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A
maitu da itxaro-

naldia, nahiz eta

itxaronalditik

baino gehiago

izan duen lanetik

askorentzat. Nafarroa Oinez jaia

egingo dute bihar Altsasuko Iñigo

Aritza ikastolan, Lesakako Tanti-

rumairu ikastolari jaiaren leku-

koa hartu eta urtebetera. 4,5 kilo-

metroko ibilbidea atondu dute

antolatzaileek, eta lau gunetan

izango dira ekitaldiak, egun oso-

an zehar. 

Jaiaren aurretik egin beharreko

lanak egin ostean, lan horren

fruituak jasotzeko eguna izango

da biharkoa ikastolako kideen-

tzat. Urtebete pasatxokoa izan da

prestaketa lana, iazko hasi baitzi-

ren lantaldeak antolatzen, Iñigo

Aritzako zuzendari Ibai Iriartek

gogora ekarri duenez. Biharko

jende erauntsiarekin ere lan es-

kerga izango dute egiteko. 1.200

boluntario ariko dira laguntzen,

egun osoan zehar.

Bizi lelopean egingo dute

biharko jaia. «Lelo positiboa,

alaia eta irekia» da, antolatzaile-

en esanetan. Bizipoza aldarrika-

tuko dute, eta, aldi berean, euska-

ra Sakanan eta Nafarroan bizirik

dagoela irudikatuko. Euskararen

berreskurapenean ikastolak

izandako paperari balioa eman

nahi izan diote: «Iñigo Aritza

ikastola euskararen hazia ereiten

aitzindari izan zen eta bere horre-

tan jarraitzeko bizi nahi eta bizi

behar du, gure hizkuntzaren

hauspo suspertzailea izaten segi-

tu ahal izateko».

Lelo horri loturiko abestiari hi-

tzak jarri dizkio Jon Maia bertso-

lariak: «Badator euskararen hai-

ze zirimola, oztopoen gainetik da-

kar bizi bola». Maiaren hitzei

musika jartzeaz arduratu da ikas-

tolako zenbait ikasle ohi, elkarla-

nean. Eneko Gartziandia eta Jon

Mortzillo ikasle ohiek sortu dute

musika, ikastolako zenbait gura-

so eta musikariren laguntzarekin.

Bideoklipa ere egin dute, ikasto-

lako haur, guraso eta irakasleen

parte hartzearekin, eta Oier Al-

biztur ikus-entzunezko komuni-

kazioan diharduen profesionala-

ren gidaritzapean.

Proiektua indartzeko asmoz
Iñigo Aritza ikastola sendotzera

bideratuko dituzte irabaziak. Az-

piegituran ditu ikastolak gabezia

handienak, eta oinarrizko kon-

ponketak egitea izango da helbu-

ru nagusia. «Gure ibilbidearen

hasieran sortutako azpiegiturak

zaharberritze baten beharrean

daude», adierazi dute antolatzai-

leek, eta hala baieztatu dute erai-

kinaren egoera ikuskatu duten

arkitektoek ere. Egiturazko ara-

zoak eta isolamendu arazoak

ditu, eta, horrez gain, airea berri-

tzeko sistema egoki baten beha-

rra nabarmendu dute bertako ki-

deek. Segurtasun irtee-

rak ere berritu behar

direla uste dute. Egin be-

harreko konponketak

«oinarrizkoak» direla

uste du Ibai Iriarte Iñigo

Aritzako zuzendariak. Eraikin

nagusiak teilatuan dituen zuloak

eta itoginak estali nahi dituzte, eta

hezetasunarekin bukatu.  

Txioka haur ikastolak duen zo-

rra kitatzera ere bideratu nahi

dute irabazi ekonomikoen zati

bat. 2008an zabaldu zuten Txioka

eraikina, haur ikastola baten be-

harrari erantzuteko asmoz.

Proiektu horretara bideratu zi-

tuzten 2005eko Nafarroa Oinez

jaialdian lortutako irabaziak.

Egindako esfortzu ekonomikoa

handia izan zen, ordea, eta maile-

gu handi baten menpe geratu zen

ikastola, eta zor hori pixkanaka

kitatzeko beharrezkoa dute di-

rua. Horrez gain, «hezkuntza

eredua sendotzen eta zabaltzen»

jarraitu nahi dute ikastolako ki-

deek, eta martxan dituzten

proiektuei indarra eman nahi

diete. Izan ere, «eraldaketa peda-

gogiko batean murgilduta» dago

‘Bizi’ lelopean, Nafarroa Oinez jaia
ospatuko dute bihar Altsasun, Iñigo
Aritza ikastolaren alde. Azpiegituran
oinarrizko konponketak egitera
bideratuko dituzte irabazi ekonomikoak.
Inor baztertuko ez duen jaia sortzeko
asmoz, inklusibitatean jarri dute fokua.

Mihiak 
eta oinak,
martxan

Bizipoza aldarrikatuko dute,
eta, aldi berean, euskara
Sakanan eta Nafarroan 
bizirik dagoela irudikatuko

Ziordia, Olatzagutia,

Altasu eta Urdiaingo

ikasleak jasotzen ditu

Iñigo Aritzak  NAFARROA OINEZ
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ikastola, Iriartek azaldu duenez,

eta behar berriak sortu zaizkie:

«Eraldaketa pedagogiko horri

erantzungo lioketen gelak anto-

latu nahi genituzke». 

Komunitatean oinarritutako

proiektua du Iñigo Aritza ikasto-

lak. «Gurasoek, ikasleek eta ira-

kasleok errespetuan, malgutasu-

nean, komunikazioan eta kon-

fiantzan oinarritzen den familia

trinko bat osatzen dugu», adiera-

zi dute bertako kideek. Sakanako

Burunda bailarako Ziordia, Ola-

tzagutia, Altsasu eta Urdiain he-

rrietako ikasleak jasotzen ditu.

360 ikasle ditu, egun; 34, 0 eta 3

urte artean; 63, Haur Hezkun-

tzan; 153, Lehen Hezkuntzan; eta

110, Derrigorrezko Bigarren Hez-

kuntzan.

10.000 biztanle inguruko ere-

mua hartzen du ikastolak, eta

ezinbesteko funtzioa izan du in-

guru horren euskalduntzean.

Gaur egun, D eredua soilik es-

kaintzen duen ikastetxe bakarra

da Altsasun. 1979an inauguratu

zuten ikastola, eta, ordutik, hiru

aldiz parte hartu du Nafarroa Oi-

nezen antolaketan. 

Bazterkeria baztertuz
Herritar oro kontuan hartuko

duen jaia sortzea izan da aurtengo

Nafarroa Oinezen erronka nagu-

sia. Integraziotik harago, inklusi-

bitatea bermatu nahi izan dute

jaialdian. Ikasgelan aspaldidanik

lantzen duten gaia da, baina,

oraingoan, jai esparrura ere era-

man nahi izan dute. Guztiok Ba-

garaproiektua jarri dute martxan

horretarako, bi helburu nagusire-

kin. Alde batetik, sentsibilizazio

lana egin dute, bai ikastolan ber-

tan eta bai hortik kanpo. Bestetik,

funtzionaltasuna bilatu dute.

Praktika zehatzak martxan jarri

dituzte, eta egindako bestelako

jardueretan ere inklusioa ardatz

izan dute. 

