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Edurne Elizondo Iruñea

E
z gara gure lana

ongi egiten ari.

Gaitasunik eza

erakusten dugu

pertsona bat lo-

tzen edo gogoz

kontra ospitaleratzen dugunean.

Gaitasunik eza profesional gisa,

bai eta gizarte gisa ere; gure balio-

ak huts egiten ari dira, eta bada

garaia neurriak hartzeko».

Elena Beristain gizarte langile-

ak erran ditu hitzok, Nafarroako

Giza Eskubideak eta Buruko Osa-

suna plataformak antolatutako

lehendabiziko jardunaldian.

Iruñean egin dute, asteon. Bat

egin dute, eztabaidatzeko asmoz,

buruko osasun zerbitzuotako

profesionalek eta erabiltzaileek,

eta gai zehatza jarri dute mahai

gainean: erabiltzaileok lotzeko

eta beren gogoz kontra ospitale-

ratzeko edo tratamenduak ema-

teko sistemak. Beristainek uste

du halakoek ereduaren porrota

erakusten dutela. Giza eskubide-

ak urratzen dituztela nabarmen-

du dute, berriz, lotu eta behartu

dituztenek, eta pertsonak proze-

suaren erdigunean jartzeko

beharra onartu dute profesiona-

lek. Eredua aldatzekoa, alegia.

Eztabaidari eusteko garai ego-

kia da, kontuan hartuta Nafarro-

ako Gobernua 2019-2023rako 

III. Buruko Osasunerako Plana

prestatzen ari dela. Lehendabizi-

ko agiria prest du jada Osasun De-

partamentuak, eta berriki plaza-

ratu du. Orain, ekarpenak egite-

ko garaia da, testuak Nafarroako

Parlamenturako bidea hartu bai-

no lehen. «Oro har, aurreko pla-

nen bide beretik doa oraingoa

ere», laburbildu du Jose Antonio

Intxauspe psikiatra eta platafor-

mako kideak.

«Ontzat» jo du planak helburu

gisa hartu izana inor ez lotzea, eta

buruko osasun zerbitzuetan es-

kaintzen den arreta humanizatu

nahi izatea. Kezkatzeko arrazoiak

ere badirela erran du Intxauspek,

halere. «Tratamendu eta proto-

kolo zurrunak ezartzen dira;

diagnostiko bera duten bi pertso-

naren kasuan, tratamendu bera

ona izan daiteke batentzat, eta

txarra bestearentzat; alternatibak

behar ditugu, ez protokolo bakar

bat, denei berdin ezartzeko»,

erran du psikiatrak.

Gobernuaren plana ez da

mahai gainean dagoen testu

bakarra; bada Giza Eskubideak

eta Buruko Osasuna plataforma-

ko kideen kezka piztu duen ber-

tze agiri zehatz bat: Oviedoko

Hitzarmenaren Protokolo Gehi-

garria izenekoa, alegia. Oviedoko

Hitzarmena Europako Kontsei-

luak bultzatutako akordio bat da,

giza eskubideei eta biomedikun-

tzari buruzkoa. Orain mahai gai-

nean jarri duten protokolo gehi-

garriaren asmoa da nahi gabeko

tratamendu anbulatorioa bai-

mentzea. 

«Giza eskubideen esparruko

erakundeak eta erabiltzaileen el-

karteak protokolo horren kontra

agertu dira, argi eta garbi», erran

du Intxauspek. Espainiako Go-

bernuari eskatu diote ez dezala si-

natu, hain zuzen ere.

Gobernuak esku artean duen

buruko osasunerako plan berriak

ez du protokoloari buruzko aipa-

menik jasotzen. Intxauspek ohar-

Giza Eskubideak eta Buruko Osasuna
plataformak jardunaldia egin du,
osasun mentaleko zerbitzuetako
erabiltzaileak lotzeko eta behartzeko
sistemei buruz. Pertsonak prozesuen
erdigunean jartzeko eskatu dute.

Eredua
aldatzeko
beharra

Lotzeko sistemen aurkako elkarretaratzea, iaz; hori izan zen plataformaren lehen ekinaldia. IÑIGO URIZ / FOKU

Giza Eskubideak eta Buruko Osasuna 

plataformako kideak, jardunaldia hasi 

baino lehen. JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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tarazi du, halere, aipamenik eza

ez dela protokolo horren aurkako

berme. Ezagutarazi du irailean

barne jardunaldi bat antolatu

zuela Osasun Departamentuak,

eta lan saio horretan Oviedoko

Hitzarmenaren Protokolo Gehi-

garriaren auzia jorratu zutela.

«Epaile bat etorri zen, eta defen-

datu zuen nahi gabeko tratamen-

du anbulatorioa ezartzeko auke-

ra», azaldu du psikiatrak.

Egun, Nafarroan, horrelakorik

ez da egiten. Gertatzen dira, hale-

re, gogoz kontrako ospitaleratze-

ak. «Jardunaldira etorri zen epai-

leak horrekin lotu zuen nahi ga-

beko tratamendu anbulatorioa

ezartzeko aukera, hain zuzen

ere», argitu du Intxauspek.

Ospitaleratzea tratamendu

anbulatorioa baino neurri gogo-

rragoa litzateke, eta gehiago

mugatuko luke zerbitzuko era-

biltzaileen askatasuna. «Gehiago

mugatzen duena onartzen bada,

hainbeste mugatzen ez duena ere

ontzat ematen dela uler daitekee-

la adierazi dute protokoloaren

aldekoek», erran du Intxauspek.

Gaia «pil-pilean» dagoela eran-

tsi du psikiatrak, eta «adi» ego-

teko beharra badela, ondorioz.

