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Edurne Elizondo Iruñea

S
akanako eredua
da emaitzarik
onenak ekartzen
dituena; hori
hautatu beharre-
an, ordea, emai-

tzarik txarrenak dituena aukera-
tu du: Erriberakoa». Horixe erran
du Sustrai Erakuntza fundazioko
kide Pablo Lorentek, Iruñerriko
Mankomunitateak aurrerantze-
an hondakinak kudeatzeko har-
tutako erabakien inguruan.
Izan ere, 2019ko bere aurre-

kontuak onartu berri ditu era-
kunde horrek abenduan, eta 9,7
milioi euroko diru saila gorde du
hondakin organikoak, ontziak
eta errefusa tratatzeko planta bat
eraikitzeko lurra erosteko. Imar-
koaingo Garraioaren Hirian dago
lur hori, 107.000 metro koadroko
sail bat.
Iruñerriko Mankomunitatea-

ren hautuak «harritu» egin ditu
Sustrai Erakuntzako kideak;
Imarkoaingo bizilagunak ere bai.
Planta eraikitzeko asmo horren
aurka bat egin dute herritarrek.
«EH Bildu izan da Sakanan duten
atez ateko ereduaren defenda-
tzaile sutsua; Iruñerriko Manko-
munitateko presidentetza badu-
te, baina hemen, ordea, bazter
utzi dute eredu hori», kritikatu
du Imarkoaingo Juan Etxeberrik. 
Hilaren hasieran, hain zuzen

ere, EH Bilduko parlamentuko
eledun Adolfo Araizek txio bat
idatzi zuen, Extremadurako bost
herritan (Espainia) atez atekoa-

ren aldeko apustua egin zutelako:
«Ez da, beraz, hain eredu txarra
izanen. Sakanak duela hainbat
urte ezarri zuen eredu hori, eta
hango gaikako bilketaren datuak
herrialdeko onenak dira», erran
zuen Araizek, txio horretan.
Iruñerrian, baina, emaitzarik
onenak dituena izanagatik ere, ez
dute eredu horren aldeko hautua
egin.
Nafarroako Gobernuak iazko

ekainean onartu zuen hondaki-
nak kudeatzeko plan berria. Sus-
trai Erakuntzak onartu du «asmo
handiko» plana dela, eta, «segur
aski, estatuko onena»; ez da, or-
dea, «egin zitekeen onena», Lo-
renteren hitzetan. Arazo nagusia
da, haren ustez, hondakinen in-
guruko helburuak ezartzen di-
tuela baina helburu horiek bete-
tzeko eredurik ez. Planak helbu-
rutzat jo du 2020. urterako
herrialdeko hondakin organiko-
en %50 birziklatzea; eta, 2027. ur-
terako, berriz, %70.
Mankomunitateen esku dago

hondakinak kudeatzeko lana.
Eredu ezberdinak daude herrial-
dean, eta eredu horien emaitzak
ere ezberdinak dira. EH Bilduk
berak onartua du Sakanako atez
atekoa dela eraginkorrena hon-
dakinak gaika biltzeko; Sakanan,
hain zuzen ere, hondakinen %56
birziklatzen dituzte. Hau da, hon-
dakinen planak 2020rako zehaz-
tutako helburua lortu eta hobetu
du jada eskualde horrek.
Erriberan anitzez ere okerrago-

ak dira datuak: Culebreteko za-
bortegian jasotzen dituzten hon-

dakinetan dagoen materia orga-
nikoaren %3 baino ez dute berres-
kuratzen. «Iruñerriko Manko-
munitateak, ordea, hangoaren gi-
sako planta bat eraikitzea erabaki
du», erran du Lorentek.