Urte osoko lanketan inklusibi-

tatearen alde egindako ahalegi-

nak garrantzia berezia izan du,

eta bihar ere hala izango du. Iris-

garritasuna bermatu nahi izan

dute, eta ibilbideko gune guztie-

tara erraz iristeko modua egingo

dute. Aparkaleku egokituak,

atseden gune ugari eta komun eta

barra egokituak izango dira, bes-

teak beste. Bestalde, hainbat ko-

munikazio kanal erabiliko dituz-

te informazioa banatzeko. Zeinu

hizkuntza erabiliko da ekitaldie-

tan, eta audio bidezko mezuak

ere emango dituzte. Piktogra-

mak, informazio panelak eta bes-

te erabiliko dituzte.Horrez gain,

elikadura aniztasuna ere kontuan

hartuko dute. Txosna guztietan

eskainiko dituzten jakiek izan di-

tzaketen alergenoak garbi adiera-

ziko dituzte.

Inklusibitatea praktikara era-

mateko, planteamendu teoriko

batetik abiatu dira, eta oinarri ba-

tzuk finkatu dituzte, oinarri ho-

rien araberako neurriak hartu

ahal izateko. Inklusibitatearen

dekalogoa osatu dute, hitz ho-

rren esanahia edonork garbi edu-

ki eta barnera dezan. Aniztasuna

aberastasuna dela ulertzeko ga-

koak biltzen ditu dekalogoak.

Festara datorrenak egitarauare-

kin batera aurkituko du. 

Ingurumenari begirako jaia
Inklusibitatearenarekin batera,

jasangarritasunaren dekalogoa

ere osatu dute aurten. Jaialdiak

eragiten duen kalte ekologikoa

murrizteko asmoz hartutako

neurri nagusia horixe izan da.

«Urtetik urtera hobetzeko erron-

kari kasu egin diogu, gizarte osoa-

rekiko eta ingurumena-

rekiko arduraz jokatzeko

baliabideak jarriz»,

adierazi dute antolatzai-

leek. 

Jaira doanari erantzu-

kizunez jokatzeko eskatu diote,

eta hainbat neurri proposatu: ga-

rraio jasangarria erabiltzea Altsa-

sura joateko, hondakinak gaika

sailkatzeko ibilbidean zehar eza-

rritako edukiontzi bereziak era-

biltzea, ura eta energia neurrian

kontsumitzea, eta abar. Aldi bere-

an, ingurumenari ezinbestean

eragiten dio Nafarroa Oinezen di-

mentsioko jaialdi batek, eta era-

gindako kalte hori orekatzeko as-

moz sortu zuten Oinez Basoa

proiektua. Proiektu hori ekono-

mikoki sustengatzeko aukera ere

izango dute bisitariek. 

Iñigo Aritza ikastolaren eraikin nagusia eta jolastokia, Altsasun. IÑIGO URIZ / FOKU

Azpiegituran ditu ikastolak
gabezia handienak, eta
oinarrizko konponketak egitea
izango da helburu nagusia
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A
zken urteetan

ohiko bihurtuta-

ko hitz joko, aho

korapilo eta an-

t z e k o e t a t i k

urrun, laburra eta zuzena da aur-

tengo Nafarroa Oinez jaialdiaren

leloa: Bizi. «Bizi-ren alde egin ge-

nuen oso hitz sinplea delako, eta

horixe nahi genuen: hitz sinple

eta indartsu bat. Nahi genuen

mezu positibo bat zabaldu, bizi-

pozarekin lotuta», azaldu du Jo-

nan Apaolaza komunikazio ba-

tzordeko koordinatzaileak. 

Laburra bezain zabala da bizi

hitza. Izan ditzakeen adierak ber-

tute dira leloarentzat, antolatzai-

leen ustez: «Ilusioa, indarra eta

gogoa adierazten ditu botepron-

toan, eta, hain zuzen ere, leloak

duen zabaltasuna da bere indar

nagusia. Izan ere, bizihitza senti-

mendu, bizipen edo ideia batekin

lotzen du gutako bakoitzak; ez du

zertan berbera izan. Horregatik,

uste dugu jende asko leloarekin

identifikatuta sentituko dela, eta

hori bilatu nahi izan dugu». Au-

keraketa ez zen erraza izan, onar-

tu duenez. Hainbat lelo baztertu

ondoren, sinpleenaren alde egin

zuten.

Leloa baino zehatzagoa da lo-

goa: lau petaloz osatutako lore

bat. Ikastolak biltzen dituen lau

herrietako bakoitzari egiten dio

erreferentzia petalo bakoitzak.

Loreak erdigunean duen zirku-

luan elkartzen dira petalo guz-

tiak, baina lau petaloetako bat ez

dago erabat itxia. «Ikastolak au-

rrean dituen bidea eta zeregina

irudikatzen ditu», antolatzaileen

esanetan, eta, bestalde, logoa eta

leloa lotzen ditu.

Geroz eta lan gehiago
Leloa eta logoa sortzearekin bate-

ra, horren berri ere eman behar

izaten da; gauza bera, antolatuta-

ko gainerako jarduera guztiekin

ere. Zortzi bat laguneko lantaldea

aritu da horretan hilabete haue-

tan guztietan, eta, tartean, Apao-

laza. Aurrez ere bazuen esperien-

tzia, 2005eko Nafarroa Oinezen

aritu baitzen lan berean, baina

uste du «askoz ere handiagoa»

dela ordutik hona komunikazio-

an egin beharreko lana. Nabar-

mendu du lehengo aldean lan

gehiago egin beharra dagoela sa-

rean eta sare sozialetan, eta «bide

asko hartu beharra» dagoela ahal

beste jenderengana iristeko. Sare

sozial guztiak indartu dituzte,

baina, batez ere, Instagram, gaz-

teek asko erabiltzen dutela kon-

tuan hartu

Kazetaria da Apaolaza, eta hala

dira komunikazio batzordean

aritu diren beste batzuk ere. Ka-

zetari lanarekin alderatuta, ba-

tzordean egindakoa oso bestela-

koa da harentzat, hala ere: «Ka-

zetaria informazioaren bila joaten

da, baina guk sortu egiten dugu

informazioa, hedabideak horni-

tzeko. Alderantzizko bidea da gu-

rea». 

Biharko egunean lanean ariko

diren ehunka lagun bezala, goiz

hasiko dute eguna komunikazio

batzordeko kideek. «Protokolo-

ko ekitaldian hedabideei lagun-

duko diegu. Horrez gain, megafo-

nia guk kudeatuko dugu, eta

gune guztietan egongo diren in-

formazio guneak ere bai. Seguru

asko, egongo dira egunean zehar

egin beharreko beste hainbat ze-

regin ere». 

Zabala da ‘Bizi’, aurtengo leloa, eta horixe da bere indargune nagusia, komunikazio
batzordeko kideen iritziz. Gogotik egin beharko dute lan bihar, urte osoan bezala.

Aurpegi asko ditu bizipozak

Aurten komunikazio batzordean lanean aritu diren lagunen talde argazkia. IÑIGO URIZ / FOKU

Sare sozial guztiak
indartu dituzte, baina,
batez ere, Instagram,
gazteek asko erabiltzen
dutela kontuan hartuta
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Lasaitzat du bere burua Ibai Iriar-
tek (Tolosa, 1983), baina onartu
du nabari duela azken momentu-
ko urduritasuna. Gustura dago
herritarren parte hartzearekin
eta herriko eta ibarreko hainbat
elkarterekin lortutako elkarlana-
rekin. Urte guztian egindako lana
eta inklusibitatearen alde egin
duten ahalegina azpimarratu
ditu. 
Urtebeteko lanaren ostean, zein

aurreikuspen dituzue aurtengo

Nafarroa Oinez jaialdirako?

Egia esan, urtebete baino gehiago
daramagu honekin. Iazko ekai-
nean hasi ginen lantaldeak osa-
tzen, jaia ez baita egun bakarre-
koa. Urte osoan antolatu ditugun
ekitaldiek oso ondo funtzionatu
dute, bai antolaketa aldetik eta
bai parte hartzeari dagokionez.
Beraz, biharko aurreikuspenak
onak dira, baina, zoritxarrez,
eguraldiaren menpe gaude. Pena
da, baina asko baldintzatzen du
eguraldiak. 
Iraunkortasunaren dekalogoa

osatu duzue. Zer eskatzen dio-

zue, alde horretatik, jaira etorri-

ko denari?

