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Edurne Elizondo Iruñea-Leitza

Z
er ikara!». Liu-

bomira Alievak

ez du kazetaria-

rekin hitz egin

nahi. «Oso lo-

tsatia da», azal-

du du Leitzako bere etxean hartu

duen Mari Carmen Arregik.

Ukrainakoa da Alieva, eta 8 urte

ditu. Laster beteko ditu 9 urte, hi-

laren 28an. 6 urte bertzerik ez zi-

tuen Nafarroara lehendabizikoz

etorri zenean, Chernobil elkarte-

aren bidez. «Familiako kide bila-

katu da jada; gure neskatoa da»,

nabarmendu du Arregik, haurra-

ri so.

Txernobylgo zentral nuklea-

rreko leherketaren itzalpean bizi

dira Alieva eta herri horretako

gainerako haurrak. Hondamendi

haren arrastoa dute gainean,

hura gertatu eta hainbat urtera

jaio arren. Uda sorterritik at pasa-

tu ahal izateak aukera ematen die

indarberritzeko. Ez dira hilabete-

otan Nafarroako familien artean

aterpe aurkitzen duten bakarrak,

halere. Haur sahararrak Tindufe-

ko kanpalekuetatik ateratzen

dira udan, eta basamortuko egu-

notako beroa eta baldintza gogo-

rrak bazter uzten dituzte, tarte

batez. Aurten, 101 haur saharar

eta Ukrainako 73 etorri dira Nafa-

rroara, indarberritzeko oporrak

pasatzera.

Lurralde kutsatua
1986ko apirilaren 26an gertatu

zen Txernobylgo leherketa. Zen-

tral nuklearraren 4. erreaktorea

lehertu zen, proba saio batean.

Konponketa lanetarako geratu

behar zutenez, aukera baliatu zu-

ten: kanpoko argindar sorgailuak

huts eginez gero, erreaktorearen

turbinak segurtasun sistemak

piztuta edukitzeko behar adina

energia sortzeko gai ote ziren ja-

kin nahi zuten. Prozesua azkarre-

gi egin zuten, ordea, eta gelditze-

ko aginduak motelegi eman zi-

tuzten: ordurako, beranduegi

zen. Erregai nuklearra urtzen hasi

zen. 2.000 gradu baino gehiago

hartu zuen nukleoak: lurruna pi-

latu eta leherketa eragin zuen.

Erreaktorearen estalkia suntsitu

zuen leherketak, eta 200 tona gai

erradioaktibo jaurti zituen at-

mosferara. Haizeak Ukrainaz

kanpora eraman zituen partikula

erradioaktiboak: hurrengo egu-

nean, Suediako Frosmarken an-

tzeman zituzten, eta Sobietar Ba-

tasunetik zetozela ondorioztatu

zuten.

Hiru hamarkada luze joan dira

Txernobylgo zentralak eztanda

egin zuenetik, baina leherketaren

arrastoak ez dira desagertu. Ez-

tandak Bielorrusiako lurraldea-

ren %23 kutsatu zuen; Ukraina-

koaren ia %5, eta Errusiakoaren

%0,5. «Hedabideetan agertu zena

ezagutzen dugu gertatu zenari

buruz; eta Liubomirak ez du deus

erran nahi sorterriari buruz;

Ukrainaz galdetzen diogunean,

beste edozer gauza kontatu, edo

ez du erantzuten», azaldu du

Arregik.

Aspalditik zuen leitzarrak

Ukrainako haur bat hartzeko as-

moa, baina lanak ez zion aukera

hori eman, duela hiru urtera arte.

«Chernobil elkartekoak ezagutu,

eta asko gustatu zitzaigun haien

lan egiteko modua. Baietz esan

genuen, eta ez gara damutu».

Onartu du, halere, «beldurga-

rriak» izan zirela hasierakoak.

«Bilbora joan ginen haren bila;

lotsati agertu zen gurekin, oso lo-

tsati». «6 urte besterik ez zuen,

harentzat ere egoera zai-

la zen; gorputza tentsio

batean zuen, gogortua;

ukitzea ere ez zuen

nahi», gaineratu du

Arregiren errain Jenny

Olanok.

Etxera ailegatu ordu-

ko, halere, denak hasi zi-

ren hasierako beldurrak

galtzen. «Keinuka hasi

zitzaigun esaten maletan zuen

zerbait erakutsi nahi zigula. Opa-

riak ekarri zizkigun: goxokiak, te

ontzi bat, eta etxean egindako

ogia», kontatu du Arregik, hun-

kituta.

Alieva Txernobyldik 30 kilo-

metrora dagoen Zorin herrikoa

da. Arregik eta gainerako senide-

ek badute urtero hartzen duten

haurraren sorterriari buruzko ja-

kin-mina. «Nahiko genuke joan;

aldi berean, beldurra eragiten

digu aukera horrek, esan baitigu-

te baldintzak gogorrak direla han;

beldurtzen gaitu Liubomiraren

errealitatea ezagutzeak», onartu

dute. «Liubomirak, gainera, ez

du gu harat joatea nahi. Aukera

aipatzen diogun bakoitzean,

ezetz esaten digu, irmo», erantsi

du Olanok. «8 urte besterik ez du,

baina gai da sorterriko eta Leitza-

ko egoera alderatzeko. Ez digu

hangoa erakutsi nahi».

Ukrainan egona da Olatz Lina-

zisoro. Chernobil elkarteko kidea

da, eta iaz joan zen urtero Euskal

Herrira ekartzen dituzten hau-

rren sorterria ezagutzera, elkarte-

ak berak antolatutako bidaian.

Gogoratu orduko, hunkitu egiten

da. «Esperientzia polita izan zen,

gure haurren familiak ezagutu

genituelako; sorterrian nola bizi

diren ikusi ahal izan genuen, eta

hori gogorra izan zen. Asko he-

rrixka txikitan bizi dira, urik

gabe. Bizimodu latza dute», azal-

du du.