Alternatibak, bazter
Lorenteren kezkarekin bat egin
du Sustrai Erakuntzako Martin
Zelaiak ere. Kezkagarritzat jo du,
batez ere, Iruñerriko Mankomu-
nitatean gertatu den «norabide
aldaketa». Aldaketa hori azaltze-
ko, bi data jarri ditu mahai gaine-
an: batetik, 2016. urtea. Zelaiak
azaldu du urte horren erdialdean
mankomunitateko agintariek bi
txosten jaso zituztela, erakunde
horrek hondakinen kudeaketa-
ren inguruan eskatutakoak.
«Txosten horietan, hondakin
organikoak tratatzeko moduak
jorratu ziren, batez ere; izan ere,
2017an Iruñerriko Mankomuni-
tateko hondakinen %37 baino
gehiago zen zabor organikoa».
Bertzetik, 2017ko bukaera aipatu
du Sustrai Erakuntzako kideak.
«Mankomunitateak hondakinen
inguruko bertze bi txosten jaso
zituen, baina horietan, bereziki,
errefusa kudeatzeko moduak
jorratu zituzten», erantsi du
Zelaiak.

Zabor organikoa edo errefusa
erdigunean jartzea ez da gauza
bera. Hori uste du Zelaiak. Eta
Iruñerriko Mankomunitatearen
kasuan, «eredu aldaketa» ekarri
duela nabarmendu du. Izan ere,
2016ko txostenek, batez ere Ra-
mon Plana adituak egindakoak,
hondakin organikoak tratatzeko
hainbat planta txiki egiteko auke-
ra jarri zuten mahai gainean.
2017koek, berriz, planta handi

bakar baten aldeko apustua egin
zuten. Ez bakarrik hori. Iruñerri-
ko Mankomunitateak baldintza
gisa aipatu zuen, txosten horiek
osatzeko, planta bakar baten bi-
dezko konponbidea garatu zeza-
tela. Mankomunitateak eskatu
zuen, gainera, hondakinak trata-
tzeko planta ez lotzeko zaborte-
giarekin. Ez oraingoarekin, ezta
etorkizunerako egin beharrekoa-
rekin ere. Izan ere, Iruñerriko

Mankomunitateak Gongorako
zabortegia erabiltzen du, gaur
egun, zaborra biltzeko, baina
2022. urtearekin batera amaituko
da azpiegitura hori erabiltzeko
epea. Gero, egin nahi duten plan-
ta berrian tratatutako zaborra
nora eramanen duten ez du ze-
haztu, oraindik ere, Iruñerriko
Mankomunitateak.
Gongoran, gaur egun, 90.000

tona zabor botatzen dituzte urte-
an. «45.000 inguru dira
materia organikoa. Kon-
posta egin daiteke zabor
horrekin. Egungo biltze
sistemarekin, halere,
mankomunitateak hon-
dakin organiko horieta-
tik 8.000-10.000 tona
inguru baino ez ditu
berreskuratzen urtean»,
azaldu du Etxeberrik.

Gainerako 35.000 tona dira erre-
fusarekin batera nahasten dire-
nak. «Horiek dira planta berrian
tratatu nahi dituztenak. Gisa
horretako plantetan, baina, %5
inguru baino ez dute berreskura-
tzen».
Elortzibarko bizilagunek argi

dute Imarkoainen egin nahi du-
ten planta ez dela egokia: «Ingu-
rumenari ez diolako mesederik
eginen; eta ekonomiaren ikus-

Sustrai Erakuntza fundazioak salatu du
Iruñerriko Mankomunitateak
hondakinak kudeatzeko egin duen
hautuak berekin ekarriko duela legeak
ezarritako helburuak ez betetzea.
Imarkoainen zaborra tratatzeko planta
bat egitea da asmoa. Saila gorde dute jada.

Erribera,
Sakanaren
ordez

Mankomunitateak

Gongorako zabortegia

erabiltzen du. IÑIGO URIZ / FOKU

Mankomunitateak, 2017an,
txosten bat eskatu zuen 
zaborra kudeatzeko planta bat
eraikitzeko asmoari buruz  

Egun, Gongorako zabortegia du
erakunde horrek, baina 2022.
urtearekin batera amaituko da
azpiegitura hori erabiltzeko epea
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puntutik dirua xahutzea ekarriko

duelako», erran du Etxeberrik.

Erantsi du lurra erosteko eta

planta egiteko aurrekontua 60

milioi euro ingurukoa izanen

dela, hain zuzen ere.

Oraingoz, planta egiteko nahi

duen lurra gordetzeko, 600.000

euroko bermea ordaindu du

Iruñerriko Mankomunitateak.

«Uste dugu horrek erakusten

duela ekintza burutuen bidetik

ari dela erakunde hori», salatu

du.