Umeak hazteko eta hezteko
proiektu bat daukagu, eta kohe-

renteak izan behar dugu, ahal du-
gun neurrian; baita ingurumena-
ri dagokionez ere. Jaiak uzten
duen aztarna ekologikoa ahalik
eta txikiena izan dadin saiatu
gara, eta, horretarako, gai hau
landu duen batzordeak lan egin
du, modu transbertsalean. Anto-
lakuntzatik ahalegina egin dugu
aztarna ekologikoa neutralizatze-
ko, eta festara datorrenari ere es-
katu diogu aspektu hori kontuan

izan dezan. Bestalde, jaiak ingu-
rumenean izango dituen ondorio
kaltegarriak neutralizatzeko,
ikastolaren eremuari loturiko
baso bat txukundu, eta zuhaitzak
landatu ditugu bertan. 
Jardueraz betetako eguna izan-

go da biharkoa. Gustura zaude-

te egitarauarekin?

Behar bereziak dituzten ikasleen

bi gela ditugu gure ikastolan, eta
beti landu izan den gai bat da. Oso
garrantzitsua iruditzen zitzaigun
Nafarroa Oinezen ere gai hau lan-
tzea, guztiok baitugu eskubidea
jaiaz gozatzeko. Egitaraua antola-
tzerakoan saiatu gara ikuspegi
hori nabari dadin. Hori kontuan
izanda, gauza gehiago antola zi-
tezkeela edo talde esanguratsua-
goak ekar zitezkeela? Seguru
asko, bai, baina guk ere baditugu

gure muga ekonomiko-
ak. Publiko desberdina-
rengana iristeko gaitasu-
na lehenetsi dugu.
Bizida leloa: laburra, zu-

zena, eta indartsua.

Ikastolak lau herriri
ematen die zerbitzua: Al-
tsasuri, Olatzagutiari,
Urdiaini eta Ziordiari.
Lau letra ditu Bizihitzak

ere. Horrez gain, Altsasuk azken
urte hauetan hartu duen ospe
txarrari eta herriaren aurkako
mezu negatibo guztiei aurre egi-
teko lelo positiboa iruditu zitzai-
gun. Azkenik, erakutsi nahi ge-
nuen denon parte hartzea beha-
rrezkoa dela gure hizkuntza eta
gure herria bizirik mantentzeko,
eta helburu horrek guztion kon-

promisoa eta elkarlana eskatzen
duela. Ideia hori ondo islatzen du
leloak.
Zertara bideratuko dituzue aur-

tengo irabaziak?

Hasteko, itoginak eta teilatuan
ditugun zuloak estaltzera eta he-
zetasunak bukatzera. 40 urte ditu
eraikinak, eta oinarrizko kon-
ponketa batzuk egin beharra
dago. Nafarroa Oinez gabe, gure
ikastolak ez du inbertsiorako eta
beharrezko konponketak egiteko
gaitasunik. Helburua azpiegitu-
raren behar horiei erantzuna
ematea da. Bestalde, eraldaketa

pedagogiko batean murgilduta
dago gure ikastola, eta, dirua ba-
lego, eraldaketa pedagogiko horri
erantzungo lioketen gelak anto-
latu nahi genituzke.
Nolakoa izan da Altsasuko herri-

tarren nahiz Burunda ibarreko

gainerakoen parte hartzea jaial-

diaren antolaketan?

Gure ikastola ez da handia, eta
auzolanean funtzionatu izan du
beti. Ez du baliabide ekonomiko
handirik, eta gurasoek manten-
tzen dute, auzolanean. Parte har-
tzea eta auzolana errotuta daude
ikastolan. Horretara ohituta da-

«Parte hartzea eta
auzolana errotuta
daude ikastolan»
Ibai Iriarte b Iñigo Aritza ikastolako zuzendaria

Iazko ekainetik, 150 familia eta 14 batzorde aritu dira Nafarroa Oinezen
antolaketan, eta 1.200 boluntario ariko dira lanean egunean bertan;
haien guztien inplikazioa nabarmendu du Iriartek. Bihar nahiz aurretik
lortutako dirua ikastolaren oinarrizko beharrak betetzeko erabiliko dute.

«Umeak hazteko eta hezteko
proiektu bat daukagu, eta
koherenteak izan behar 
dugu, ahal dugun neurrian»

«Nafarroa Oinezik gabe, gure
ikastolak ez du inbertsiorako
eta beharrezko konponketak
egiteko gaitasunik»
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goen ikastola batentzat izugarriz-
ko lana da festa erraldoi bat anto-
latzea, baina mekanismoa mar-
txan zegoen lehendik ere, eta ho-
rrek lagundu du. Gehiago
inplikatzeko eskatu zaienean, oso
ondo erantzun dute, aurrez ere
ohituta baitzeuden. Hamalau
lantalde osatu dira, eta 150 familia
ibili dira lanean, aktiboki, jaiaren
antolaketan. Kontuan hartu 260
familia garela. Horrez gain, he-
rrian nahiz ibarrean lanean ari di-
ren talde eta eragileekin elkarla-
nean aritu gara urte guztian. Ba-
bes handia izan dugu.

Inklusibitateari garrantzi bere-

zia eman diozue. Zehar lerro mo-

duan landu duzue egitasmo guz-

tietan. Nolako erronka izan da?

Oso aberasgarria izan da. Enpatia
garatu dugu, eta besteen lekuan
jartzen ikasi. Nafarroako ikastola
guztietan, inklusibitate tailerrak
egin ditugu, eta ikasleak ezinta-
sunak dituzten pertsonen azalean
jarri ditugu. Jarduerak eta ekital-
diak antolatzean, gauza bera:
saiatu gara antolatzen ari garen
jarduera hori edonorentzako mo-
dukoa izan dadin. Erronka ho-
rrek eraman gaitu irtenbide origi-

nalak topatzera, buruhausteak
izatera eta gure kontraesanez
konturatzera, ezin izan baitugu
egin nahi izan dugun guztia. Ari-
keta hau egin izan ez bagenu se-
kula egongo ez ginatekeen egoe-
ren aurrean egon gara, eta egoera
horiei aterabidea eman behar
izan diegu. Hizkuntza gutxitua da
gurea, eta badakigu zer den txikia
eta zapaldua izatea. Nik uste dut
hori lagungarria dela enpatia ga-
ratzeko orduan.
Iñigo Aritzak laugarren aldiz

parte hartuko du Nafarroa Oine-

zen antolaketan. Aurreko aldie-

tan lanean aritutakoak aritu dira

aurten ere?

Kuriosoa da. Lehen Oinez antola-
tu zuten horien seme-alabak edo
bilobak dira gaur egun antolatzen
ari direnak; hirugarren belaunal-
dia, alegia. Polita da, hiru belau-
naldiek bat egin baitute espazio
askotan. 1981eko jaialdiaren ka-
misetak atera ditugu, eta orduan
aritu ziren askok ilusioz hartu
dute.
Nolako oroitzapenak dituzte

jaiaz lehen aldi hartan lanean

aritu zirenek?

Orduko anekdotak kontatzen di-
tuzte: zenbat oilasko sobratu zi-
ren, zenbat litro salda egin zituz-
ten, eta antzekoak [barrez]. Oso
desberdina zen festa orduan, as-
koz ere xumeagoa.
Geroz eta gehiago dira Nafarroa

Oinezek urtean zehar antola-

tzen dituen ekitaldiak. Halakoak

beharrezkoak dira?