Beharra bada, batez ere, buru-

ko osasunaren auzian «giza es-

kubideen betaurrekoak» jartze-

ko. Horixe nabarmendu du Irene

Muñoz abokatuak, Iruñean egin-

dako jardunaldian. Espainiako

Buruko Osasunaren Konfedera-

zioko kidea da, eta gogoratu du

Nazio Batzuen Erakundeak ezin-

tasun psikosoziala dutenen esku-

bideak bermatzen dituela. Aniz-

tasun mentala dutenak lotzeak,

edo gogoz kontra ospitaleratzeak

edo tratamendua emateak ekar-

tzen du beren giza eskubideak

urratzea.

Horixe berretsi du Mejorana el-

karteko kide Manuel Vazquezek,

argi eta garbi. Aniztasun mentala

duten pertsonen elkartea da Me-

jorana, eta beren ahalduntzea

bultzatzeko egin du lan, azken

urteotan. Giza Eskubideak eta

Buruko Osasuna plataformako

kide eta sustatzaile ere bada Mejo-

rana. Jardunaldian hartu du hitza

Vazquezek, eta han direnei zuzen

erran die: «Hemen gauden hain-

bat pertsona torturatu egin gai-

tuzte; hemen zaudeten anitzek

lantoki duzuen espazioetan tor-

turatzen dute».

Buruko osasunaren esparruan

ari diren profesionalei galdera ze-

hatza egin die Mejoranako kide-

ak. «Noiz arte onartuko dugu hau

gertatzea?». Gogoratu nahi izan

du lotuta hildako azken pertsona:

Bartzelonako 27 urteko gizon bat.

Polizia etxera joan zen, gogoz

kontra ospitaleratzeko. Lotuta hil

zen. «Denbora kontua baino ez

da hemen antzeko zerbait gerta-

tzea», erran du Vazquezek.

Orain arte, daturik gabe
Orain arte, Nafarroako ospitale-

ratze psikiatrikoko unitateetan

lotzeko sistemak zenbat eta nola

erabiltzen zituzten jakiteko datu-

rik ez zen. Nafarroako Gober-

nuak urte hasieran erabaki zuen

informazio hori jasotzen hastea.

Otsailetik dituzte unitate horie-

tan datuak hartzeko fitxak.

Intxauspek nabarmendu du,

halere, datu horiek ezagutzeko

«zailtasunak» izan dituela plata-

formak. Ekainean eskatu zituen,

aurreneko aldiz, eta gobernuaren

ezezkoa jaso zuen, interesekoak

ez zirelakoan. Plataformak Nafa-

rroako Gardentasun Batzordera

jo zuen, ondorioz, eta haren bidez

jaso ditu datuak, azkenean, hil

honetan.

Urriaren 31ra bitarte, gogoz

kontrako 162 ospitaleratze gerta-

tu dira Nafarroako zentroetan;

Ospitaleratze psikiatriko guztien

%22, alegia, 746 izan baitira dene-

ra. Ospitaleratze horietako hain-

batetan zerbitzuko erabiltzaileak

lotu egin dituzte profesionalek:

ospitaleratzeen %16,2tan, ekaine-

an; %25,2tan, berriz, abuztuan.

Gizonak lotu dituzte, batez ere:

%57 izan dira. Asaldura aipatu

dute profesionalek pertsonak lo-

tzeko arrazoi nagusi gisa. «Ez da

batere kontzeptu objektiboa»,

azaldu du Intxauspek.

Pertsona bat lotzeak ekartzen

duen guztia nabarmendu du psi-

kiatrak. Mejorana elkarteko San-

dro Iabonik bere esperientziaren

berri eman du, hain zuzen ere,

jardunaldian parte hartu dutenek

uler dezaten lotzea zer den.

«Gogorra» egin zaio hitza har-

tzea Mejoranako kideari, baina

«beharrezkotzat» jo du. Opor

batzuen bueltan psikiatrarekin

hitz egin eta gero erabaki zuen Ia-

bonik, bere kabuz, ospitaleratze

psikiatrikoko unitate batera joa-

tea. «Hobera egiteko asmoz».

Gogoratu ditu oporretako antsie-

tate eta izu krisiak, bueltan senti-

tu zuen ezinegona, eta psikiatra-

rekin egon eta gero sinetsi zuela

ospitalean osatuko zela.

Kontrakoa gertatu zitzaion.

«Ustez hobeki nintzelako senda-

agiria eman zidatenetik, haluzi-

nazioak eta eldarnioak baditut,

eta ahotsak entzuten ditut». Uni-

tatean pasatakoa jo du Iabonik

bere egoeraren erantzule. «Gaiz-

ki nengoen, nahastuta, psikolo-

goarekin hitz egin nahi nuen,

baina ez nuen aukerarik. Une

batean, lurrean eseri nintzen.

Langile batek handik altxatzeko

erran zidan; nik ez nuen nahi.

Bertze pertsona bat etorri, eta

bien artean eraman ninduten.

Lotu egin ninduten ohera. Gerri-

tik gora ezin nintzen mugitu».

Lotu zuten gelara sartu baino

lehen, handik ateratzen ziren

oihuak entzun zituen Mejorana-

ko kideak. «Nik ere oihu egin

nuen, baina neure baitarako:

bustita nengoen, lotsatuta». Ia-

bonik gogoratu du gertatu zenak

«gizatasuna kendu» egin ziola.

Eta bazuela, bertze deus baino

gehiago, norbaitek errateko zue-

na entzuteko beharra.

Jardunaldira joan di-

renen artean psikologo

batek «hunkituta» har-

tu ditu Mejoranakoaren

hitzak. «Zuek psikolo-

goak eskatzen dituzue;

deitzen gaituzue, baina

gu ezin gara joan», sala-

tu du. «Esparru publi-

koan toki txikia bete-

tzen dugu, eta horrek frustrazioa

eragiten digu».