Etxeberrik gogoratu du planta

egin ahal izateko egungo Garraio-

aren Hiriko udalez gaindiko era-

gina duen plana aldatu behar de-

la, erabilera berriak egokitu ahal

izateko. Hain zuzen ere, Sustrai

Erakuntza fundazioak asteon

aurkeztu ditu asmo horien ingu-

ruko bere alegazioak. Horien bi-

dez, gainera, hondakinak trata-

tzeko plantak ukitzen duen bertze

arazo bat jarri dute mahai gainean

fundazioko kideek: Garraioaren

Hirian egin nahi zuten tren gelto-

kia, Noaingoarekin lotu eta sal-

gaiak garraiatu ahal izateko.

«Garraioaren Hiriaren eta

Noainen artean hiru kilometro

daude. Egungo trenarekin bi

puntu horiek lotzea eta elkarre-

kin lan egitea zen asmoa», azaldu

du Martin Zelaiak. Nabarmendu

du Nafarroako Gobernuko lehen-

dakariorde Manu Aierdik 2018.

urteko martxoan iragarri zuela

gobernuak hainbat txosten eska-

tuko zituela Imarkoainen tren

geltoki hori egiteko aukera jorra-

tzeko. «Hainbat hilabete pasatu

dira, eta asmo hori bazter gelditu

da, bat-batean, inolako azalpenik

gabe». Izan ere, hondakinak tra-

tatzeko plantarentzat gordetako

eremuan egin nahi zuten gelto-

kia.

«Prozesua iluna izaten ari da»,

erantsi du Sustrai Erakuntzako

Pablo Lorentek. Fundazioko

kideek uste dute hondakinen

kudeaketarekin lotutako interes

ekonomikoak dituzten enpresen

presioak eragin dituela Iruñerri-

ko Mankomunitatearen azken

urratsak. Erakunde horretan

aurreko gobernuekin aritu ziren

teknikariek eta kudeatzaileek

jarraitzen dutela gaineratu du

Lorentek, eta sumatzen dela

haien eragina mankomunitatea-

ren erabakietan.

Hondakinak tratatzeko planta

handi eta bakarra egiteko asmoa

bazter uzteko eskatu dio Sustrai

Erakuntza fundazioak Iruñerriko

Mankomunitateari. Ingurumena

baitago jokoan.
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E. Elizondo Iruñea

Iruñerriko Mankomunitateko

presidentea da Aritz Aiesa. Hon-

dakinen kudeaketari buruz egin-

dako urratsen berri eman du.

9,7 milioi euro gorde dituzue

Imarkoainen lur saila erosteko?

Bai. Baina urrats bat besterik ez

da. 2015ean mankomunitatean

sartu ginenean, etenaldia zegoen

hondakinen arloan. Aurreko go-

bernuek erraustearen alde egin

zuten; gure asmoa zen norabidea

aldatzea, ontzi baten norabidea

aldatzen den bezala.

Eta zer bide hartu nahi duzue?

Hiru arlo nagusi izanen dituen bi-

dea egin nahi dugu: prebentzioa,

gaika biltzea eta tratatzea. Trata-

mendurako erabiliko genuke

egin nahi dugun planta.

Gaika biltzeko, egungo eredua-

rekin jarraituko zenukete? Hau

da, edukiontzi marroia jartzen

hondakin organikoak bereizi

nahi dituenarentzat?

Horri buelta bat eman nahi diogu.

2018an proba bat egin dugu,

10.000 biztanlerekin. Txartel bi-

dezko edukiontzia jarri diegu. Az-

tertzen ari gara emaitzak, baina

argi dugu urrats bat aurrera egin

dezakegula sistema horrekin,

hondakin organikoaren %50 bai-

no gehiago bereiztea lortu baita

jatorrian, eta errefusak %40 egin

baitu behera.

Borondatezko hautua da?

Hezkuntza lan handia egin behar

dugu, herritarrak kontzientzia-

tzeko, eta hondakinen planak ze-

haztutako helburuak betetzeko.

Zergatik baztertu duzue 2016ko

txostenetan proposatu zena,

hau da, hainbat planta txiki egi-

tea?