Aurten, 6 eta 17 urte bitarteko

192 haur ekarri ditu Chernobil el-

karteak Euskal Herrira. Haietako

hamabost daude Nafarroan. He-

rrialdera Ukrainatik etorri diren

gainerako haurrek Bigarren Fa-

milia elkartearen bidez egin dute

bidaia, hain zuzen ere. Txernobyl

inguruko herrietako haurrekin

egiten dute lan izen bereko elkar-

teko kideek. «Garrantzitsua da

haurrak hiruzpalau urtez jarraian

handik ateratzea, horrek mesede

handia egiten diolako haien osa-

sunari», nabarmendu du Linazi-

sorok.

Ukrainan fruta jatea ia ezinez-

koa da haurrentzat, adibidez.

«Oso garestia da», azaldu du el-

karteko kideak. Hemen, erruz ja-

ten dute. «Lau uda hemen pasa-

tzeak indarberritu egiten du hau-

rron sistema immunologikoa».

Arregik azaldu du Alievari «izu-

garri» gustatzen zaiola fruta.

«Sandia jaten hasi, eta gai da er-

dia hartzeko!».

Gogoratu du etorri zen lehen

uda, eta orain baino anitzez ere

«ahulago» zegoela azaldu du.

«Mehe zegoen, eta kolorea ere ez

zuen batere ona». Ukrainatik

itzultzen denean, pisatu egiten du

Arregik Alieva. «Aurten ez du

gramo bat ere galdu. Urtetik urte-

ra indartsuago dago, sumatzen

zaio aldea».

Euskaraz egiten du Leitzako

bere familiarekin Alievak. «Oso

azkarra da. Lehen uda amaitu ze-

nerako, gai zen dena ulertzeko;

Nafarroan dira, bertze behin, Ukrainatik eta Tindufeko kanpalekuetatik uda
herrialdean pasatzera etorri diren haurrak. Ukrainatik 73 iritsi dira, bi elkarteren
eskutik. ANAS taldeko kideek, berriz, 101 haur saharar ekarri dituzte. Ohi baino
zailtasun gehiago izan dituzte aurten, halere, behar zituzten familiak aurkitzeko.

Indarberritzeko oporrak

1

2 Astekoa

ANAS elkarteak uda baliatzen
du Tindufeko kanpalekuetatik
etorri diren haur sahararrei
mediku azterketak egiteko 

Chernobil elkarteak 192 haur
ekarri ditu, denera, Euskal
Herrira, eta haietako hamabost
dira Nafarroan, abuztura arte
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bigarrenean jada hitz egiten zuen,

eta ederki, gainera. Haren gura-

soek gutuna bidali ziguten. Ongi

zegoela kontatu, baina kezkatuta

ziren, ukraineraz ez zuelako egi-

ten. Sorterrira itzuli, eta euskaraz

egiten jarraitzen zuen!». Olanok

gaineratu du matematikak ere

«biziki» gustatzen zaizkiola Alie-

vari, eta beti dagoela ariketak bu-

ruz egiten.

Oporrak Bakean programa
Harro mintzatu dira Arregi eta

Olano Alievari buruz. «Gure nes-

katoa da», berretsi dute. Uztaila-

ren 2an ailegatu zen Nafarroara,

eta abuztuaren 28ra bitarte ego-

nen da herrialdean. ANAS 

Sahararen Lagunen Nafarroako

Elkartearekin herrialdera etorri

diren haurrak, berriz, ekainaren

26an iritsi ziren, eta abuztuaren

25ean eginen dute bueltako

bidaia. Oporrak Bakean izenbu-

ruko programan parte hartzen

dute.

Aurten, ohi baino zailtasun

gehiago izan dituzte ANAS elkar-

teko kideek behar zituzten fami-

liak aurkitzeko. «Kontua da ohi

baino haur gehiago etorri dela

aurten, lehendabiziko aldiz; on-

dorioz, familia berri gehiago be-

har genituen», azaldu du elkarte-

ko kide Maria Perez de Larraiak.

Apirilean laguntza eskatu zuten,

eta, azkenean, 98 haurrentzako

etxea aurkitzea lortu dute. «Gai-

nerako hirurak hainbat begirale-

rekin dira utzitako etxebizitza ba-

tean».

1998. urtean etorri ziren haur

sahararrak, lehendabizikoz,

Nafarroara. Oporrak Bakean pro-

gramaren bidez, hainbat kontu

jarri nahi dituzte bultzatzaileek

mahai gainean: batetik, Marokok

okupatutako herria dela sahara-

rrena. «Erdia lurralde okupatue-

tan bizi dira, eta bertze erdia,

berriz, Aljeriako kanpalekuetan.

Gurera etortzen diren haurrok

beren herriaren enbaxadore

dira». Bertzetik, kanpalekuotan

dauden baldintza gogorren berri

zabaldu nahi dute; bereziki,

udan. «55 gradu dituzte, itzale-

an». Hirugarrenik, Perez de

Larraiak nabarmendu du kanpa-

lekuetatik kanpo pasatzen dituz-

ten hilabeteok baliatzen dituztela

haurren osasuna zaintzeko, eta

behar dituzten mediku azterke-

tak egiteko. «Han ez dute auke-

rarik», azaldu du.

Haurrek hiru urtez badute au-

kera bidaia egiteko. «1998an eto-

rri zirenen seme-alabak ditugu

orain gurean; etxean, adibidez, ni

haur bat nintzenean hartu ge-

nuenaren alaba dugu orain»,

azaldu du ANASeko kideak. 

Familien eta haurren artean

sortzen diren «harreman

estuak» nabarmendu ditu, eta

haurrek herrialdean ematen

duten denborak balio duela

«hemengook ditugun pribilegio-

ez» jabetzeko. Horixe aipatu du

Mari Carmen Arregik ere. «Bes-

teen egoera ezagutzen duzunean

konturatzen zara hemen dugu-

naz; pribilegioak baditugu».