Alde batetik, ekonomikoki, urte
guztia ezin da hipotekatu egun
bakar batera, zaila baita aurrei-
kustea zer-nolako eguna izango
den. Beste aldetik, eta batez ere,
Nafarroa Oinezen helburuetako
bat bada ikastolaren eta bere ko-
munitatearen indartzea, eta urte
guztiko dinamikek horretarako
ere balio dute. Sinergiak sortzen
ditugu, eta nik uste dut garrantzi-
tsua dela urte guztian jarraituta-
suna izatea. Harreman sarea, el-
karlana eta alderdi ekonomikoa
uztartzen dira urte guztian. 

IÑIGO URIZ / FOKU
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I
nklusibitatea, zentzu za-

balenean ulertuta, Nafa-

rroa Oinez jaialdian isla-

tzeko ahalegin berezia

egin du Iñigo Aritza ikas-

tolak. Pertsona guztiak aintzat

hartuko dituen jai bat sortzea izan

dute helburu, aniztasunak abe-

rastasuna baitakar, antolatzaile-

ek diotenez. 

«Planteamendua ez da be-

rria», Isabel Salegi orientatzaile-

ak eta inklusibitate batzordeko

kideak azaldu duenez. Ez jaia an-

tolatzeko orduan, eta ez Iñigo Ari-

tza ikastolaren ohiko dinamikan.

Hainbat proiektu dituzte mar-

txan behar bereziak dituzten

ikasleekin, hala nola autistekin.

Nafarroa Oinezen antolatzearen

lekukoa hartu zutenean, are

gehiago jorratu nahi izan zuten

bide hori. «Bururatu zitzaigun

inklusibitatean indarra jartzea,

eta, gutxienez, sentsibilizazio

lana zabaltzea. Koherentzia dau-

ka gure ikastolako proiektuare-

kin. Gainera, pentsatu genuen

egindako lana ikastolatik atera,

eta jai esparrura eramateko auke-

ra ona izan zitekeela», esan du

Salegik. 

Zentzu zabala eman nahi izan

diote inklusibitateari, eta aldagai

ugari hartu dituzte kontuan aniz-

tasuna aintzat hartzean: generoa,

kultura, hizkuntza... Salegik

adierazi du ikastolan gaia «tes-

tuinguru eta adin tarte jakin bate-

an» lantzen dutela, eta, beraz,

bertan gehien eragiten duten as-

pektuak lantzen dituztela, batez

ere. Hala ere, azaldu du «begira-

da zabaldu» nahi izan dutela,

«gaia ikastolatik atera eta esparru

Bazterketa mota oro baztertu, eta ahalik eta inklusiboena izatea du helburu aurtengo jaialdiak. Batzorde
denetan landu dute gaia, eta hainbat proiektu jarri dituzte martxan, Guztiok Bagara egitasmoaren barruan.

Edonorentzako moduko jaia xede

Egindako jarduera guztietan ikuspegi inklusiboa izaten ahalegindu dira, izan espresuki gaia landu duten jardueretan, izan bestelakoetan. NAFARROA OINEZ
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desberdinak kutsatu ahal izate-

ko». 

Ahaleginak eginda ere, zaila da

jarduera guztietan erabateko in-

klusibitatea bermatzea, eta Sale-

gik uste du hobetzekorik egon ba-

dagoela: «Integraziotik inklusibi-

tatera badago pauso bat, eta nik

uste dut, gutxienez, jada bagau-

dela inklusibitatearen momen-

tuan». 

Aspektu batzuk bereziki landu

dituzte; komunikazioa, esatera-

ko. Lekukoa Altsasura iritsi zen

egunean bertan agerraldia egin

zuten herriko plazan, eta keinu

hizkuntzan ere egin zituzten

adierazpenak. Halako egitasmo-

ak lehen unetik eta espazio publi-

koan egiteari garrantzitsua deri-

tzo Salegik, «aniztasuna plazara-

tzen» baitute. Gerora egindako

ekitaldietan ere bermatu dute

keinu hizkuntza. Baita kantuz

ere; Eñaut Elorrieta musikariak

kontzertu bat eman zuen Altsa-

sun otsailean, eta interprete batek

keinu hizkuntzara eraman zituen

haren hitzak. 

Jendaurrean egindako ekital-

dietan bezala, sarean ere saiatu di-

ra desgaitasunen bat duten guz-

tiengana iristen. Diseinu sinpleen

alde egin dute, eta QR kodeak

etengabe ibili dituzte, besteak

beste. Horrez gain, ikusmen ara-

zoak dituztenek azalpenak audio

bidez jaso ahal izan dituzte. «Ze-

harkako lanketa oso nabarmena

izan da», Salegiren arabera.

Espresuki inklusibitatea lan-

tzeaz arduratu den batzorde bat

ere osatu dute, eta, bertatik, hain-

bat proiektu bultzatu dituzte,

Guztiok Bagara lelopean. Inklu-

sibitatea Bizi egitasmoa izan da

horietako bat. «Egoera inklusi-

boak plazaratzeko asmoz», ar-

gazkiak egin, eta horiek helbide

jakin batera bidaltzeko deialdia

zabaldu zuten. Jasotako argaz-

kien artean hamahiru aukeratu,

eta sare sozialetan zabaltzeaz ar-

duratu da batzordea. Bestalde,

behin jarduera bukatuta, sentsi-

bilizazio lantegiak antolatu dituz-

te Nafarroako ikastoletan, arauz

kanpoko funtzionaltasunen in-

guruan lanean ari diren Cermin,

Biak Bat, Ibili, ONCE eta Eunate

elkarteekin batera. 

Begirada zabaldu beharra
Inklusibitatea erronka moduan

hartzeak ikuspegia zabaldu behar

izatera eraman ditu antolatzaile-

ak, eta,gaia mahai gainean jartze-

ko aukera izan dute, zehar lerro

moduan landu baitute batzorde

guztietan. Batzordeak azpiba-

tzorde moduan egin du lan gaine-

rako lantaldeetan, eta tekniko ro-

la izan dute, kasu horietan. «Oso

esperientzia polita» izan da, Sale-

girentzat, lortu baitute euren

ikuspegia gainerako lantaldeetan

txertatzea, eta, beraz, inklusibita-

tea bermatzea ez da gutxi batzuen

lana izan. Salegi: «Beste batzor-

deek gomendioak eta galderak

egin dizkigute, eta gugana jo dute

edozein ekintza antolatu aurretik,

jakiteko zenbateraino den egin-

garria eta nola egin edonorentza-

ko modukoa izan dadin».

Guztiok Bagara egitasmoaren

aterkipean egindako jarduerak

proiektu moduan jaso eta dato-

zen urteetan berriz egiteko

asmoa dute antolatzaileek. Egitu-

raren barruko proiektu bihurtzea

nahi dute, urte osoan landuko

dena, dagoeneko martxan dau-

den beste batzuk bezala. Gizarte

inklusibo bateranzko urratsak

egin dituzte aurten, eta datozen

urteetan urrats gehiago egitea

nahi lukete. 

Inklusibitatea erronka
moduan hartzeak
ikuspegia zabaldu behar
izatera eraman ditu
antolatzaileak
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A
din tarte guztiei begi-

rako ekitaldiak izan-

go dira Nafarroa Oi-

nezen, urtero mo-

duan. Urtetik urtera gero eta

indar handiagoa hartzen ari de-

netako bat Erronka proba da. 

13 eta 16 urte arteko gazteek parte

hartzen dute bertan. Hain zuzen

ere, DBHko gazteei begirako egi-

tasmo bat da Erronka, eta haiek

festan parte hartze aktiboa izan

dezaten du helburu. Herri ezber-

dinetako ikasleak lehian jarriko

ditu, eta hainbat probatan aritu

beharko dute, ahalik eta puntu

gehien lortzeko helburuarekin.