Ez dugu baztertu aukera hori. Ba-

tera lantzen ahal ditugun gauzak

dira. Helburua da, batez ere, jato-

rrian ongi bereiztea. Baina honda-

kinak izanen ditugu, eta tratatu

beharko ditugu. Hirigunerako

Imarkoaingo planta egiteak, hale-

re, ez du esan nahi bestelako kon-

ponbideak ez garatzea landa ere-

muan.

Erran duzu jatorrian ongi bereiz-

tea dela gakoa; atez ateko ere-

dua da horretan emaitzarik one-

nak lortzen dituena. Zergatik ez

duzue hori ezarri?

Iruñerrian sistema ezberdinak di-

tugu. Atez ate jasotzen dituzte

Emausko Trapuketariek, adibi-

dez, tamaina handiko hondaki-

nak. Alde Zaharrean ere atez ate-

koa erabiltzen dugu dendetako

eta tabernetako hondakin organi-

koak jasotzeko.

Herritar guztien artean ez duzue

ezarri nahi?

Uste dugu edukiontzi handien

eredua agortuta dagoela, eta tar-

teko pauso bat eman nahi izan du-

gu. Hori da txartel bidezkoa. He-

rritarren kontratua txartel bate-

kin lotzen dugu, eta lortzen dugu

errefusak behera egitea, eta jato-

rrian hobeki bereiztea. Txartela-

ren bidez, badakigu herritarrak

zenbat aldiz irekitzen duen on-

tzia. Norabidea aldatzea da helbu-

rua, eta horretan ari gara.

Planta eginda ere, hondakin guz-

tiak ezin izanen dira birziklatu.

Orain, Gongorako zabortegia

erabiltzen du mankomunitateak.

Zer gertatuko da ixten denean?

Gure asmoa da gero eta gehiago

bereiztea jatorrian, eta plantan

hondakin organikoekin konposta

egitea. Sartuko den organiko ho-

rrek, tamalez, izanen du ezin era-

bil daitekeen zati bat; hori zabor-

tegi batera eraman beharko dugu.

Plastikoa plantan tratatzea da as-

moa; errefusa, berriz, ahalik eta

gehien murriztu nahi dugu. Non-

baitera eraman beharko dugu,

halere. Planaren arabera, zabor-

tegi batera. Errausteko aukera ez

baitu jasotzen planak. Horrek ez

du esan nahi, halere, beste talde

batzuk errausteko aukera hori

mahai gainean ez jartzea etorki-

zunean.

Eta Gongora ez dagoenean, no-

ra eramanen duzue zaborra?

Beste aukera bat bilatu behar du-

gu. Uste dugu askoz ere gutxiago

aterako dela, halere, plantatik.

«Planta egiteak
ez du esan nahi
landa eremuan
beste bideak 
ez garatzea»

Aritz Aiesa 

Iruñerriko Mankomunitatea
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Ane Eslava Iruñea

U
rte berriarekin, ba-
lantzea egiteko ga-
raia heldu da, eta
hori egin du Nafa-
rroako Gobernuko

Barne Zuzendaritza Nagusiak ere.
2018an Nafarroako errepideetan
izandako ezbeharren berri eman
du: iaz, orotara, 34 pertsona hil zi-
ren auto istripuetan herrialdean;
2017an baino sei lagun gehiago.
Istripu horietako gehienak hiriar-
teko errepideetan izan ziren. Au-
rreko urtean baino heriotza
gehiago izan arren, datua urrun
dago mende hasierako zifretatik:
2000. urtean, 118 lagun hil ziren
Nafarroako errepideetan. 
Iaz istripuetan egondako herio-

tza gehienak hiriarteko bideetan
izan ziren: zehazki, 27 (%79,4).
Hiri barruko bideetan sei pertso-
na hil dira, eta landa bideetan, be-
rriz, bakarra. Bestalde, hildako
bat baino gehiago eragin duten
zazpi ezbehar izan dira Euskal
Herrian, eta horietako bat Nafa-
rroan gertatu da, Cintruenigon:
apirilean, bi autok izan zuten is-
tripua, eta hiru lagun hil ziren.
Era berean, azpimarratzekoa da

istripuetan hildakoen artean
gehienak gizonezkoak zirela:
%85. Gainera, 25 urtetik gorakoak
ziren biktimen %80. 
2000. urtetik istripuek behe-

ranzko joera izan dute Nafarroan.
Datuak laurtekotan aztertuta,
argi ikusten da beherakada: az-
ken lau urteetan 113 hildako zen-
batu dituzte Nafarroan; 2011. eta
2014. urteen artean, 148, eta 2000.
eta 2003. artean, berriz, 294. Hala
ere, azken urteetan jaitsiera man-
tsotzen hasi da, eta, 2018an gerta-
tu den bezala, zenbaitetan gora-
kada puntualak jazo dira. Horrek
kezka sortu du gizartean. 
Mario Garcia RACVN Hego