Dibertsitate mentala dutenek

Iabonirekin bat egin dute, plata-

formak antolatutako jardunal-

dian. Entzun ditzaten behar

dutela erran dute. Malgutasuna

eskatu dute prozesuetan, eta zer-

bitzuetako erabiltzaileen boron-

datea kontuan hartzea. Profesio-

nalek ere beharrezkotzat jo dute

egungo zurruntasuna bazter

uztea. Hainbat herritan erabil-

tzaileak lotzeko sistemarik ez

dela nabarmendu dute. Badirela

psikiatriaren esparruan bertzela-

ko bideak. «Lantaldea osatu

behar dugu profesionalok eta

erabiltzaileek», berretsi du Elena

Beristainek. Elkarrekin aritzeko

beharra badutela. Irene Muñoz

abokatuak gogoratu du giza

eskubideen betaurrekoak erabil-

tzeko beharra ere badela. «Bihar

ni izan naiteke buruko osasun

zerbitzuetako erabiltzaile; nahiko

nuke ohe batera lotzea?».
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Nafarroako Gobernuko Osasun
Departamentua 2019-2023rako
Buruko Osasunerako Plana
prestatzen ari da

Mahai gainean da Oviedoko
Hitzarmenaren Protokolo
Gehigarria, nahi gabeko
tratamenduak baimentzeko



Edurne Elizondo

P
ediatra gabe. Hala-

xe daude Goizueta-

ko eta Aranoko bi-

zilagunak, joan den

otsailetik. «Ordura

arte, astean behin etortzen zen

herrira; orain, zerbitzurik ez

dugu», salatu du Goizuetako Eli

Salaberriak. Ez da kexu agertu

den bakarra. Goizuetako eta Ara-

noko gurasoek bat egin dute pe-

diatra eskatzeko. Goizuetan, hain

zuzen ere, elkarretaratzea eginen

dute gaur, plazan, 16:45ean. «Os-

tiral oro aterako gara».

Nafarroako Gobernuari «pre-

sio egiteko» asmoz erabaki dute

herritarrek karrikara ateratzea,

Salaberriak azaldu duenez. Hase-

rre daude, eta osasun zerbitzu

egoki bat jasotzeko eskubidea du-

tela defendatu dute. Ez dute uler-

tzen zergatik galdu behar izan

duten lehen bazuten zerbitzu bat.

Zehazki, Leitzako pediatra zen

Goizuetara mugitzen zena, astean

behin. Herri horretako osasun

etxean hartzen zituen pediatrak,

ondorioz, Goizuetako bertako eta

Aranoko haurrak.

Otsailera arte. Otsailean, Lei-

tzako pediatra Irurtzunera mugi-

tu zuten. Maiatzera arte, «bere

borondatez» aritu zen, astean

behin, Goizuetara mugitzen.

«Goizez Irurtzunen aritzen zen

pediatra, eta, astean behin, arra-

tsaldez, gure herrira etortzen

zen», azaldu du Salaberriak.

Aukera hori ere ez dute jada

Goizuetako eta Aranoko herrita-

rrek, eta Osasunbideak eman diz-

kien azalpenak ez dituzte, inon-

dik inora, «nahikotzat» jo. «Ez

dugu ulertzen zer gertatzen

den».

Izan ere, jaso duten azalpen ba-

karra izan da egun Leitzan dago-

en pediatrak ez duela Goizuetara

mugitu nahi, astean behin, hango

eta Aranoko haurrak artatzeko.

«Hori esan digute; pediatrak ez

duela etorri nahi, eta erabaki hori

ontzat ematen duela Nafarroako

Gobernuak; besterik ez», erran

du Salaberriak.

Egun, Goizuetako gurasoek bi

aukera dituzte haurrak gaixotzen

direnean: bat da familia medi-

kuarengana joatea, herriko osa-

sun etxera, alegia; eta, bigarrena,

berriz, larrialdietarako, Leitzara

mugitzea. Bigarren aukera hori ez

du egokitzat jo Salaberriak. «Joan

eta etorrian ordubete galtzen

dugu; ez da nolanahiko bidaia,

haurra gaixo dagoenean; ez da

batere egokia». 

Goizuetan ere pediatra izateko

eskubidea dutela nabarmendu du

Salaberriak, are gehiago lehen

zerbitzu hori bazutela kontuan

hartuta. «Familia medikuaren-

gana joatea ez da konponbide

onena ere; gure seme-alabentzat

ahalik eta zerbitzurik onena nahi

dugu guk ere, haurrak pediatrak

arta ditzala, alegia. Lehen, aukera

hori bagenuen, eta, orain, kendu

egin digute. Ez dago eskubide

hori galtzeko arrazoirik». 

Pediatrak Leitza, Goizueta eta

Aranoko haurrak artatu beharko

lituzkeela gaineratu du Eli Sala-

berriak. «Zerbitzu hori izateko

eskubidea dugu».

Goizuetako Udaleko arduradu-

nek bilerak egin dituzte Osasun-

bideko eskualdeko ordezkarie-

kin, baina, orain arte, ez dute deus

lortu, Salaberriak erantsi

duenez. «Ez digute ino-

lako konponbiderik

ematen. Zain gaude»,

berretsi du goizuetarrak.

Larrialdietan
Osasun arloan, halere,

pediatraren ingurukoa

ez da Goizuetako herri-

tarren kexa bakarra.

Bertze arazo bat jarri du Eli Sala-

berriak mahai gainean: larrialdi

zerbitzuena, alegia. 

Goizuetako osasun etxean me-

diku bat eta erizain bat aritzen

dira lanean, goizez; arratsaldez,

larrialdietarako medikua eta eri-

zaina daude. «Kontua da aldiro

aldatzen dituztela. Badakigu lan

baldintzak ez direla egokienak

gure herrian lan egiteko; kontua

da etengabe ari direla herrira

etortzen diren medikua eta eri-

zaina aldatzen», azaldu du Sala-

berriak.

