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Etxarriar hori: 
 

2012 urtea mustu berri dugun honetan, urte berri ona opa 
nahi dizuegu udaleko hautetsi eta langile guztion izenean. Jakina 
da 2012. urtea urte berezia izanen dela, 700 urte beteko baitira 
Etxarri Aranatz sortu zela, eta 500 urte Gaztelako tropak 
Nafarroan sartu zirela. Urte bikaina da aldarrikatzeko iragana 
gogoan izan behar dugula, geroa eraikitzeko. Urte bikaina da 
etxarriarrok gure herriaren garapenaren alde aktibatzeko. Baina 
horretarako, beharrezkoa da denok batera lana eta ahalegina 
egitea! Ohar honen bidez jakinarazi nahi dizuegu urteari hasiera 
emateko bi ekimen prestatu ditugula, gure batzordeen bidez. 
Atsegin handiz gonbidatzen zaituztegu urtea hasteko prestatu 
ditun ekitaldi eta lanetara: 

 
 

 
 
 
Oharra: zuen etxeetan topatzen baduzue 1977ko ilbeltzaren 16ko 
ekitaldiaren argazki, dokumentu edo material grafikorik, ekarri kopia 
bat udaletxera, artxiboa osatzen ari gara eta! 
 
 

 
 
 

Oharra: Auzolanean parte hartzeko deitu 948 460004 telefonora, edo 
bestela idatzi helbide honetara, ilbeltzaren 16a baino lehen: 
partehartu@etxarriaranatz.com. Familia osoa etorri! Haurrendako 
auzolan ludikoa ere egonen da! 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ALKATETZA 
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IKURRIÑAK 35 URTE 
 

Heldu den ilbeltzaren 16an Etxarri Aranazko udalak urtemuga 
historiko bat ospatuko du: 35 urte beteko dira Etxarri Aranazko 
balkoian ikurriña jarri zela, ekitaldi nazional sonatu eta jendetsu 
batean. Ekitaldi horretan Trantsizio garaiko Alkateen Mugimenduko 
kideak Etxarrin bildu ziren, eta amnistiaren, foruen eta euskararen 
aldeko aldarrikapena egin zuten, adierazpen baten bidez. 35 urte 
pasatuta, orduko aldarrikapenek indarrean segitzen dute, sekula baino 
gehiago.  

 

 
 

Horregatik, Etxarri Aranako udalak urtemuga berezi hau gogora 
ekarri nahi du, eta ekitaldi bat antolatu du honako ardatz hauek izanen 
dituena: Trantsizio garaiko Alkateen Mugimenduari 
errekonozimendua egitea; orduko aldarrikapenak 35 urte pasatuta 
berriz ere berrestea; eta aipamen berezia egitea orduan Bergarako 
alkate zen Jose Luis Elkorori, 35 urte pasatu eta gero preso dagoelako. 
 
  

 Hortaz, atsegin handiz gonbidatzen zaituztegu urtarrilaren 
15ean (igandea) Etxarri Aranazko udaletxean eginen dugun 
ekitaldira: 
 

 10:30ean: Harrera ofiziala udal hautetsi eta eragileei. 
 11:30ean: Ekitaldi instituzionala, udaletxeko areto nagusian. 
 12:00etan: Ekitaldi publikoa, udaletxe aurrean. 
 12:30ean: Auzatea. 
 

 
 

“IKURRIÑAK 35 URTE” LANTALDEA 
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PARTE-HARTZE PROZESUAREN AURKEZPENA 
 

Udala ahalegin handia egiten hasia da 
Etxarrin dinamika parte-hartzaile zabal bat 
bultzatzeko asmoz. Horretarako, Parte-hartze 
lantaldea sortu da, alkate, zinegotzi eta 
norbanako batzuez osaturik, proposamen bat 
egin duena. Lantaldea proposamen hori 
herriko elkarte eta norbanakoei aurkezten 
dabil, ekarpenak jasotzeko.  

 

Behin proposamena osaturik, batetik, 
ilbeltzaren 21ean parte-hartze prozesuari 
hasiera emanen zaio. Ekimen horretan 
adierazpen instituzional bat eginen da, eta 
auzolan herrikoia antolatu da, herritarrek parte 
hartzeko. Bestetik, ilbeltzaren 26an, prozesua 
herritarrei azaltzeko bilera irekia eginen da. 

 
 

 

Ilbeltzaren 21a, larunbata. 
08:30ean: Gosaria udaletxeko estalopean. 
09:00etan: Lanen azalpena eta taldeen eraketa. 
09:15ean: Auzolan herrikoia. 
13:00etan: Prentsaurrekoa, eta adierazpen instituzionala. 
13.30ean: Parte-hartzeari buruzko hausnarketa. 
 
Ilbeltzaren 26a, osteguna.  
19:30ean: Prozesuari buruzko bilera irekia kultur etxean. 

 
 

Parte hartu egun hauetan eta aurrerago eginen diren ekimenetan! 
Prozesuari bultzada emateko denon indarra behar dugu!  

HAR EZAZU ZURE AULKIA UDALETXEAN… 
ZU GABE LARRU GORRITAN GAUDE! 

 

 
 

PARTE-HARTZE LANTALDEA 



 
 
 
Etxarri Aranazko udala      partehartu@etxarriaranatz.com 
 

 

 
 Recordad que tod@s l@s etxarriarras tenemos varias citas 
para comenzar el año: 
 
 
 
 
 

Nota: si tienes en casa alguna foto o documento del 
acontecimiento del 16 de enero de 1977, lleva una copia al 
ayuntamiento. Estamos creando un archivo. 
 
 
 
 
 08:30: Almuerzo en los porches del ayuntamiento. 
 09:00: Organización del trabajo. 
 09:15: Auzolan popular. 

13:00: Rueda de prensa y declaración institucional. 
13.00: Dinámica de participación. 
 

Nota: Para participar en el auzolan popular, avísanos o envía un 
mensaje a partehartu@etxarriaranatz.com, antes del 16 de enero. 

 
!Podéis venir toda la familia¡ 

!Habrá también auzolan lúdico para niñ@s¡ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