Euskal Herriko Automobil Klu-
beko bozeramaileak, ordea, ez du
uste gorakada hori «alarma piz-
teko modukoa» denik. Halako
igoera puntualak hainbat fakto-
reren ondorio direla azaldu du:
«Krisialdi ekonomikotik atera-
tzen ari gara, eta, ondorioz, gehia-
go mugitzen gara errepidean.
Baina ibilgailu zaharrak erabil-
tzen ditugu, eta azken urteetan
gaizki zaindu dituzten errepidee-
tatik mugitzen gara». Horrek
guztiak eragina du istripuetan,
haren hitzetan. 

Bestalde, 2018ko datuei errepa-
ratuta, zenbait aldaketa ikus dai-
tezke arrisku taldeetan. Oinezko-
ei dagokienez, azpimarratzekoa
da Iruñeko egoera: bost lagun hil
dira ibilgailuek harrapatuta. Urte
hasieran alarma piztu zen, urteko
lehen 24 egunetan hiru lagun hil
baitzituzten beste hainbat ibilgai-
luk Nafarroan. Azkenean, ordea,
zendutako oinezkoen kopurua
aurreko urtekoa baino baxuagoa
izan da: zortzitik seira jaitsi da. 
Arrisku handia jasaten duen

beste talde bat txirrindulariena

da. 2018an ez da txirrindularirik
zendu errepide istripuetan, nahiz
eta bizikletan ibiltzen direnen ko-
puruak gora egin duen. Hala ere,
azken urteetako datuak kezkaga-
rriak dira: 2010etik, hamalau txi-
rrindulari hil dira Nafarroako
errepideetan gertatutako ezbeha-
rretan. 2017. urtean, lau txirrin-
dulari hil ziren herrialdean: haie-
tako bi auto banak harrapatuta

zendu ziren, eta beste biak berez
hil ziren errepidean. Ezbehar ho-
riek kezka handia eragin zuten;
hori dela eta, Nafarroako Gober-
nuak bilerak egin ditu txirrindu-
larien taldeekin, eta hainbat neu-
rri hartu ditu horiek babesteko;
besteak beste, seinaleak jarri ditu
hainbat errepidetan. 

Istripuen kontrako neurriak
«Talde kalteberekin gertatzen di-
ren ezbeharrak murrizteko bidea
trebakuntza da». Hori uste du
Mario Garciak. RACVNko kidea-
ren hitzetan, talde horietako la-
gunak mugikortasunaren eta tra-
fikoaren partaide dira, eta, gida-
riek bezala, oinarrizko ezagutzak
behar dituzte. «Eskubideak di-
tuzte, baina baita betebeharrak
ere». Hori dela eta, egokitzat jo du
derrigorrezko hezkuntzan mugi-
kortasunaren inguruko heziketa
eranstea. Bestalde, Garciak zen-
bait hutsune ikusten ditu bizikle-
ten, patineteen eta halako ibilgai-
luen inguruko araudian, eta pre-
miazkotzat jo du horiek betetzea.
Heriotza kopuruen jaitsiera

mantsotu dela ikusita, Nafarroa-
ko Gobernua hasia da neurriak
hartzen. Batetik, Bide Segurtasu-

naren Nafarroako Estrategiak
errepide istripuen kontrako ha-
masei kanpaina antolatu zituen
iaz. Bestalde, ekainean abian jarri
zuten distrakzioen kontrako kan-
paina instituzional bat, eta laster
jarriko dute martxan berriz ere:
400.000 orri-markatzaile bana-
tuko dituzte, Mugikorrak beti