Herritarrek ez dute ontzat jo

hainbertze aldaketa, eta uste dute

gaixoak behar bezala artatzeko

lana zaildu egiten duela egoera

horrek. Herritarrek jasotzen

duten zerbitzuari eragiten diola,

alegia. «Jendea ezagutzeko auke-

ra ere ez dute medikuak eta eri-

zainak». Ondorioz, larrialdieta-

rako zerbitzuan lantalde finkoa

jartzeko eskatu dute goizueta-

rrek.

Ostiralero elkarretaratzea egi-

tea ez da osasun zerbitzuetan

beren eskaeren alde martxan

jarri duten ekinaldi bakarra.

Sinadurak biltzen ere hasi dira

Goizuetako herritarrak, Osasun-

bideko arduradunei aurkezteko.

Argi dute eskubidea dutela zerbi-

tzurik egokiena izateko.

Goizuetako bizilagunak protesta egiten hasi dira ostiral oro, plazan, pediatra zerbitzurik gabe gelditu direla
salatzeko; Aranon ere ez dute. Bi herriotako gurasoek Leitzara joan behar dute, ondorioz, haurrekin.

Elkarretaratzea, pediatra eskatzeko

Goizuetako herritarrak elkarretaratzeak egiten hasi dira, ostiralero, herrian pediatra nahi dutela aldarrikatzeko. NAFARROAKO HITZA

Otsailera arte, astean behin
artatzen zituen pediatrak
Goizuetan hango eta Aranoko
umeak; orain, ez da aukera hori 

Osasun etxean arratsaldeko
lantaldean etengabe 
gertatzen diren aldaketak ere
salatu dituzte herritarrek
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Edurne Elizondo Iruñea

H
amaika arlotan eta

proiektutan mur-

gildu zen Josu

Goia. Politikaria,

musikaria, eskul-

torea eta idazlea izan zen, bertze-

ak bertze. Gizon polifazetikoa.

Igandean, halere, Josu Goia mili-

tantea omenduko dute, Beran,

haren sorterrian. Sortuk antolatu

du ekinaldia, azaroaren 3an zen-

dutako ezker abertzaleko buru-

zagi historiko horri azken agurra

emateko.

«Ekinaldi politikoa izanen da,

batez ere», azaldu du Asier Cal-

deron antolatzaileak. «28 urte di-

tut, eta militantzian ez genuen bat

egin, baina herrian denok ezagu-

tzen genuen», erran du. Igande-

ko omenaldiaren bidez Goiak

egindako bide politikoa nabar-

mendu eta eskertu nahi dutela

erantsi du. Calderonek uste du

gazte anitzek ez dutela ezagutzen

Goiak politikaren esparruan

egindako bide luzea, eta horren

berri eman nahi dute igandeko

ekinaldiaren bitartez.

12:00etan hasiko da omenaldia,

Berako kultur etxean. Tasio Erki-

ziak parte hartuko du, bertzeak

bertze. «Haren eta bertze hainbat

militanteren testigantzen bidez,

gogoratu nahi dugu Josuk ezker

abertzalean urte luzez egindako

lana», erran du Calderonek. Goia

Herri Batasuneko lehen Mahai

Nazionaleko kide izan zen, hain

zuzen ere, bai eta legebiltzarkide

ere, 1979. urtean, Nafarroako Par-

lamentuan.

Omenaldian, gainera, herrian

egindako bide politikoa gogora-

tuko dute. Udalean lagun izan zi-

tuenek hartuko dute hitza horre-

tarako. Berako alkate izan zen

Goia Euskal Herritarrok-ekin,

1999tik 2003ra, hiru legealditan

zinegotzi aritu eta gero. «Politi-

karen esparruan anitz egin duen

pertsona bat izan da Josu, eta,

omenaldiaren bidez, bere ekar-

pen zabalaren berri eman nahi

dugu, egungo gazteek ere izan de-

zaten horren berri».

Musikaria, idazlea, artista
1947. urtean sortu zen Josu Goia,

Beran. Politikan ez ezik, kultura-

ren esparruan ere egin zuen lan

handia. Herrian, Gure Txokoa el-

kartea sortu zutenetako bat izan

zen, eta martxan jarri zuen, hala-

ber, Kultur Astea. Berako eta Le-

sakako ikastolen sorrera ekarri

zuten gau eskoletan ere parte

hartu zuen.

Bertzalde, musikaren arloko

haren ekarpena nabarmendu du

Calderonek. Herriko organo jo-

tzailea izan zen Goia, bai eta kon-

positorea eta abeslaria ere. Josu

Goiaren filosofia larrugorritan

izenburuko diskoa argitaratu

zuen, adibidez. Goiak bere «tes-

tamentu» musikaltzat jotzen

zuen disko hori, hain zuzen ere.

Hamar musika tresna jotzen zi-

tuen beratarrak, eta bilduma za-

bala zuen etxean. Txistularia eta

herriko musika bandako zuzen-

daria ere izan zen.

Igandeko omenaldian, aukera

izanen da Goiak idatzitako kanta-

ren bat entzuteko. Gainera, ezker

abertzaleko kideak gehien maite

zituenak joko eta abestuko dituz-

te: Eusko gudariak eta Interna-

zionala, alegia. «Politikaren eta

musikaren esparruak lotuko di-

tugu kanta horien bidez».

Idazle lanetan ere aritu zen

Goia. Hark idatzia da, adibidez,

Encuentros con la Guardia Civil

izenburuko liburua. «Tristurak

nahiko baditugu Euskal Herrian,

Denbora pasatzean gauza asko

beste ikuspuntu batetik ikusten

dira. Barre egiteko balia daitezke,

nahiz eta gertatu zirenean gogo-

rrak izan ziren», azaldu zion

GoiakBERRIAri, liburua argitaratu

zuenean.