«Ondo pasatzea, ikastolen arteko

harremanak sortzea eta aisialdi

eredu berri bat bultzatzea» ditu

helburu probak, eta, Nafarroa Oi-

nezen bezala, gainerako herrial-

deetako ikastolen festetan ere

egin ohi dute.

Taldeka ariko dira gaz-

teak, eta lau proba gain-

ditu beharko dituzte;

proba bat izango dute

ibilbideko guneetako ba-

koitzean. Laugarren gunean

ekingo diote. Balantza bat erabi-

liz, alde bateko eta besteko pisuak

orekatzea lortu beharko dute tal-

deek. Talde bakoitzeko lau partai-

de aukeratuko ditu epaileak, eta

haiek balantzaren bestaldean

eseriko direnak aukeratu behar-

ko dituzte ikusleen artetik. Balan-

tza gutxienez hamar segundoz

orekan mantendu beharko dute

parte hartzaileek. Hamar minutu

izango dituzte helburua lortzeko,

eta eseritako inork ezingo du

inoiz lurra ukitu. 

Oso bestelakoa izango da biga-

rren proba, orientazioa izango

baita landuko duten gaitasuna,

kasu horretan. Lehenengo gune-

an izango da. Mapen bitartez, hiru

postontzi aurkitu beharko dituzte

gazteek, eta, behin aurkituta,

postontzi horietako bakoitzean

idatzitako azpiproba gauzatu.

Hiru postontzi topatu beharko di-

tuzte gazteek, guztira. Postontzia

aurkitzen duten aldiro, hasierako

puntura eraman beharko dute,

maparekin batera. Biak epaileari

eman ondoren soilik hasi ahalko

dute azpiproba, eta, gauzatu on-

doren, hurrengo postontziaren

bila joateko baimena emango die

epaileak.

Proba hori amaituta, hiruga-

rren gunera joango dira parte

hartzaileak. Barazki kanibala

izeneko proba egingo dute ber-

tan. Soka batetik zintzilik jarriko

dute barazki sorta bat, eta sortatik

ahalik eta barazki gehien hartu

beharko da. Ezingo dute eskurik

erabili, ordea, eta ahoarekin har-

tu beharko dituzte jakiak. Lau la-

gun ariko dira talde bakoitzean,

eta elkarri loturik egongo dira. 

Oztopoz oztopo izena izango

du laugarren eta azken probak.

Alderdi fisikoa landuko da,

gehienbat. Salto eta korrika egin,

zakuak altxatu... Askotariko oz-

topoak gainditu beharko dituzte

parte hartzaileek. 

Parte hartzaileek dagoeneko

badakite zein izango diren lau

probak, eta proba guztien ingu-

ruko azalpenak bideoz ere jaso di-

tuzte, Erronka egitasmoaren

webgunean. 

Lekukoari eustea helburu
Lau probak jokatu ostean jakingo

da zein den aurtengo irabazlea.

Irabazten duen taldeak lekukoa

irabaziko du, eta garaikurra urte

osoan erakusgai edukitzeko

aukera izango du. Iaz, Iñigo 

Aritza ikastolako taldeak lortu

zuen garaipen gehien, eta leku-

koari eusten ahaleginduko dira

aurten. 

Lekukoa ez da izango, hala ere,

sari bakarra. Dirua ere izango da

jokoan, eta 700 euroko saria es-

kuratuko du lehenengo postuan

geratzen den taldeak. 600 euro ja-

soko ditu bigarrenak, 400 hiruga-

rrenak, eta 300 laugarrenak. 

Laugarren aldiz egingo dute Erronka proba Nafarroa Oinez jaiaren
barruan, eta Nafarroako hamabi ikastolatako ikasleek parte hartuko
dute. Talde garaileak lekukoa eta 700 euroko saria jasoko ditu.

Taldean eta euskaraz, 
nor baino nor gehiago 

Iazko erronkako irudi bat, Lesakako Tantirumairu ikastolaren aldeko jaialdian. IDOIA ZABALETA / FOKU

DBHko gazteei begirako
egitasmo bat da Erronka, eta
haiek festan parte hartze
aktiboa izan dezaten du helburu
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H
izkuntza gutxituak ez

dira gutxi munduan.

Haien «handitasu-

na» aldarrikatzeare-

kin batera, hizkuntza horien arte-

ko zubiak eraikitzea du helburu

Txikiak Handi egitasmoak.

2009an jarri zuten martxan

proiektua, Etxarri Aranatzen

egindako Nafarroa Oinezen hari-

ra. Ordutik, hizkuntza gutxituen

inguruko proiektuak martxan ja-

rri dira, jaia antolatzeko ardura

izan duten ikastolek bultzatuta.

Beste hizkuntza gutxitu batzuen

eta euskararen arteko elkarlane-

rako espazioak sortu izan dira;

eduki digitala elkarbanatzeko as-

moz, batez ere. 

Proiektuari segida eman dio

aurten Iñigo Aritza ikastolak. Va-

lentziako Picanya herriko Escola

Gavina ikastetxeko ikasleekin el-

karlanean, unitate didaktiko bat

sortu dute Altsasuko ikasleek.

«Norberak bere hizkuntzaren in-

guruko hausnarketa soziolin-

guistiko bat egitea da helburua»,

Unai Arellano Txikiak Handi egi-

tasmoaren koordinatzailearen

arabera. Iñigo Aritza ikastolakoak

euskararen inguruan aritu dira,

eta katalana izan dute gogoetagai

Escola Gavinako ikasleek. 

Hainbat jarduera egin dituzte

ikasleek, unitate didaktikoan ze-

haztuta daudenak. Besteak beste,

Arellanok azaldu duenez, ETBko

Tribuaren berbaksaioko edukiak

erabili dituzte unitate didaktikoa

osatzeko. Irailaren hasieran hasi

ziren proiektuarekin bi ikastetxe-

ak, eta aste honetan bertan amai-

tu dute, ateratako ondorioak eta

gogoetak elkarrekin partekatu

ondoren. Norberak bere hizkun-

tzaren egoera ezagutzea bilatzen

du proiektuak, ondoren, prozesu

horretan ikasitakoa beste hiz-

kuntza gutxituetako komunita-

teetako kideekin partekatzeko. 

Behin proiektuaren inguruko

balorazioa egiten dutenean,

amaitutzat emango dute aurten-

go Txikiak Handi. Hurrengo al-

dian ez dira hutsetik hasiko, hala

ere. Geroz eta hizkuntza gutxitu

gehiago unitate didaktikora lo-

tzeko asmoa adierazi du Arella-

nok, eta hurrengo urtean proiek-

tuari jarraipena emango diotela

ziurtatu du: «Probako proiektua

izan da aurtengoa».

Hedabideak, bozgorailu
Ez dira ikasgeletan soilik ariko

hizkuntza gutxituen inguruan.

Hedabideek haien normalizazio-

an izan dezaketen eragina azter-

tuko dute gaur, Txikiak handi-

tzen: hizkuntza gutxituetako he-

dabideak munduan

jardunaldian. «Zer dakigu mun-

duan barrena dauden hizkuntza

gutxituetako hedabideen ingu-

ruan? Zein da haien egoera? Zein

da hizkuntza komunitate horie-

tan duten eragina? Nolakoa da

hizkuntza horien erabilera? Zein-

tzuk dira etorkizuneko erronkak

aro digitalean?» Halako galderei

eta beste batzuei erantzuten aha-

leginduko dira, antolatzaileek ja-

kinarazi dutenez.

Hiru zati izango ditu saioak. Le-

henengoan, Europako hizkuntza

gutxituetako hedabideen egoera

azalduko du Johan Haggmanek.