Pribilegio horiek elkartasuna

jorratzeko eta okerrago daude-

nentzat justizia eskatzeko balia-

tzea da kontua, ANAS elkarteko

kideek erantsi dutenez. Batzuen

eta bertzeen errealitatearen arte-

an dagoen aldeaz tokian jabetzen

dira familiak, batez ere. Goizeder

Nazar da kanpalekuetako egune-

rokoa ezagutu duten nafarretako

bat. Urteak dira etxean haur

sahararrak hartzen dituztela, eta

haurrokin sortutako harreman

horrek izan du emaitzarik. Saha-

rarren aldeko elkartea sortu dute

Berriozarko herritarrek.

Etxean dute aurten Brahim

Ozman Moulud. «Ez du lehen

urtea gurekin. Gorra da. Txikitan

ebakuntza egin zioten kokleako

inplantea jartzeko. Arazoa da

kanpalekuetan ezin izan dituela

behar zituen azterketak jaso, eta

inplanteak ez du funtzionatu».

Horrek ez du beren arteko

harremana mugatu, halere.

«Keinu hizkuntza ikasten hasi

zen ama», azaldu du Nazarrek.

Nabarmendu du familia osoak

duela haur sahararrenganako

konpromisoa. Berriozarren sortu

duten taldearen bidez, gainera,

urte osoan landu nahi dute gaia,

elkartasuna zabaltzeko asmoz.

Uda haur sahararrekin parteka-

tzeko aukera dute orain. Eta ez du

galdu nahi.

2

3

4

1 Ukrainatik. Liubomira Alieva

haur ukrainarra, Leitzako bere 

familiako Mari Carmen Arregi,

Jenny Olano eta Aroa Arregirekin.

JAGOBA MANTEROLA / FOKU

2 Kanpalekuetatik. Denera, 

101 haur etorri dira Nafarroara, 

Tindufeko kanpalekuetatik. 

NAFARROAKO HITZA

3 Bidaia. Ukrainatik uda pasatze-

ra etorri diren haurrak, sorterritik

ateratzen, Kieveko aireportuan. 

NAFARROAKO HITZA

4 Elkarrekin. Brahim Ozman

Moulud eta Said Mohamed Salek

dira Nafarroara etorri diren haur

sahararretako bi. GOIZEDER NAZAR
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I
zan dadila espazio atsegin

bat, tratamenduak eta

gaixotasunak tarte batez

ahazteko aukera emanen

duena». Horixe hartu du

helburu Nafarroako Ospitale Gu-

neko Humanizazio Batzordeak,

Bideko Ama Ospitaleko laugarren

solairuan atondu duen gelaren bi-

dez. Abracadabra Fundazioko ki-

deekin batera, magia ezagutzeko

aukera eskaini nahi die espazio

horrek ospitalean diren haurrei.

Marcos magoak eskainitako ema-

naldiarekin inauguratu dute. Ma-

gia saioak eskaintzeaz gain, taile-

rrak egitea ere bada asmoa.

«Umeei helburu bat ematen

diegu; hori lagungarria da ospita-

lean diren bitartean, eta ateratzen

direnean ere jorratzen segitzeko

aukera badute», azaldu du Abra-

cadabra Fundazioko Almudena

Fernandez Cantok. Hamabost os-

pitaletan jarri dituzte gisako espa-

zioak martxan, eta guztietan bo-

luntario gisa aritzen diren mago-

ak dituzte ospitalean diren

haurren laguntzaile. «Ohartu

gara esperientziak umeei egiten

diela mesede, baina ez bakarrik

haiei; gurasoentzat eta profesio-

nalentzat ere bada ekinaldi abe-

rasgarria eta lagungarria», eran-

tsi du Fernandez Cantok.

Iritzi berekoa da Cristina Jau-

rrieta ere. Nafarroako Ospitale

Guneko Humanizazio Batzorde-

ko kide da. 2017. urteko maiatze-

an jarri zuten batzorde hori mar-

txan. «Nafarroako ospitale guz-

tietan daude gisako batzordeak;

xede nagusia da gaixoei hitza

ematea». Eta gaixoek azaldu dute

toki atsegin bilakatu nahi dituzte-

la ospitaleetako gelak eta gainera-

ko espazio guztiak. «Ahal den

neurrian, behintzat», azaldu du

Jaurrietak. «Kontua da bertzeak

tratatzea gu tratatzea nahi dugun

moduan. Lelo horrek balio du os-

pitaletik kanpo, bai eta barruan

ere».

Adibide baten bidez azaldu du

lelo horrek duen garrantzia: «De-

kalogo bat prestatu dugu, ospita-

leak humanizatzeko; proposa-

menetako bat da berri txarrak

eman behar direnean ez egitea

ospitaleko korridore batean, bai-

zik eta espazio itxi eta intimo ba-

tean. Halako keinuek laguntzen

dute egoera txar bati modu positi-

boago batean aurre egiten».

Haurren kasuan, espazio aha-

lik eta atseginenak eta beroenak

sortzea are garrantzitsuagoa dela

argi du Jaurrietak. Umeentzat,

kasu anitzetan, zaila da ulertzea

zergatik dauden ospitale bateko

gela batean, edo zergatik hartu

behar duten tratamendu bat osa-

tu ahal izateko. «Finean, jolasean

edo magia ikasten ematen duten

tarte horretan aukera dute ospi-

taleko errutina bazter uzteko; irri

egiten dute, eta gozatzen dute.

Hori da inportanteena».

Jarrera positiboa
Horixe nabarmendu du Fernan-

dez Cantok ere, eta erantsi du

anitz laguntzen duela haurrek ja-

rrera positibo bat izateak. «Trata-

menduaren parte ere bilakatzen

da. Haurrek behar dute tarte ba-

tez botiken eta medikuek eginda-

ko proben egunerokotik urrun

egon».

