16 urteik gora: “Etxarriko festetan plazara”
Rakel Otxagabia Zubieta (Etxarri Aranatz)
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Nota: si quieres obtener este boletín íntegramente en castellano, solicítalo en el ayuntamiento, o

descárgatelo de nuestra página web www.etxarriaranatz.com.

Festetan, hartu bai, baina
eman ere bai!

Osteguna, abuztuak 9, egun berezia izanen da: PARTE-

HARTZE EGUNA. Aipagarriena da herriko talde eta

eragileek sustatutako dituztela egun horretako jarduera

gehienak: kintoak, guraso elkarteak, herriko musikariak,

abesbatza, Bierrik Fundazioa, Festa Batzordea… Etor

zaiztez gurekin gozatzera!

Otra novedad importante es que el jueves, 9 de agosto, se

celebrará el DÍA DE LA PARTICIPACIÓN, donde diferentes

colectivos de Etxarri organizarán actos participativos.

Emakumeen batzordea:
festetan ere tinko

Emakumeen Batzordeak aukera-berdintasunerako

kanpaina bat sustatuko du festetan, eta, besteak beste,

asteazkenean (abuztuak 8) emakumeen triki-bertso

poteoa eginen da, 1 2:00etan. Festen aurretik (abuztuak

2), ikus-entzunezko saio berezia eginen da, 22:00etan,

udaletxeko estalopean. Kartelei erreparatu!

La Comisión de la Mujer ha organizado actividades para

reivindicar la igualdad de oportunidades para tod@s:

audiovisuales, triki-bertso poteo@

Eskerrik asko festa
batzordeari

Udalak eskerrak eman nahi dizkie Festa Batzordean

buru-belarri aritu diren herritar eta taldeei, egindako

lanagatik eta festak herritarrengana gerturatzen

laguntzeagatik.

Queremos agradecer a la Comisión de Fiestas la labor

realizada este año.