Eskulturaren arloan ere lan

handia egin zuen Goiak. Lan hori,

akaso, ezagunagoa da herrian,

Berako hainbat txokotan bai bai-

tira Goiak egindako obrak. Estilo

propioa zuen, eta erraz igartzen

dira Goiaren lanak harenak dire-

la. «Ondare hori utzi digu, eta he-

rrian segituko du», erran du Cal-

deronek.

Igandeko 12:00etako ekitaldi

politikoa amaituta, omenaldiak

besta giroan jarraituko du. «Ziur

naiz Josuk hagitz gustukoa iza-

nen lukeela hori», erran du Cal-

deronek. Herrian poteoa eginen

dute lehendabizi, eta, gero,

14:00ak aldera, bazkaria Zubion-

do jatetxean. Hitzaldiak, txala-

parta doinuak, dantzariak, musi-

ka eta besta izanen ditu, finean,

igandeko ekinaldiak.

Hil baino bi egun lehenago egin

zuen topo Calderonek Goiarekin,

herrian, gogoratu duenez. Minbi-

ziak jo zuen Goia azken garaian,

baina haren heriotzak ezustean

harrapatu zituen, azaroan, bera-

tarrak, bihotzekoak jota hil bai-

tzen. «Hobeki zegoen; ezusteko

handia hartu genuen denok he-

rrian».

Josu Goia militanteari omenal-

dia egingo diote igandean. Josu

Goia musikari, eskultore eta idaz-

leak ere herritarren esker ona ja-

soko duela zalantzarik ez du Cal-

deronek.

Igandean, Sortuk omenaldia eginen dio
Josu Goiari, Beran. Azaroan zendu zen
ezker abertzaleko kide historikoa. HBko
lehen Mahai Nazionaleko kide izan zen,
bai eta sorterriko zinegotzi eta alkate ere.

Azken agurra
militanteari

Josu Goia, artxiboko irudi batean, Berako bere etxeko bulegoan, eserita. GARI GARAIALDE / FOKU
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Omenaldiaren bidez,
Josu Goiaren ekarpen
zabalaren berri eman
nahi dugu, gazteek ere
ezagut dezaten»
Asier Calderon
Antolatzailea

‘‘



R
HURBILDU ETA LAU
Jon Barberena Ibarra

Politikoki zuzena

P
asa den astean barri-
deak erran zidan as-
paldian ez zela medi-
kuarenerat joan. Berak

ba omen daki izartxoz betea iza-
nen lukeela informea odolaren
analisia eginez gero. Eguneroko-
an daraman bizimodu sedenta-
rioak, eta jateko eta edateko di-
tuen ohitura txarrek begi-bistan
uzten omen dituzte medikuak
inoiz idatzi gabeko emaitzak. Be-
raz, bere iduriko, orratz zorrotz
baten ziztada sufritzeak ez luke
kontu berririk ekarriko. Ageri-
koa dena nabarmentzeko baka-
rrik balioko luke analisiak; ani-
tzetan errentagarriagoa omen da
gezur ttipien itzalpean babes har-
tzea, borobilegiak suerta dakizki-
gukeen egietan kiskaltzea baino.

Odolaren analisiak ez, baina
analisi politikoek indarra hartu
dute duela guti Espainia aldean,
Andaluzian, egin diren hautes-
kundeetan. Bertan, Voxek lortu-
tako emaitzak ikusi eta gero ,
PPNk eta UPNk fite egiten dute
euren irakurketa. Agerikoa zen,
begi-bistakoa, baina nahiago
nuen deus ikusi eta aditu ez
banu. Banekien, gurean, zenbait
alderdi politiko demokrataren
boto kopurua hanpatzen zela 
ultraeskuindarren botoen lagun-
tzarekin. Hala ere, disimuluan
eta zeharka, UPN eta PPN ezku-
tatzen saiatzen ziren muturreko
bozkatzaileon babesa. Azken al-
dian, disimulu eta lotsarik gabe
dabiltza Nafarroako zenbait par-
lamentari.

dintasunean oinarritutako balio-
ak ikasgeletarat eraman nahi di-
renean, jazarpena sufritu du.
UPNk eta PPNk umeak doktrina-
tu nahi direla lotsagabe diote, eta
Eliza ere ez da isilik gelditu. Zen-
bait apezek solasaldiak eman di-
tuzte berdintasunean oinarritu-
tako plan honen kontra. Elizak
lehengo lepotik du burua, eta
gustatzen zaio beldurra hedatzea
eta askatasunari kotak paratzea.
43 urte pasatu dira Franco dik-

tadorea hil zenetik, baina bere
balioek bizi jarraitzen dute. UPN,
PPN eta Eliza kontent. Agerikoa
eta begi-bistakoa zena nabar-
mentzeko bakar-bakarrik balio
izan du Andaluziako hauteskun-
deen analisiak. Agian, egiak bo-
robilegiak direlako, erosoago
nenbilen haien eguneroko gezur
ttipien itzalpean, baina Sergio Sa-
yasen solasek orratz zorrotzenen
pare ziztatu naute. Alderdi politi-
ko hauek politikoki zuzenak ez
diren kontuak erraten adituko
ote ditugu hemendik maiatzerat?