Nafarroako Ospitale Guneko

magia saioak ez dira oraingo kon-

tu. «Hilean behin egin izan ditu-

gu», azaldu du Abracadabra

Fundazioko kideak. Saio horiek

ekinaldi finko bilakatu nahi izan

dituzte orain egindako urratsaren

bidez, haurrentzat espazio bat za-

balduz magia jorra dezaten.

Ospitaleetako profesionalek

ontzat eman dute ekinaldia, Jau-

rrietak nabarmendu duenez.

Gurasoek ere bai. «Gurasoentzat

biziki garrantzitsua da atseden

hartzeko aukera izatea». Huma-

nizazio Batzordeak egin nahi ditu

urratsak ere gurasoen eta gaine-

rako gaixoak laguntzen egoten

diren pertsonen alde, hain zuzen

ere. «Haien zama arintzea da

xedea». Asmo hartu dute, hala-

ber, inor ez dadila bakarrik egon

ospitaleetan. Gaixoenganako

arretan ere bada zer hobetu, Jau-

rrietak agerian utzi duenez. «Lo

egiteko denborak duen garran-

tzia nabarmendu nahi dugu, adi-

bidez. Neurri errazak har daitez-

ke gauez geletan bakarrik

beharrezkoa denean sartzeko,

edo profesionalak sartzen direne-

an ahalik eta eragozpen gutxiena

eragin dezaten. Argia piztu beha-

rrean, adibidez, erabil ditzatela

esku argiak. Ospitalean direnek

ohi baino denbora gutxiago egi-

ten dute lo; atseden hartzea,

ordea, inportantea da».

Humanizazio Batzordean pro-

fesionalek, gaixoek eta bolunta-

rioek bat egiten dute. Urratsak

egiten jarraitzeko beharra nabar-

mendu du Jaurrietak, ospitaleak

ahalik eta atseginenak izan daite-

zen. Haurrek badute beren espa-

zioaz gozatzeko aukera. Gisako

ekinaldiak jorratzen jarraituko

dute batzordeko kideek.

Gobernuak espazio bat atondu du, Abracadabra Fundazioarekin batera, Nafarroako
Ospitale Gunean diren haurrek jolasteko eta magia tailerrak egiteko balia dezaten.

Magia, egonaldia arintzeko

Marcos magoa, Nafarroako Ospitale Gunean diren haurrekin, magia saio batean. NAFARROAKO GOBERNUA
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Esperientziak umeei
egiten die mesede; 
baina gurasoentzat eta
profesionalentzat ere
bada lagungarria»
Almudena Fernandez Canto
Abracadabra Fundazioko arduraduna

‘‘
«Nafarroako ospitale
guztietan daude
humanizazio
batzordeak; xedea da
gaixoei hitza ematea»
Cristina Jaurrieta
Humanizazio Batzordeko kidea

‘‘

Gurasoek ere eskertzen dute haurrentzako espazioa izatea. NAFARROAKO GOBERNUA
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H
elburua bete dute.

Horixe uste du Na-

farroako Gober-

nuak Belateko

mendatean ibil-

gailu astunen zirkulazioa murriz-

teko hartutako neurriei buruz.

Ekainaren 4an jarri zituzten inda-

rrean. Egun hartan, Belateko eta

Almandozko tunelak itxi zituz-

ten, lanak egiteko; autoek eta gai-

nerako kamioiek, ondorioz, Bela-

teko mendatetik joan behar dute

orain, lanek iraun bitartean. Go-

bernuak matrikularen arabera

mugatu du nazioarteko zama ga-

rraiorako ibilgailu astunen zirku-

lazioa. Lehen asteotako datuek

agerian utzi dute behera egin

duela errepidean diren kamioien

kopuruak: %61 inguru, Olaben;

eta %51 inguru, berriz, Beran.

Datu horiek «ontzat» jo ditu

Nafarroako Gobernuak, eta, on-

dorioz, hartutako neurriei eustea

erabaki du jada. Ekainean mar-

txan jarri zituztenean, uztailaren

15era arteko epea zehaztu zuen

gobernuak, neurrien egokitasuna

aztertu, eta moldatu edo bide be-

retik jarraitu erabakitzeko. Bi aste

lehenago ebatzi du gobernuak,

azkenean, hasi bezala jarraitzea,

lanak amaitu arte. Zazpi hilabete-

ko epea zehaztu zuten, hasi zituz-

tenean, obrak amaitzeko.

«Ezarritako neurri guztiek ha-

gitz ongi funtzionatu dute orain

arte: matrikularen araberako

mugak ezarri ditugu Belateko

mendatean, Zuastiko bidesaria

doan utzi dugu ibilgailu astunen-

tzat, eta Belateko mendateko

errepidea konpondu dugu»,

erran du Manu Aierdik, Nafarroa-

ko Gobernuko Garapen Ekono-

mikoko lehendakariordeak.

Gobernuak ezagutarazi du la-

nak egiteko zehaztutako epeak

betetzen ari direla Belateko eta

Almandozko tuneletan. Gai toxi-

koak eta sukoiak aterarazteko

drainatze sistema bat eta suare-

kin hausten ez den kable sistema

bat ari dira jartzen bi tuneletan.

Drainatze sistema jartzeko lanen

erdiak egin dituzte jada Alman-

dozko tunelean, eta obren %40,

berriz, Belatekoan. Kable sistema

aldatzeko lanei buruz, oraingoa

kentzen ari dira, eta datozen egu-

notan hastekoak dira berria jar-

tzen, hain zuzen. Belateko tune-

lean, gainera, larrialdian ibilgai-

luak gelditzeko bi gune berri

egiten ari dira.

Jarraipen batzordea
Belateko tuneletako lanen jarrai-

pen batzordeak bilera egin zuen

duela bi aste; laugarrena izan da

gobernuak obrak eginen zituela

jakinarazi zuenetik. Garapen

Ekonomikoko departamentuko

arduradunekin batera, foruzai-

nek, suhiltzaileek, eskualdeko

hautetsiek, kamioilarien ordez-

kariek eta gasolindegietakoek

parte hartu zuten, bertzeak ber-

tze.