Hizkuntza gutxituen inguruan

Europako Batzordean hamar ur-

tez lanean ibilia da bera. Ondo-

ren, euskal hedabideen iraganaz,

orainaz eta etorkizunaz jardungo

dute Idurre Eskisabel eta Juan

Kruz Lakasta kazetariek. Azke-

nik, begirada zabaltzeko aukera

izango da, eta gainerako hizkun-

tza gutxituetako hedabideen es-

perientziak jasotzekoa. Mexiko-

tik, Galestik eta Irlandatik joan-

dako hizlarien arteko mahai

ingurua izango da. 

Txikiak Handi egitasmoa egingo dute
aurten ere, hizkuntza gutxituen arteko
elkarlana bultzatzeko asmoz. Hedabideek
hizkuntza gutxituetako komunitateetan
duten eragina aztertuko dute gaur.

Elkarlanak
egiten ditu
txikiak handi

Hizkuntzen inguruko galderak egin zizkieten ikasleek herritarrei, Txikiak Handi egitasmoko jarduera batean. NAFARROA OINEZ
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N
afarroa Oinez

antolatzeko

ardura bere

gain hartzea-

rekin batera,

ikastola bakoi-

tzak bere ezaugarriz bustitzen du

jaialdia. Izaera propioa ematen

dio, ikastolaren ingurunean eta

haren bueltako komunitatean oi-

narritua. Hala ere, badira urtero

errepikatzen diren proiektuak,

lekuan lekuko ezaugarrietara

egokitzen direnak. Horien artean

batzuk urte osoan lantzen dituz-

te.

OINEZ BASOA

bbb Kaltea ahalik eta txikiena

izan dadin

Zortzigarren urtez antolatu dute

Oinez Basoa egitasmoa, inguru-

menaren eta euskararen berres-

kurapenean laguntzeko asmoz.

Nafarroa Oinez jaialdiak sortzen

duen inpaktu ekologikoa oreka-

tzeko asmoz zuhaitzak landatze-

an datza ekimena. 2008an abiatu

zen proiektua, eta 47.000 zuhaitz

baino gehiago landatu dituzte or-

dutik. Zazpi natura gune sortu di-

tuzte, guztira; bat, urte bakoitze-

an. 

Proiektuari jarraipena emango

dio Iñigo Aritza ikastolak, eta in-

gurumena zaintzeko premiaz

sentsibilizatu nahi ditu gazteak,

modu aktiboan. Harago ere joan

nahi du, ordea. Iraunkortasuna-

ren balioa pertsona guztiei hela-

razi, eta gogoeta egitera bultzatu

nahi du. 

Helburu horiek praktikan jar-

tzeko, Usolarraingo eremua au-

keratu dute aurten Iñigo Aritza

ikastolak eta Altsasuko Udalak.

Hostozabalak landatuko dituzte

bertan. Landaketa ez da izango

bertan aplikatuko duten neurri

bakarra, ordea. Saguzarrentzako

habia kutxak eta babeslekuak ja-

rriko dituzte, biologo aditu batek

adierazitako tokietan. Bechstein

espezieko saguzarrak ibiltzen

dira inguru horretan, eta haien

ugalketa lagundu dezakeelakoan

Jaialdiaz gain, urte osoko zenbait egitasmo ere abian jarri dituzte antolatzaileek,
urteroko moduan. Betiere euskara erdigunean izanda, mendizaletasuna,
ingurumenaren zaintza eta sormena landuko dituzte, besteak beste,  Oinez
Basoa, Oinez Gailurra, Artea Oinez eta Txikiak Handi proiektuek. 

Urte osora hedatzen den jaia

Oinez Basoa egitasmoaren barruan, Usolarrango eremuan zuhaitzak landatuko dituzte, eta babeslekuak jarriko dituzte bertako saguzarrentzat . NAFARROA OINEZ
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jarriko dituzte habiak. Habiekin

batera, Iñigo Aritza ikastolako

haurrek egindako saguzarrei bu-

ruzko interpretazio kartela koka-

tuko dute. Zuhaitz batetik zintzi-

likatuko dute, saguzar baten he-

galdia irudikatzeko. 

Txuspo Poyo artistak sortutako

zuhaitz etxea zaharberrituko

dute. Duela hamar urte kokatu

zuten egurrezko eraikina Usola-

rraingo harizti batean. Zuhaitzei

nahiz eraikinari doikuntza ba-

tzuk egin behar zaizkio, eta ho-

rretan ariko dira hainbat lagun.

Etxe barrura sartzeko jarritako

uztaiak egokitu behar dira, beste-

ak beste.

OINEZ GAILURRA

bbb Euskarari ikusgarritasuna,

gailurrez gailur

Mendizaletasuna eta euskara lo-

tzen dituen egitasmoa da Oinez

Gailurra. Zangozako talde batek

jarri zuen martxan 2014an, eta

urtero egin da ordutik. Edonork

har dezake parte bertan, oinez-

gailurra.eus atariaren bidez. Gai-

lurren zerrenda bat dago bertan,

eta horietako bat aukeratu eta ba-

besteko aukera dago, 20 euro or-

dainduta. Trukean, banderatxo

bat jasoko du ekimena babesten

duenak. Aukeratutako gailurre-

an banderatxoarekin argazki bat

edo bideo bat egiteko gonbitea lu-

zatu diete antolatzaileek parte

hartzaileei.

Antolatzaileen arabera,

«proiektuaren helburua da eus-

kara tokirik garaienetara iristea,

edozein gailurrera, munduko

edozein lekutan». Hala ere,

proiektuak ez ditu gailurrak soilik

ukituko. Sakana eskualdean aur-

ki daitezkeen bestelako ibilbide-

ak ere jarri dituzte parte hartzai-

leen eskura. Eskaladarako egoki-

tutakoak, mendi txirrindulari-

tzakoak edo oinez egiteko

modukoak ere aukeratu ditzake

egitasmoa babestu nahi duenak. 

ARTEA OINEZ

bbb Grisa koloreztatu nahian,

artea

Hainbat artistaren lanekin osatu-

tako erakusketa ibiltaria da Artea

Oinez. Aurten, 74 artistaren lanak

bildu dituzte. Iruñeko Kondesta-

blearen jauregian egon ziren

ikusgai, lehenik, eta Altsasuko

Iortia kultur etxean, ondoren. 

Sorkuntzarentzat plaza izan

nahi du Nafarroa Oinez-ek, eta

behar horri erantzutera dator eki-

mena. Izan ere, «arteak eta eus-

karak antzekotasun asko dituz-

te», antolatzaileen begietara. 

Horregatik, ikastola sorkuntza

gune ere izatea nahi dute: «Grisa

zabaltzen saiatzen ari diren mun-

du honetan, koloretako printzak

gure lur eta munduko oihalean

jartzen saiatzen den gunea da

ikastola». 

Artea Oinez egitasmoaren ba-

rruan, aurten Dora Salazar eskul-

torea omendu nahi izan du Iñigo

Aritza ikastolak. «Bere lan artisti-

koaren kategoriak eta ikastolei

beti eskainitako mugarik gabeko

ezkuzabaltasunak» eraginda

egin nahi izan diote aitortza Sala-

zarren lanari, antolatzaileek azal-

du dutenez. Besteak beste, Altsa-

suko artistak bere inguruarekin

duen sentiberatasuna azpimarra-

tu dute ekimeneko kideek, era-

kusketako lan guztiak biltzen di-

tuen katalogoan. Salazarren be-

raren Corsé eta Paríso perdido,

paraíso construido artelanak ere

jaso dituzte erakusketan. 