Ana Beltranen solasek ez naute
harritu, eta hauteskundeen on-
doren, Voxekin elkartzeko prest
legokeela adierazi du. Gehiago
kezkatu naute Sergio Sayasen so-
lasek, ordea. UPNkoak argi utzi
du ez duela inoiz hitzarmenik si-
natuko alderdi politiko abertza-
leekin, eta litekeena dela Voxekin
etorkizun hurbil batean adosta-
sun batzuetara ailegatu, eta esku-
tik hartuta joatea. Beraz, UPN
prest legoke Vox bezalako alderdi
xenofobo, homofobo eta faxista-
rekin elkartzeko; etorkinak kan-
poratu nahi dituztenekin eta Ber-
dintasunaren Legearekin akitu
nahi dutenekin bidea egiteko. To!
Nafarroako foruen defendatzaile
sutsuak omen diren Navarrisi-
moak foruak desagerrarazi nahi
dituztenekin elkartzeko prest
agertu dira. 
Bitartean, Nafarroako Hez-

kuntza Kontseilaria, Maria Sola-
na, bizkartzainekin dabil Skolae
hezkidetza plana aitzinerat atera-
tzeagatik. Hezkidetzan eta ber-

Irudiab Iruñea

Erasoa izan zela berresteko protesta
Hilabeteroko elkarretaratzea egin dute Andrea eta Astelehen Lilak elkarteek, Iruñeko Gazteluko plazan; lehen-

dabizikoa izan da Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 2016ko taldeko bortxaketaren epaiketako sententzia

berretsi eta gero. Abusutzat jo du erasoa. Protestaren bidez, sanferminetakoa erasoa izan zela salatu zuten, as-

telehenean. Asteartean, berriz, Iruñeko Arrotxapean egin zuten elkarretaratzea, asteburuan gertatutako eraso

matxista salatzeko. Barañainen ere eraso bat salatu dute asteburuan. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Hiru pertsona hil dira etxebizitza batean,
karbono monoxidoa arnastu eta gero

IRUÑEA bHiru pertsona zendu dira Iruñean, karbono monoxidoa ar-
nastuta. Ezbeharra joan den astean jazo zen, San Agustin karrikako
etxebizitza batean. Ondorioz, Amelia Corera, Jesus Arilla eta Victorina
Lizasoain zauritu ziren. Konorterik gabe aurkitu zituzten. Egun berean
hil zen Lizasoain; 91 urte zituen. Corera, berriz, 86 urtekoa, biharamu-
nean zendu zen. Udaltzaingoak astelehenean jakinarazi zuen Arilla 
(88 urte) hil egin zela igandean. Ospitalean zen istripua gertatu zenetik.

400
URTEAN ANTZEMATEN DIREN BIRIKETAKO MINBIZI KASUAK 
Nafarroan biriketako 400 minbizi kasu antzematen dituzte urtean. Haie-

tako %80k tabakoaren kontsumoarekin dute lotura, Nafarroako Osasun

Publikoaren Institutuak nabarmendu duenez. Gaitzak gizonei eragiten

die batez ere, baina gero eta emakume gehiago gaixotzen dira.

Eskubideen urratze «ikusezina» salatu
du Pobreziaren Aurkako Sareak

IRUÑEA bGiza eskubideen nazioarteko eguna izan zen astelehenekoa,
eta, egun hori baliatuz, eskubideen urratze «ikusezina» salatzeko
ohar bat plazaratu zuen Nafarroako Pobreziaren Aurkako Sareak.
«Urratze horiek eguneroko kontu bilakatu dira, eta sufritzen dituzte-
nek ere normaltzat jo dituzte jada», ohartarazi dute sareko kideek.
Aporofobiaren auzia jarri dute mahai gainean, «gaitz transbertsala»
delako, eta pobrezian direnen bazterketa ekartzen duelako.

«Ezin dugu bizikidetza ziurtzat
eman, ezta demokrazia ere;
nazioartean, bai eta hemen ere,
badira diskurtso benetan
kezkagarriak»

Alvaro Baraibar
Bake, Bizikidetza eta Giza Eskubideen zuzendari nagusia
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Agian, egiak
borobilegiak

direlako, erosoago
nenbilen haien

eguneroko gezur
ttipien itzalpean



MUSIKA

ATARRABIAEl Reno Renardo. 

bBihar, 21:00etan, Totem aretoan.

ATARRABIAAtarrabia abesbatza. 

b Igandean, 19:30ean, kultur

etxean.

ATARRABIAHatortxurock:

McOnak, Zartako-K, Auxili, 

Kaleko Urdangak, Belako, 

The Baboon Show, Non Servium,

Talco, Des-Kontrol, Mafalda eta

Iruñerria Jamaika Clash. 

bHilaren 29an, 16:00etan hasita,

hilerri ondoko karpan.

BURLATA Ionico. 

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

IRUÑEAViura bikotea. 

bGaur, 19:30ean, Iturramako

Civivox aretoan.

IRUÑEA Javier Camarena eta

Nafarroako Orkestra Sinfonikoa.

bGaur, 20:00etan, Baluarte

auditoriumean.

IRUÑEA Joe La Reina eta 

Club del Rio. 

bGaur, 21:30ean, Indara aretoan.

IRUÑEASalus Abeslariak eta

Tebasko abesbatza. 

bBihar, 19:30ean, Sanduzelaiko

Civivox aretoan.

IRUÑEAPamplonesa.

b Igandean, 12:00etan, Gaiarren.

IRUÑEAPaulino Otamendi

Ganbera Orkestra. 

b Igandean, 19:30ean, Iturramako

Civivox aretoan.

IRUÑEASinfonietta Academica:

Star Wars kontzertuan.

b Igandean, 19:30ean, Baluarten.

IRUÑEAOpera: Edgar. 

bAsteartean, 17:00etan, Ateneoan.

IRUÑEA Joaquin Maia Musika

Eskolako ganbera taldea. 

bAsteazkenean, 19:30ean,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Il Giardino Armonico. 
bAsteazkenean, 20:00etan,

Gaiarre antzokian.

BERTSO SAIOAK

IRURTZUNBertso afaria: 

Aimar Karrika eta Alaia Martin. 

bBihar, 21:00etan, Aizpea

elkartean.

ANTZERKIA

ANTSOAINDemode Quartet:

Musikal guztiak ia ia.

bGaur, 21:00etan, antzokian.