Berako alkate Josu Iratzoki izan

zen parte hartzaileetako bat, hain

zuzen ere. Berak ere ontzat jo du

hartutako neurrien emaitza. «Es-

kualdeko hautetsiok nazioarteko

zama garraio osoa mugatzeko es-

katu genuen; gobernuak ez zuen

hori onartu, baina, hartutako

neurriekin, azkenean antzeko

emaitza lortu da», azaldu du al-

kateak.

Izan ere, hautetsiek dituzten

datuen arabera, N-121-A errepi-

detik pasatzen ohi diren ibilgai-

luen %70 dira nazioarteko zama

garraiorako kamioiak. «Matriku-

laren araberako murrizketekin,

ibilgailu astunen kopurua %60

murriztu da; beraz, kontent

gara». Iratzokik nabarmendu du

Belateko errepide zaharra izan

dela emaitza hori lortzeko muga-

rri, halere. Izan ere, mendateko

bidetik 10-15 minutu gehiago be-

har dituzte ibilgailuek. Bideak,

gainera, hainbat bihurgune arris-

kutsu ditu. «Horrek ekarri du ka-

mioilariek A-15etik joatea eraba-

kitzea, berez behartuta egon ez

arren», erantsi du.

Berako alkateak argi du hori

dela ibilgailu astunentzako bidea.

«N-121-A errepidea ez dago har-

tzen duen kamioi kopurua har-

tzeko prestatua», erran du argi

eta garbi. Iratzokik ulertzen du

kamioilariak lanean direla errepi-

dean, baina «arazotzat» jo du

bide horren egoera. Eskertu du,

halere, lanak hasi zituztenetik ka-

mioilariek izan dituzten «kei-

nuak». «Bide bazterrean geldi-

tzen dira, aukera dutenean, atze-

tik heldu diren autoek aurrera

egin dezaten», azaldu du.

Ekainean martxan jarritako

neurriak apur bat moldatuko

ditu Nafarroako Gobernuak,

Beran. Asmoa da Beho-

bian diren kamioiek

herriko sarrerako gaso-

lindegietara ailegatu

ahal izatea. «Azken

urteotan, izugarri egin

du gora gasolindegien kopuruak

herrian; Zalain inguruan bi gaso-

lindegi handi daude», erran du

herriko alkateak.

Hain zuzen ere, gasolindegieta-

ko ordezkariek eskatu dute zir-

kulazioa murrizteko neurriak

moldatzea. Neurri horiek eragin-

dako bide tartea bi kilometro txi-

kitzea proposatu dute, zehazki,

kamioiek Gipuzkoatik Berako sa-

rreran diren gasolindegietara ai-

legatu ahal izateko. Gobernuak

onartu egin du proposamena.

Nafarroako Gobernuak ontzat eman ditu
Belateko mendatean ibilgailu astunen
zirkulazioa murrizteko hartutako
neurriak; ezarritako mugei eutsiko die,
ondorioz, tuneletako lanak amaitu arte.

Buelta eman
dute kamioiek

Ibilgailuek mendatetik joan behar dute Belateko tuneletan obrak egin bitartean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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Obrak hasi zituztenetik,
ibilgailu astunen kopuruak
%61 egin du behera Olaben,
eta %51, berriz, Beran



R
HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Kontraesanak

B
izitza kontraesanez be-
teta dago». Zenbatetan
entzun ote dugu gisako
baieztapenik? Geure

burua zuritzeko erabiltzen dugu
gehienetan esaldi hori; onartuta,
gainera, hala izan behar duela.
Oraingoan, halere, inguratzen
gaituzten kontraesanak begiratu
nahi ditut. Kontraesanez betea da
mundua, kontraesanez beteta
kontatzen ari zaizkigu historia.
Nafarroako kaleetan gero eta

ikur frankista gutxiago daudela
irakurri dugu berriki astekari ho-
netan bertan. Memoria histori-
koan eragiteko asmoz pozez har-
tu den erabakia izan da. Hitz
hauek idazten ari naizen bitarte-
an, gainera, Ezkabako lau ihesla-
riren gorpuzkiak aurkitu dituzte

Larrasoañako hilerri kanpoalde-
ko hobi batean. 80 urte dira kar-
tzela frankistatik 800 presok ihes
egin zutela, eta horietatik asko
daude desagerturik.
Larrasoañako Paula Lizoainen

testigantzari esker aurkitu dituz-
te azkeneko laurak, eta frankis-
moak eragin duen isiltasunaz
pentsatzea eragin dit albisteak.
89 urte ditu egun Lizoainek; hau-
rra zenean ikusi zuen gertatuta-
koa. Gogorra izango zen, segur
aski. Horregatik, agian, gaur arte
ez du hura kontatzerik izan. Este-
ribarren beste gorpuzki batzuk
atera zituztenean eman zuen
pausoa, askok eskertuko dioten
urratsa. Gizartearen beldurra
agerian uzten du istorio txiki ho-
rrek. Memoria nahastearen bel-

blikaren kontra altxatu zenetako
bat. Estorilen (Portugal) bizi zen,
eta handik hartu zuen parte
konspirazioan. Adostu zuten or-
ganigraman, Sanjurjo ageri zen
matxinadako buruzagi nagusi
gisa. Ez da hori Sanjurjoren bio-
grafian frankismoarekin lotzen
duen gauza bakarra. Primo de 
Riverak estatu kolpea jo zuenean,
bat egin zuen harekin; baita 
Sevillan 1932an ere. Sanjurjada
deitu zioten saiakera horri. Baina,
antza, detaile horiek ez dira sin-
bolo adieraren pareko.
Frankismoko ikurrak kentzen,

iheslariak eta fusilatuak aurki-
tzen eta memoria berreraikitzen
ari garen bitartean, ohoreekin
Sanjurjo Iruñeko monumentuan
hobiratzea erabateko kontraesa-
na da. Gaizki egiten dugunari ga-
rrantzia kentzeko esaten dugu 
—onartzen dugu— kontraesanez
beteta dagoela bizitza. Herri gisa
ezin dugu hori onartu. Memo-
rian, egian, justizian, ez dago 
balio duen kontraesanik. 