TXIKIAK HANDI

bbb Elkartzeak egiten ditu

txikiak handi

Munduko hizkuntza gutxituak

beren txikitasunean handiak ere

badirela aldarrikatzeko, eta hiz-

kuntza horien arteko zubiak

eraikitzeko sortutako proiektua

da Txikiak Handi. «Hizkuntza

gutxituen normalizazioaren al-

deko babesa bulkatzeko pertso-

na zein erakundeen atxikimen-

dua» bilatzen du egitasmoak. 

Bi proiektu jarri dituzte mar-

txan aurten. Unitate didaktiko

bat sortu dute, alde batetik, hiz-

kuntza gutxituetako hiztunei be-

ren hizkuntzaren inguruan

hausnartzeko aukera ematen

diena. Iñigo Aritza ikastolako

ikasleek eta Valentziako Picanya

herriko Escola Gavina ikastetxe-

koek parte hartu dute proiek-

tuan. Euskararen inguruan aritu

dira lanean Altsasuko ikasleak,

eta katalanaren inguruan, berriz,

Picanyakoak. Bateko eta besteko

ikasleek beren gogoetak parte-

katu dituzte, gainera, modu digi-

talean. 

Bestalde, hizkuntza gutxitue-

tako komunitateetan hedabide-

ek duten eragina aztertuko dute

gaur, Txikiak handitzen: hiz-

kuntza gutxituetako hedabide-

ak munduan jardunaldian. Eu-

ropako ikuspegia eta Euskal He-

rrikoa, biak, jorratuko dituzte

goizean, eta munduko beste leku

batzuetako esperientziak jasoko

dituen mahai ingurua egingo

dute, ondoren. 

Iruñean eta Altsasun izan dira ikusgai Artea Oinez bildumaren barruan jasotako artelanak. IÑIGO URIZ / FOKU



Nafarroa Oinez Altsasun

Sakanako Fale Joliek, Orkestra Nazionala txaranga elektrikoa, Burundako txistulariak, 

Altsasuko inauteriak, Triki Trauki fanfarrea eta abar. 

Talde ibiltariak

Sarrerak Aparkalekuak

Iruñea

Gasteiz

D
o

n
o

stia

Gunea

1 Bizi

Mustutze ekitaldia

Erronka

Etorkizuna dantza taldea

Demode Quartet

Amaren Alabak

Potxin eta Patxin pailazoak

La Banda del Jefe Bigun

Moonshine Wagon

Egun osoan

Haur jarduerak, inklusibitate tailerra, photocalla...

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

15:30

17:00

Gunea

2 Kanta

Nerabe

Anita Parker

Erronka

Erronkaren sari banaketa

Trikidantz

Zartako-k

Oihan Vega

Egun osoan

Puzgarriak, Euskal Kirolari..

10:30

11:30

13:00

14:00

15:00

16:15

17:30

Gunea

3  Txio

Herri kirolak

Sega saioa

Erronka

Kiki eta Moko pailazoak

Xabi Sarria i el Cor de la Fera

Ezetaerre

Tximeleta

Egun osoan

Buruhandiak eta erraldoiak, haur jarduerak,

Atxitamutxita photocolla...

Egun osoan

Abentura parkea, robotika txokoa, haur jarduerak...

10:00

11:00

12:00

13:00

14:30

15:45

17:00

Gunea

4  Dantza

Erronka

Hodei magoa

Irrien Lagunak

Trikiteens

Beietz

Gauargi

10:00

11:00

12:00

13:30

15:00

16:30-18:30

P

2

3

4
1

ALTSASU

A-10

A
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Urkullu

Altzania ibaia

Adin guztietako publikoarentzako ekitaldiak izango dira bihar Altsasun, Iñigo Aritza ikastolaren aldeko
Nafarroa Oinez festan. 4,5 kilometroko ibilbidea prestatu dute, eta lau gune izango ditu jai eremuak.

Nahi adina, nahi duenarentzat
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B
ihar Altsasuko
Nafarroa Oinez
festara biltzeko
arrazoi askoren
artean, antolatzai-

leek prestatutako jarduera
eskaintza zabala izango da
nagusietako bat. Haur, gazte
zein heldu, denek izango dute
zertaz gozatu, kontzerturen bat
ikusiz, tailerren batean parte
hartuz edo, besterik gabe, 4,5
kilometroko ibilbideari itzulia
emanez. Bizi, Kanta, Txio eta
Dantza guneetan izango diren
jarduerez gain, giroa ibilbideko
leku batetik bestera eramango
duten txaranga, fanfarre eta
bestelakoak ere ugari izango
dira. 
Egitaraua antolatzeko

orduan, Sakanako artisten
inplikazioa bilatu dute, eta eran-
tzunarekin «oso pozik» daude-
la adierazi  dute antolatzaileek,
«festan egoteko konpromisoa
hartu baitute». Hainbat izango
dira eskualdeko kideak dituzten
musika taldeak edo artistak;
besteak beste, Hodei magoa,
Etorkizuna dantza taldea, Anita
Parker, Tximeleta eta Beietz.
10:00etan hasiko dute eguna,

gune guztietan, baina inaugura-
zio ofiziala Iñigo Aritza ikastolan
izango da. Instituzioetako
ordezkariak, Ikastolen Elkarte-
ko kideak, Burunda bailarako
udal ordezkariak, Iñigo Aritza
ikastolakoak eta beste hainbat
elkartuko ditu inaugurazio eki-
taldiak. Jaiari hasiera ofiziala
ematen dion zinta mozketa
Benigroren taldea esaten dioten
sukaldari talderen esku
egongo da. 2005etik,
Altsasun antolatutako
azken Nafarroa Oinez
jaitik, urtero-urtero
paella erraldoi bat pres-
tatu izan dute Nafarroako ikas-
tolen aldeko jaian; beti ere,
umore onez eta auzolanean. 
2005eko Nafarroa Oinez-en

jaian 500 lagunentzako paella
prestatu zuen taldeak, eta kopu-
ru hori biderkatu, eta 1.000
lagunentzako paella prestatzeko
erronka izango dute aurten. Bizi
gunean izango da hori ere,
eguerdian. Aurretik, Etorkizuna
dantza taldearen ikuskizuna eta
Demode Quartet taldearen saioa
izango dira. Ahots hutsez ari-
tzen den taldea da Demode
Quartet. Garai desberdinetako
abesti ezagunen bertsioak egi-
ten dituzte, interpretazioari
ikuskizunean lekua eginez eta
umore ukitu nabarmenarekin.
Bazkalostean, Potxin eta Patxin
pailazoen ikuskizuna izango da,
eta, ondoren, rock eta folk doi-

nuak, La Banda del Jefe Bigun
eta Moonshine Wagon taldeen
eskutik. 
Nafarroako Zartako-K taldea-

ren kontzertua izango da biga-
rren guneko ekitaldi nagusieta-
ko bat. Tafallako taldeak 2014ko
Nafarroa Oinez jaiaren abestia
egin zuen, eta urte hartan Zan-
gozan egin bezala, haien ska
doinuekin publikoa dantzan

jartzen saiatuko dira. Izan ere,
musika izango da nagusi Kanta
gunean. Zartako-K taldeaz gain,
Nerabe, Anita Parker, Triki-
dantz eta Oihan Vega izango
dira.

Hizkuntza gutxituei lekua
Euskaraz gain, katalana eta gali-
ziera ere entzun ahalko dira
hirugarren guneko oholtza gai-
nean. Alde batetik, Valentziako
(Herrialde Katalanak) Obrint
Pas taldeko abeslari eta sortzaile
Xavi Sarriaren proiektu berria
izango da bertan. Bestetik, Eze-
taerre Galiziako hip-hop talde
gazteak aldarrikapenez beteta-
ko abestiak taularatuko ditu.
Haiekin oholtza partekatuko
dute Tximeleta taldeak, eta Kiki
eta Moko pailazoek. Horretaz
gain, lehen orduetan kirola

izango da nagusi Txio gunean.
10:00etan herri kirol saioa egin-
go dute, eta, ondoren, segalarien
arteko lehia izango da. 
Dantza gunea izango da lau-

garrena. Haur jarduerak egingo
dituzte bertan egunean zehar,
eta Hodei magoaren eta Irrien
Lagunen ikuskizuna izango da
goizean. Erromeria eta trikiti
doinuak izango dira eguerditik
aurrera, Trikiteens, Beietz eta
Gauargi taldeen eskutik. 