BURLATA Izaskun Mujika ipuin

kontalaria. 

bAsteartean, 18:00etan, liburutegian.

DONEZTEBELau aulki hirurendako.
bGaur, 18:30ean, zinema aretoan.

IRUÑEACarmen Moreno ipuin

kontalaria. 

bGaur, 18:00etan, San

Frantziskoko liburutegian.

IRUÑEAMicomicon Teatro:

Donde el bosque se espesa.

bGaur, 20:00etan, Gaiarren.

IRUÑEADejabu Panpin

Laborategia:Linbo planeta.

bBihar, 12:00etan eta 18:00etan,

Mendillorriko Civivox aretoan.

IRUÑEADani Martinez:Ya lo digo

yo.

bBihar, 20:30ean, Gaiarren.

TAFALLANueve de Nueve:

Con lo bien que estábamos

(Ferretería Esteban).

bGaur, 20:30ean, Kulturgunean.

ZIZUR NAGUSIAProducciones

Maestras:Loco desatino.

bGaur, 22:00etan, kultur etxean.

DANTZA

IRUÑEAAlmudena Lobon:Petite

Suite Navarre.

bBihar, 18:30ean, Baluarte

auditoriumean.

ZINEMA

DONEZTEBEManaslu. 
bBihar, 19:00etan, zinema

aretoan.

IRUÑEA Grietas. 
bGaur, 20:00etan, Nafarroako

Filmotekan.

IRUÑEA ¡Qué bello es vivir!

b Igandean, 17:30ean,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEAGood bye, Lenin!

bAsteartean, 19:00etan,

Mendillorriko Civivox aretoan.

BERTZELAKOAK

BURLATAA-Mano Market

eskulangileen azoka.

bBihar eta igandean, 11:00etatik

21:00etara, kultur etxean.

Gure proposamena b Atarrabia

Hamaika kontzertu
Hatortxurock jaialdian
Hatortxurok jaialdiaren 22. aldia eginen dute hilaren 29an, Atarrabian.

Hilerri ondoko karpa 16:00etan zabalduko dute. Oholtza gainean izanen

dira: McOnak, Zartako-K, Auxili, Kaleko Urdangak, Belako, The Baboon

Show, Non Servium, Talco, Des-Kontrol, Mafalda eta Iruñerria Jamaika

Clash. Irudian, Betagarri, iazko udako jaialdian. IÑIGO URIZ / FOKU
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Ane Eslava Iruñea

Eguberrietan urteko gainontzeko
sasoietan baino gehiago kontsu-
mitzeko ohitura dago: haurrek
jostailu asko jasotzen dituzte, eta
lehenago zituztenak bota egiten
dituzte. Erostea, erabiltzea eta bo-
tatzea oinarri duen kontsumo
eredu horrek kezkatu egiten ditu
Emausko Trapuketariak. Horre-
gatik, urtero, milaka jostailu bizi-
berritzen dituzte, eta Eguberrie-
tako azoka berezian jartzen dituz-
te salgai, haur guztiek opari bat
jaso dezaten. Amaia Olaberri (Do-
nostia, 1982) da antolatzaileetako
bat, eta azken asteetan buru-be-
larri aritu da azoka prestatzen.
Ekinaldiak gero eta arrakasta
handiagoa duela ziurtatu du:
«Ondoko kaleraino heltzen da
ilara». Atzo ireki zuten azoka,
Arga Ibaia kalean duten Triki Tra-
ku dendan, eta jostailu guztiak
saltzen dituztenean itxiko dute.
Nola prestatzen duzue jostai-

luen azoka berezi hau?

Guk, Emausko Trapuketarietan,
jostailu asko jasotzen ditugu, egu-
nero-egunero. Gauza guztiekin
egiten dugun moduan, horiek
prestatzen ditugu, berrerabili
ahal izateko, eta gure dendetara
bidaltzen ditugu. Baina jostailu
bereziak edo hobeto daudenak
gorde egiten ditugu, salmenta be-
rezi honetan ateratzeko. Hauta-
tzen ditugun horiek mimo handiz
garbitzen eta prestatzen ditugu,
berriak balira bezala gera daite-
zen.
Zenbat jostailu saltzen dituzue?

Salmenta honetarako kalkulatu
dugu 5.000 jostailu inguru atera-
ko ditugula. Orokorrean, jostailu
normalak dira, edozein dendatan
aurkitzen dituzun jostailu arrun-
tak: panpinak, puzzleak... Baina
Lego-ak eta Playmobil-ak gorde
egiten ditugu, eta bakarrik sal-
menta honetan ateratzen ditugu.
Gero, badugu txoko bat bildu-
mazko eta antzinako jostailu ba-
tzuekin, eta beste txoko berezi bat
haurrentzako liburutxoekin. Eta
mozorro batzuk ere baditugu,
Gabon zahar egunerako. 
Zein helbururekin antolatzen

duzue azoka hau?

Batetik, Eguberrietan haur guz-
tiek jostailu bat jaso ahal izateko,
eta, bestetik, kontsumo ereduen
inguruko kontzientziazioa zabal-
tzeko. Guk urte osoan zabaltzen
dugun mezua da: mesedez, ez
erosi hainbeste. Izan ere, hona
iristen dira, egunero-egunero,
jostailuz betetako hogei kamioi
inguru; hori ez da normala. Gure-
tzat eta ingurumenarentzat one-
na da ez kontsumitzea, hondakin
gutxiago sortzeko. Bigarren au-

kera da berrerabiltzea; alegia,
erosten badute, bultzatzen dugu
bigarren eskuko gauzak izatea.
Adibidez, hemen salduko ditu-
gun jostailuak, zabor bihurtu be-
harrean, kutsatu beharrean, be-
rriro aprobetxatuko dira. Azke-
nik, hirugarren aukera birzikla-
tzea da.
Ekonomia zirkularra bultzatzen

duzue, beraz.