dur gara, eta ez luke hala izan be-
har. Tamalez, ez dira horiek gaia-
ren inguruan azken asteotan izan
ditugun albiste bakarrak. Eta ja-
rraian aipatutakoak erakusten
du benetako kontraesana.
2016ko azaroan, Jose Sanjurjo

militar kolpistaren gorpuzkiak
Erorien Monumentutik atera zi-
tuen Iruñeko Udalak. Hori
saihesten saiatu zen familia, bai-
na, memoria historikoaren lege-
ak argudiotzat hartuta, epaite-
giek ez zuten eskaria onartu. Ego-
era irauli egin da, ordea; eta gor-
puzkiak monumentuaren krip-
tara itzultzea aitortu dio familiari
Iruñeko auzitegiak. Epaitegiak
legean irakurri duenez, Sanjurjo
ez da frankismoaren sinbolo. As-
ki ezagunak zaizkigun beste kasu
batzuk gogoraraziz, berriz ere,
herriaren norabidearen kontra
ari dira Iruñeko epaileak. 
Lau egun barru, 82 urte beteko

dira Espainiako gerraren atariko
izan zen estatu kolpea gertatu ze-
netik. Sanjurjo izan zen errepu-

Memorian, egian,
justizian, ez dago 

balio duen
kontraesanik

Irudiab Iruñea

German Rodriguez gogoratu dute
Karrikak hartu dituzte iruindarrek, German Rodriguezen omenez. Igandean gogoratu zuten, hil zutela 40 urte

bete ziren egunean, alegia. 1978ko sanferminetan hil zuen Poliziak, tiroz. Urteurrena egia, justizia eta ordaina

eskatzen segitzeko baliatu du 78ko Sanferminak Gogoan plataformak. Berezia izan da, halere, ekinaldiz betea.

Igandeko omenaldia kalejira batekin hasi zen; lore eskaintza egin zuten gero haren oroigarrian —irudian, Joxe

Abaurrea EH Bilduko zinegotzia—, eta ekitaldi nagusia, berriz, Udaletxe plazan. LANDER ARROIABE / FOKU

Amiantoak egindako kaltearengatik
ordaina jaso du herritar batek AEBetatik

ALTSASU bAnanar elkarteak egindako lanaren bidez, Joseba Azpiroz
altsasuarrak lortu du amiantoak egindako kaltea onartzea eta kalte-
ordaina jasotzea Ameriketako Estatu Batuetako enpresen funtsetik.
2016an sortu zen elkartea, amiantoak kalte egindakoak laguntzeko.
AEBetako abokatu talde bat elkartearekin harremanetan jarri zen, 
aukera zegoelako amiantoa erabili edo esportatu zuten enpresek sor-
tutako funtsetik ordaina jasotzeko. Azpiroz izan da lortzen lehena.

905.000
MENDILLORRIKO IGOGAILUA EGITEKO GASTUA, EUROTAN 

Hiriko hamargarren igogailua estreinatu dute, asteon, Iruñeko Mendillo-

rri auzoan. 905.000 euroko gastua izan dute lanek. Auzoko goiko eta be-

heko eremuen arteko hemezortzi metroren aldea hutsean uzten du igo-

gailuak, 11 segundoko bidaian. 22 pertsonarentzako tokia badu.

Urrian eginen dute 138 hegazti hil zituen
pozoitzearen auziari buruzko epaiketa

TUTERA bZehaztu dute eguna 2012an 138 hegazti hil zituen pozoitzea-
ren auziko epaiketa egiteko: urriaren 8an izanen da, Tuterako auzite-
gian. Hiru ehiza barrutitako lau kide auzipetu dituzte. Desagertzeko
zorian diren hainbat espezietako hegaztiak hiltzea egotzi diete, bertze-
ak bertze. Fiskaltzak eta Nafarroako Gobernuak, zehazki, hiru urteko
espetxe zigorra eskatu dute auzipetutako ehiza barrutietako ardura-
dunontzat. Estatuko pozoitzerik larriena izan da epaituko dutena.

«Araba Sarea 1937tik 1940ra
egon zen martxan,
presoenganako elkartasuna
jorratzeko; Baztan funtsezko
tokia izan zen sare horretan»

Josu Chueca
Historialaria
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MUSIKA

ABARTZUZAAltsasuko 
Erkudengo Ama abesbatza.

bBihar, 12:00etan, Irantzuko

monasterioan.

ARBIZU Iddwac.
bGaur, 21:00etan, Olaztean.

CASTEJONLa Nube laukotea.
bBhar, 23:00etan, Espainia plazan.

IRUÑEAKantu zaharren bazkaria,
Chuchin Ibañezekin.

bGaur, 14:00etan, Baluarten.

IRUÑEARevolutionary Brothers.
bGaur, 20:00etan, Compañia plazan.

IRUÑEAAuthority Zero, Ardi 
Beltza, Black Beltz eta Ezetaerre.

bGaur, 22:00etan, Errekoleten

plazan.

IRUÑEATalco eta Bad Gyal.
bGaur, 23:30ean, Foruen plazan.

IRUÑEANiri Bortz eta Trikidantz.
bGaur, 23:30ean, Oinez Txokoan.

IRUÑEASolea Morente.
bGaur, 23:45ean, Compañia plazan.

IRUÑEA Jota jaialdia.
bBihar, 12:00etan, Sarasate

pasealekuan.

IRUÑEAFermin Balentzia eta 
Anje Duhalde.

bBihar, 20:00etan, Karmen kaleko

Herriko Tabernan.

IRUÑEALos Charros.
bBihar, 20:00etan, Gurutzeko plazan.

IRUÑEASkunk DF eta Vertigo Rising.
bBihar, 20:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEAAnita Parker, Koban, 
Vertigo Rising eta Dj Jotatxo.

bBihar, 23:00etan, Errekoleten

plazan.

