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MAÑERUKO UDALAREN KOMUNIKATUA MAÑERUKO BIZILAGUNEI 

Mañeruko bizilagun maiteok: 

Komunikatu honen bidez, Udalak hartu duen erabakia jakinarazi nahi dizuegu, hau da, 
2020ko San Pedro jaiak eta Zaindarien jaiak bertan behera uztea. Udalbatzari pena 
handia ematen digu aurten festarik ez izateak, eta herritar guztiekin partekatzen dugu 
horrek dakarren tristura. 

Baina, gure ustez, jai hauek, elkar besarkatu gabe, koadrilan musikaren erritmoan 
dantzatu gabe, kopak estutu gabe, ezin izango dugu ajoarriero aberatsaz gozatu lagun, 
familia eta maite ditugun pertsona guztiekin batera, ez direla festa osoak festa 
osatugabeak dira, eta ezin izango ditugu denok nahi genuen bezala gozatu. 

Erabaki hori NUKFren eta Nafarroako Gobernuaren gomendioek bermatzen dute; izan 
ere, COVID-19k sortutako egoera dela eta, urte osoan zehar hain gogotsu espero eta 
prestatzen ditugun herriko festetako bat bera ere ez egitea aholkatu dute, 

Ezin ditugu ahaztu pandemia horrek eragin dituen ondorio larriak, eta, beraz, kolektibo 
ahulenei errespetua adieraztea eskatzen dugu. Denok dugu gogoa, baina egun horietan 
erantzukizunez eta zuhurtziaz jokatzeko deia egin nahi dugu. 

Egoera beste era batera ikusi behar dugu, inoiz ez dugu musika eta ajea behar izan gure 
altxor handienaz, GURE HERRIAZ, gozatzeko. Agian ez dugu beste urte batzuetan 
bezainbeste jende ikusiko, baina bizitza osoa daukagu horretarako. Batez ere, gozatu 
udak eskaintzen dizkizuen une guztiez. 

Gora Mañeru! 

Viva Mañeru! 

Mañeruko Udala, 2020ko ekainaren 17an 

Nuria García, Rubén Irisarri, Sonia Martínez, Patricia Echarren, Arantzazu Martínez, 
Iñaki Obregozo eta Eduardo Usoz. 
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ALKATETZAREN 29. EBAZPENA 

NURIA GARCÍA ARÓSTEGUI, MAÑERUKO UDALEKO ALKATEA 
(NAFARROA) 

Aintzat hartu da martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren bidez 
ALARMA-EGOERA deklaratu zela COVID-19k eragindako osasun-krisiaren egoera 
kudeatzeko, eta gaixotasunaren aurkako ezohiko neurriak hartu zirela haren hedapenari 
eusteko. 

Salbuespenezko egoera baten aurrean gaude, eta osasun-arrazoiengatik 
zorroztasun- eta erantzukizun-erabakiak hartzea eskatzen du. Jendetza biltzea ezinezkoa 
denez, eta gure jaien ezaugarriak kontuan hartuta, ezinezkoa da birusaren transmisioa 
saihesteko beharrezkoak diren segurtasun-neurriak mantentzea. Erabaki arduratsu bat 
hartu behar dugu, gure bizilagunen segurtasuna eta osasuna bermatzeko pentsamendu 
bakarrarekin. 

Mañeruko Udaleko Osoko Bilkurako kideei kontsulta egin ondoren, eta kide 
guztiak bat etorrita, 2020ko San Pedro jaiak eta zaindariaren jaiak bertan behera uztea 
erabaki da. 

Indarrean dagoen legeriak eta, zehazki, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21. artikuluak ematen dizkidan eskumenen 
arabera, 

ERABAKI DUT : 

LEHENA: San Pedroren eta Herriko jaien ohorezko jaiak ofizialki etetea 2020. 
urterako. 

BIGARRENA: Auzotarrei ohiko bitartekoen bidez jakinaraztea dekretatutako 
etenaldia. 

HIRUGARRENA: Osoko Bilkurari ebazpen honen berri ematea, egiten duen 
hurrengo bilkuran. 

 

Mañerun, 2020ko ekainaren 17an 

 

Nuria García Aróstegui, Mañeruko Alkatea 
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