Bai, ekonomia zirkularra gaur
egun modan dago, eta Emausko
Trapuketariok aitzindariak gara
horretan. Ekonomia zirkularrak
hautsi nahi du erostea, erabiltzea
eta suntsitzea oinarri duen eko-
nomia eredua, eta bultzatzen du
objektuak berreskuratzea, berre-
rabiltzea eta birziklatzea, horiek
beren erabilgarritasun zikloetara
itzularazteko. Guk 46 urte dara-
matzagu hori egiten, biltzen ditu-
gun objektuekin.

Eguberrietan, jostailuen kon-

tsumoa bereziki handia da?

Bai. Datuak begiratzen, ikusi dut
Espainiako Jostailuen Fabrika-
tzaileen Elkarteak dioela urte
osoan erosten diren jostailuen
%75 orain erosten direla, Egube-
rrietan. Gainera, berriak eroste-

an, zaharrak bota egiten dituzte:
guri, urtarrilean, bereziki, jostailu
asko heltzen zaizkigu.
Azokarekin, Eguberrietako kon-

tsumo ohituren inguruko gogo-

eta bultzatu nahi duzue?

Bai, beti saiatzen gara hori egiten,
egunero; baina, justu data haue-
tan gehiago kontsumitzen denez,
animatzen dugu jendea beste

gauza batzuk egitera, ez bakarrik
kontsumitzera.
Opari asko jasotzean, umeek

ohitura txarrak har ditzakete?

Bai, eta gure esku dago zer balio
transmititzen diegun gure seme-
alabei. Lehenbizi, erakutsi behar
diegu ez dutela hainbeste gauza

behar. Gainera, haurrek
edozein gauzarekin, iru-
dimena erabilita, aski
dute disfrutatzeko: harri
batekin jolasten dira, eta
jostailu berria alde batera

uzten dute! Bestalde, guk adibide
izan behar dugu. Guk egunero
erosten badugu zerbait, txikiei
hori irakasten diegu. 
Gainera, jostailu guztiek ez di-

tuzte balio onak transmititzen. 

Hori da. Ongi begiratu behar
dugu zer oparitzen diegun hau-
rrei, eta zein balio transmititzen
dizkiegun opariekin: eros deza-

kegu arma bat, edo jostailu hezi-
garri bat. 
Jostailu askok balio sexistak

transmititzen dituzte, ezta?

Bai. Zorionez, gaur egun, jada ez
dira neskentzako eta mutilentza-
ko jostailuak egiten; guztiak jolas
daitezke jostailu berdinekin, ge-
roz eta gehiago. Baina oraindik
lan handia egin behar da.
Zuek zaintzen duzue azokan sal-

tzen dituzuen jostailuak heziga-

rriak izatea?

Guk, printzipioz, jasotzen dugu
denetarik, eta denetarik saldu;
aukera ematen diegu jostailu guz-
tiei. Baina, hori bai: argi uzten
dugu edozeinek erabil ditzakeela
jostailu guztiak, neska ala mutil
izan. Mezuak ere jartzen ditugu
salmentan horren inguruan.
Aurtengoa zazpigarrena da.

Nola aldatu da hasieratik?

Lehenbizikoa ez zen izan baka-
rrik jostailuena, gauza gehiago
saldu genituen, baina hasi ginen
saiakera egiten orain dela zazpi
urte, jostailu asko jasotzen geni-
tuelako. Poliki-poliki hobetuz
joan gara, eta azken hiruzpalau
urteetan salmentak indar handia
hartu du. Azken aldietan oso ongi
prestatu dugu, oso txukun; sar-
tzen zara, eta badirudi jostailuen
denda arrunt batean zaudela.
Nolakoa izaten da jendearen ha-

rrera?

Oso ona. Bereziki azken hiru edo
lau urteetan, jende asko etorri da,
eta jostailu pila bat saldu ditugu.
Lehenbiziko egunean egiten den
ilarak kale guztia okupatzen du,
eta ondoko kaleraino heltzen da.
Egon behar dugu kontrolatzen
sartzen eta irteten den jendea.
Gero, hurrengo egunetan, lasaitu
egiten da pixka bat, baina egune-
ro saltzen ditugu jostailuak. 
Horregatik ez duzue jarri amaie-

ra data zehatzik? 

Hori da. Azoka hilaren 13an hasi
[atzo], eta jostailuak amaitzen di-
renean bukatuko da. Lehen jar-
tzen genuen bukaera data bat,
baina, azken urteetan, data heldu
baino lehenago amaitzen ziren.
Horregatik, aurten erabaki dugu
mugarik ez jartzea, bestela ez ga-
relako helduko.
Azoka honetaz gain, jostailue-

kin lotutako beste ekintzarik

egiten duzue?

Egunero, gure Berriozarko egoi-
tzan, eskolen bisitak jasotzen di-
tugu, eta horietan, haurrekin lan-
tzen dugu ekonomia zirkularra
eta kontsumo arduratsua. Esaten
diegu gure bizitza pozik bizi ahal
izateko ez ditugula behar gauza
materialak, baizik eta beste mota-
tako gauzak: askatasuna, berdin-
tasuna, errespetua, maitasuna,
harremanak...

«Eguberrietan 
erosten dira urte osoko
jostailuen %75»

Amaia Olaberri b Emausko Trapuketariak Fundazioko kidea

Emausko Trapuketariak Eguberriko azoka egiten ari dira egunotan,
Iruñean. Bigarren eskuko milaka jostailu jarri dituzte salgai, haur guztiek
opari bat jaso dezaten. Kontsumo ohituren aldaketa bultzatu nahi dute.
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«Gaur egun, modan dago
ekonomia zirkularra, eta
Emausko Trapuketariok
aitzindariak gara horretan»