IRUÑEADj Andu.
bBihar, 23:30ean hasita, Foruen

plazan.

IRUÑEAAyax.
b Igandean, 20:30ean, Zentralen.

IRUÑEAArpioni.
bOstegunean, 20:00etan, 

Zaldi Zurian.

IRURTZUNTxertoak eta 
DJ Jo ta Txo.

bOstegunean, 23:00etan, 

jaigunean.

SAN ADRIANChristina Rosenvinge.
bOstegunean, 22:00etan,

Fructuoso Muerza plazan.

ANTZERKIA

IRUÑEALa Cubana: Adiós Arturo.

bGaur, 18:00etan eta 22:00etan;

eta bihar, 18:30ean, Gaiarre

antzokian.

IRUÑEATitiriteros de Binefar: 
Babios.

bGaur, 21:00etan, Karlos III.a

etorbidean.

IRUÑEAZirika Zirkus: Egunon 

sikiera.

bBihar, 19:00etan hasita, Sarasate

pasealekuan. 

DANTZA

IRUÑEABerako Gure Txokoa 
taldea.

bGaur, 19:00etan, Sarasate

pasealekuan.

IRUÑEAHerri Sanferminak: 
Karrikadantza.

bBihar, 20:00etan, O plazan. 

BERTSO SAIOAK

ITURENBertso bazkaria: 
Unai Mendizabal eta Haritz 

Mujika.

bAstelehenean, 15:00etan, 

plazan. 

ZINEMA

IRUÑEAGolemeko Udako Zikloa:
Columbus.

b Igandean, 20:00etan;

astelehenean, 22:30ean; asteartean,

17:30ean; asteazkenean, 20:00etan;

eta ostegunean, 22:30ean,

Yamagutxi aretoan.

ZANGOZAEl gran showman.

bAsteazkenean, 22:30ean,

Carmengo auditoriumean.

ERAKUSKETAK

IRUÑEAFernando Redon.
bEuskal Herriko Arkitektoen

Elkargoko Nafarroako egoitzan,

hilaren 31ra bitarte.

IRUÑEAElena Asinsen Menhires.

bNafarroako Unibertsitatearen

Museoan, 2019ko martxoaren 31ra

bitarte.

IRUÑEAMaria Josefa Uharteren
bilduma: 19 artistaren 48 obra.

bNafaroako Unibertsitatearen

Museoan, 201ko martxoaren 31ra

bitarte.

ZANGOZAArtea Kalean ekinal-
dia. Parte hartzaileek beren bal-

koietan zintzilikatuko dituzte oiha-

len gainean egindako ilustrazioak.

bGaurtik irailaren 3ra bitarte,

herriko karriketan.

BERTZELAKOAK

BARGOTAXIV. Sorginkeriaren 
Astea.

bGaurtik hilaren 20ra bitarte.

BERTIZTxangoa Iturburura. 
Hiru ordu eta erdiko ibilbidea.

bAsteartean, 10:30ean, Bertizko

turismo bulegoan.

DONEZTEBETxangoa burdinbi-
detik, bizikletaz: Doneztebetik 

Behobiaraino. 36 kilometroko 

ibilbidea da.

bBihar, 10:00etan, burdinbidean

bertan elkartuta.
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Gure proposamena b San Adrian

Rosenvingeren ‘Un hombre rubio’
Christina Rosenvinge abeslariak Un hombre rubio izenburuko bere azken diskoa aurkeztuko du, ostegunean,

San Adrianen. Kultur programaren barruan antolatu dute kantariaren emanaldia. 22:00etan hasiko da kontzer-

tua, herriko Fructuoso Muerza plazan. Bakarkako bere ibilbidea 1991. urtean hasi zuen Rosenvingek. Geroztik,

bide propioa egitea lortu du, eta, bertzeak bertze, Lee Ranaldo, Steve Shelley, Benajamín Biolay eta Georgia

Hubley artistekin egin du lan. Ostegunean San Adrianen aukeztuko ditu azken kantak. NAFARROAKO HITZA



Kattalin Barber Iruñea

Euskaraz, estreinakoz, Lucio Ur-
tubia anarkistaren abenturen ze-
rrenda amaigabea jaso du Gerezi
garaia komiki liburuak (Txala-
parta, 2018). Mikel Santos Belatz
ilustratzaile eta komikigileak
(Iruñea, 1974) egin du. Haren us-
tez, Lucioren bizitza etenik gabe-
ko borroka bat izan da, eta aski
ezaguna da pertsonaia gisa, ez
hainbeste, ordea, pertsona gisa.
Pertsona jarri du Santosek erdi-
gunean. Euskaraz ez ezik, gazte-
laniaz, katalanez eta galegoz ere
argitaratu dute eleberri grafikoa.
Nola sortu da eleberri grafikoa

egiteko ideia?

Enkargua izan da, eta Luciok be-
rak abiatu zuen ekimena. Haren
bizitzaren inguruko hiru liburu
publikatu ditu Txalaparta argita-
letxearekin, eta, oraingoan, bere
bizitza marrazkien bidez konta-
tzea nahi zuen. ‘En dibujicos',

esan zuen. Martintxo Alzuetari
eskaini zioten lana, baina gainez-
ka zebilen, eta nire izena eman
zuen. Ez nuen batere pentsatu,
eta baiezkoa eman nuen segituan.
Ezagutzen zenuen Urtubiaren

bizitza?

Oinarrizkoa nekien, guztiok da-
kiguna. Cascanteko anarkista
zela, First National City Bank
bankuari egindako amarrua....
Baiezkoa eman nuenean hasi
nintzen ekintzailearen bizitza ja-
sotzen duten liburu, dokumental
eta elkarrizketa guztiak irensten.
Orduan hasi nintzen ni Lucio Ur-
tubia bihurtzen, haren bizitzaren
barne-barneraino sartzen.
Bi urtez aritu zarete. Parisen bizi

da Urtubia, baina etengabeko

harremana izan duzue. Nola an-

tolatu zarete?