Aitortza eta erreleboa
Ekitaldi berezienetako bat
12:00etan egingo dute, Altsasu-
ko Iortia kulturgunean. Iñigo
Aritza ikastolako langileei ome-
naldia egingo diete bertan. Ia 40
urteko ibibidea egin du ikasto-
lak, eta bide luze horretan haren
parte izan direnak omenduko
dituzte. Belaunaldi desberdine-
tako zenbait lagun elkartuko
dira oholtza gainean, langile
horien guztien ordezkari gisa. 
Haiei aitortza egin ondoren,

Pamiela argitaletxea omenduko
du Nafarroako Ikastolen Elkar-
teak. «Euskararen zein euskal
kulturaren alde egiten duten
apustu sendoa» eskertu nahi
izan dio elkarteak, modu horre-
tan. Ekitaldia amaitzeko, Nafa-
rroa Oinez jaiaren lekukoa
emango dio Iñigo Aritza ikasto-
lak Tuterako Argia ikastolari.
Haiek izango dute hurrengo
urtean jaia antolatzeko ardura.

2014ko Nafarroa Oinez-en Zangozan Zartako-K taldeak emandako kontzertua. Kanta gunean arituko dira aurten. JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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Sakanako artisten inplikazioa
nahi zuten, eta erantzunarekin
«oso pozik» daudela 
adierazi dute antolatzaileek 
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Iñigo Aritza ikastolan, 38 urte da-
ramatza Esther Garaialdek (Segu-
ra, Gipuzkoa, 1959). Erdiak baino
gehiago zuzendari egin ditu, eta
haur eskolako irakaslea da egun.
Bere ibilbide luzean lankide izan-
dakoak gogoan izango ditu bihar-
ko omenaldian; «bidean gelditu
direnak», bereziki. «Buruan eta
bihotzean izango ditut».  
Eguneko momentu bereziene-

tako bateko protagonista izan-

go zara, besteak beste. Nolakoa

espero duzu?

Momentu hunkigarria izango da,
eta, aldi berean, ilusioz betetakoa.
Ikastolako langileei aitortza egin-
go digute, eta egindako lanaren
eskertza eskertuko dugu guk,
langileok. 
Belaunaldi askotako jendea el-

kartuko zarete. Transmisioak

Iñigo Aritzan etenik ez duela

izan irudikatuko du argazkiak.

Nik neuk 38 urte egingo ditut aur-
ten Iñigo Aritzan. Olatzagutian
hasi nintzen, ikasketak amaitu
berritan, adin guztietako haurre-
kin. Gaur egun, haur horien
seme-alaben irakaslea naiz, eta
garai hartako gurasoak ia egune-
ro ikusten ditut haien bilobak
ikastolara eramaten. Goizeko
momenturik politena izaten da,
belaunaldi aldaketa irudikatzen
baitu.

Olatzagutian hasi zinen irakasle

1980an. Nola gogoratzen duzu

garai hura?

Oso gaztea nintzen, gaztea eta au-
sarta [barrez]. Oroimen goxoa dut
garai hartaz. Lanerako deitu zida-
tenean ni Ordizian bizi nintzen,
eta autoa erosi behar izan nuen
egunero lanera joan ahal izateko.
Hamar bat laguneko taldea nuen,
eta gogoratzen dut nola joaten gi-
nen guztiok Urbasara nire auto
txikian. Horrelako gauzak, gaur
egun, pentsaezinak dira; ardura
eta beldur handiagoa dago. Garai
hartan, ordea, horrelako gauzak
egiten genituen. Gurasoekin ere

oso harreman estua genuen, eta,
gaur egun, oraindik, mantentzen
dut harremana haiekin. 
Ikastolak dituen urteen erdietan

baino gehiagotan zu izan zara

zuzendaria.

Zuzendariaren mahaiaren gaine-
an kontu asko izaten dira, eta, Na-
farroako ikastola batez ari gare-
nean, ohikoak izaten dira oztopo-
ak eta larritasun ekonomikoak.
Zuzendaritzan sartu nintzenean
egoera ekonomikoa oso larria

zen. Gogoan dut bi aldiz etorri zi-
rela ikastola enbargatzeko meha-
txuarekin, eta han ibili ginela ga-
rai hartako idazkaria eta biok era-
kusten han ezer gutxi zegoela
enbargatzeko. Hala ere, oroko-
rrean egindako balantzea oso po-
sitiboa da. Asko ikasi nuen, hain-
bat jenderekin egin nuen harre-
mana, eta harreman horiek
bizi-bizi mantentzen dira.
Zu zuzendari hasi zinenean ikas-

tolak zituen oinarrizko beharrak

bete direla uste duzu?

Ez dakit inoiz iritsiko den mo-
mentua hezkuntzako langileok
esango duguna: «Nahikoa da,

hauxe nahi genuen».
Beti egongo da gauzak
aldatu beharra eta hobe-
tu beharra. Eta hobetu
dira hasi nintzenetik
hona. Langile talde txiki

bat ginen hasieran, oso baldintza
kaxkarrean, erdi ezkutuan...
Gaur egun, Iñigo Aritzak aitortza
eta presentzia handiagoa du iba-
rrean, eta Sakanan beharrezkoak
gara. 
Eta, 20 urteren ondoren, berriz

irakasle. Nolakoa izan zen zure-

tzat aldaketa?

2005ean egindako Nafarroa
Oinez jaiak ahalbidetu zigun
Txioka haur ikastola berria inau-
guratzea, eta bertan daramatzat

sei urte. Zuzendaritzatik irakas-
kuntzarako aldaketa errazagoa
egin zait alderantzizkoa baino.
Hala ere, zuzendaritzan egon
arren, beti mantendu izan dut
harremana ikasleekin. Gorputz
heziketako titulua atera nuen, 
eta eskola batzuk ematen ere
aritu nintzen. Gainera, Iñigo Ari-
tzako zuzendaria ez da bere bule-
goan sartuta egoten den zuzen-
dari mota horietakoa; harreman
estua izaten da ikasleekin. Alda-
keta nahikoa xamurra egin
zitzaidan. 

Aurrera begira, nola ikusten

duzu Iñigo Aritza?

Bizirik eta etenik gabe aurrera,
beti ikusi izan dudan bezala. Ikas-
tolaren ezaugarri nagusietako bat
izan da ekimen handiko jendea
egon dela bertan, gogotsua eta
kuriositatez betetakoa. Garran-
tzitsuena da proiektuak aurrera
jarraitzen duela, jende berria sar-
tu dela proiektuan eta gogotsu
dagoela. Espero dut Iñigo Aritza-
ren gurpilak biraka jarraitzea ete-
nik gabe, bere historian egin duen
bezala. 

«Espero dut Iñigo
Aritzaren gurpilak
biraka jarraitzea»

Esther Garaialde  b Iñigo Aritzako irakaslea

Ia lau hamarkada egin ditu Garaialdek Iñigo Aritzan, eta irakaslea da
egun Haur Hezkuntzan. Hari eta ikastolaren historian lanean aritutako
guztiei omenaldia egingo diete bihar, Altsasuko Iortia kulturgunean.

JUAN CARLOS RUIZ / FOKU

«Nafarroako ikastola batez 
ari garenean, ohikoak izaten
dira oztopoak eta larritasun
ekonomikoak»