Parisen egon naiz hainbat alditan,
baita Cascanten eta Iruñean ere.
Hamaika bazkari eta afari egin di-
tugu, paseoak.... Urtebete eman

dut dokumentatzen, eta beste ur-
tebetean egin ditut marrazkiak.
Lotura berezia izan dut Luciore-
kin. Zaila da oraindik bizirik da-
goen norbaiten biografia idaztea,
baina familiakoa banintz bezala
sentiarazi naute berak eta haren
ingurukoek. Galdera asko egin

dizkiot, inoiz egin ez dizkioten
galderak. Batik bat, eguneroko
bizimoduari buruzkoak: zer go-
saltzen zuen, pijamarik erabil-
tzen zuen edo ez, entzuten ote
zuen irratia... Arraroa egiten zi-
tzaion hasieran, baina nik hori
beharrezkoa nuen margotzeko.
‘Amaia’ gaztearen bidez konta-

tzen duzu Urtubiaren bizitza. 

Luciok Amaia-rekin Paristik Cas-
cantera egiten duen bidaiak ahal-

bidetzen du iraultzaileak eginda-
ko bidea azaltzea. Fikziozko per-
tsonaia da Amaia, baina Cascan-
teko familia bat du oinarri. Egia
esan, ni neu naiz Amaia, baina ez
zitzaidan zilegi iruditzen neure
burua marraztea. Amaia-k beti
libreta darama, eta galderak egi-

ten dizkio Luciori. Haren
bidez jasotzen dugu Lu-
cioren bizitzaren berri.
Horrez gain, gaztea izatea
nahi nuen, Luciok gazte-
en alde apustu egin due-

lako beti. Belaunaldiarteko ha-
rremanak biltzeko balio izan dit. 
Erakutsi al diozu Urtubiari nobe-

la grafikoa? Zer dio?

Parisen ordenagailuan erakutsi
nion, eta orriz orri ikusi genuen.
Lucio hunkituta gelditu zen, eta
momentu berezia izan genuen.
Horrek konfiantza eman zidan,
beldurra bainuen. Niretzat, lehe-
nengo irakurlea bera da, haren
bizitza baita. Bizirik dagoen nor-

baiten bizitza kontatu dut, eta
hori erronka handia izan da. 
Haren ekintzak baino gehiago,

haren bizitza eta barne gogoe-

tak bildu nahi izan dituzu?

Bai, eta, bide horretan, egunero-
ko bizitzaren detaile txiki berri
asko daude. Horrez gain, haur-
tzaroak eragin handia izan du Lu-
cioren bizitzan, eta horrek tes-
tuinguruan kokatzen du haren
ibilbidea. Ezagutzen genituen
abenturak eta ezagutzen ez geni-
tuen beste hainbat pasadizo ere
kontatu ditut marrazkien bidez. 
Haren bizitzaren inguruan zerk

harritu zaitu gehien?

Momentu asko bizi izan ditugu el-
karrekin, baina esan behar dut
pertsona ezagutzea izan dela
gehien harritu nauena. Pertso-
naia ezagutzen dugu, baina ez,
ordea, pertsona, Lucio Urtubia
bera. Ia dena dakigu Luciopertso-
naiari buruz, baina gutxi dakigu
zer-nolako pertsona den. Bihotz
handiko pertsona da, oso lagun-
koia eta umila. Banku bat lapur-
tzen imajinatzen duzunean, or-
dea, pertsona gogorra etortzen
zaizu burura. 
Gaztelerazko izenburuan Urtu-

biaren altxorrari egiten zaio

erreferentzia. Zein da altxor

hori?

Bitxia izan daiteke, eta, hein bate-
an, kontraesanezkoa, anarkista
baten bizitzaren inguruko libu-
ruan altxorra hitza izenburuan
egotea. Frantziako Poliziak Lu-
cioren etxean aurkitutako txeke
zuri bati jarritako izena da. Poli-
ziak zioen Luciok txekea gorde-
tzen zuela noizbait zifra bat jar-
tzeko eta ihes egiteko. Baina Lu-
ciok benetako altxorra bere
legatua izan du, bere bizitza. Ezi-
nezkoa bizi izan baitu. Euskaraz,
aldiz, Lucioren altxorrahaurren-
tzako izenburua iruditzen zitzai-
gun, eta horregatik hobetsi ge-
nuen Gerezi garaia izenburua
jartzea, Urtubia berari omen egi-
teko. Abesti gustukoena du Le
temps des cerises, Parisko Komu-
naren inguruan sortua.
Norentzat egin duzu eleberria?

Gazteentzat zein helduentzat izan
daiteke eleberria. Finean, anar-
kismoaren eta, zehazki, lucismo-

aren inguruan jakin nahi dute-
nentzat. Iruñeko aurkezpenean
Chula Potrak esan zuen gazteen-
tzako gidaliburu libertarioa zela
liburua. Uste dut pentsarazten
duen liburua dela, eta Lucioren
ideiak aldarrikatzen dituena.
Hortaz, mundua aldatu nahi due-
narentzat. Enkargua izan arren,
oso nire sentitu dut liburua, eta
oso berezia izan da. Nabaria da,
gainera, Nafarroan jendeak ere
Lucio asko maite duela.

«Pertsonaia ezagutzen dugu,
ez, ordea, Lucio Urtubia bera»

Mikel Santos ‘Belatz’ b Komikigilea

Lucio Urtubiaren bizitza eleberri grafiko bilakatu du Mikel Santos ‘Belatz’ marrazkilariak,
Txalapartarekin. Gaztetako istorioak, Parisko abenturak, eta egungo gogoetak jaso ditu liburuan.

JAGOBA MANTEROLA / FOKU

«Lucio hunkituta gelditu zen,
eta momentu berezia izan
genuen; horrek konfiantza
eman zidan, beldurra bainuen»
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