itxaron dezake, zure bizitzak ez

leloarekin. 
Kanpainaren helburua da kon-

tzientzia zabaltzea gidatzerakoan
sakelako telefonoa erabiltzeak
dakarren arriskuaren inguruan.
Izan ere, azken urteetan gora egin
duen arazo bat da hori. Nafarroa-
ko Gobernuaren datuen arabera,
distrakzioek eragiten dute hilda-
koak dauden hiru istriputik bat,
bai eta biktimarik gabekoen er-
diak ere.
Kanpaina horrekin batera, Na-

farroako Gobernuak bide segur-
tasunaren inguruko hiru lantalde
sortzea aurreikusten du. Lehenak
aztergai izango du zer eragin du-
ten arau-hausteek istripuetan,
ondoriorik larrienak dituzten
arau-hausteak antzemateko eta
horien kontrako kanpainak anto-
latzeko. Era berean, biktimek ez-
beharretan nolako arreta eta la-
guntza jasotzen duten aztertuko
dute, beharrezkoak diren hobe-
kuntzak egiteko. 
Beste lantalde batek Bide Hezi-

keta landuko du, Nafarroan arlo
horretan egiten diren jarduera
guztiak biltzeko xedez. Azkenik,
hirugarrenak alkoholaren eta
drogen eraginpean gidatzearen
kontrako kanpaina bat egingo du,
gidarien eta oinezkoen droga
kontsumoa baita istripuen biga-
rren kausa. Zehazki, 2017. urtean
errepide istripuetan zendutakoen
%44 drogen eraginpean zihoazen. 
RACVNko bozeramaileak ego-

kitzat jo ditu neurri horiek guz-
tiak, baina uste du falta dela kan-
poko faktoreei ere heltzea. «Egia
da gidaria dela istripuen zentroa,
baina badira haren menpe ez
dauden alderdi batzuk, eta horiek
ez dira konpontzen», adierazi du.
Haren taldean zenbait neurri es-
katu dituzte; besteak beste, PIVE
planak eta zerga onurak ibilgai-
luak berritu ahal izateko, eta erre-
pideen eta seinaleen hobekuntza. 
Izan ere, auto istripuak saihes-

teko hartzen diren neurri gehie-
nak zigorrarekin lotuta daude.
«Eta hori azken urratsa izan be-
har litzateke», Garciaren ustez.
«Aurretik egon behar lirateke
trebakuntza eta informazioa, jen-
dartea kontzientziatzeko». Gar-
ciak horien alde lan egiten jarrai-
tzeko asmoa duela ziurtatu du.
«Hildako bakar bat dagoen bitar-
tean ezingo baikara erlaxatu». 

Azken urteetan, errepide istripuek behera egin dute Nafarroan, baina 2018an aurreko
urtean baino sei lagun gehiago hil dira: 34. Erakundeak hasiak dira neurriak hartzen.

Desagerrarazi ezinezko arazoa

Nafarroako Gobernuak iaz izandako auto istripuen balantzea egin du. Argazkian, Foruzaingoa, Taxoaren izandako istripu batean. NAFARROAKO GOBERNUA
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Nafarroako Gobernuak
laster jarriko du martxan
autoan sakelakoa
erabiltzearen kontrako
kanpaina bat 



Edurne Elizondo Iruñea

N
afarroako Gober-

nua babesten du-

ten taldeek 2015.

urtean sinatutako

akordio progra-

matikoan jasota zegoen; Iruñeko

Udalak 2016. urtean onartutako

III. Berdintasun Planean ere bai.

Orain arte, halere, oztopoak izan

dira nagusi Emakumeen Etxea

errealitate bilakatzeko bidean.

Iruñeko Udalak, azkenean, Pablo

Sarasate musika kontserbatorio-

aren egoitza zaharra moldatzeko

eta atontzeko lanak egiteko txos-

tena onartu du, eta 2019ko aurre-

kontuko 142.300 euroko diru sai-

la zehaztu du horretarako.

Iruñeko Udalak 2017ko aben-

duan jarri zuen martxan Emaku-

meen Etxea egiteko proiektua ga-

ratzeko parte hartze prozesua.

Hogei eragile baino gehiago aritu

dira lanean, geroztik. Azken ber-

dintasun plana onartu baino le-

hen, diagnostikoa egin zuen

Iruñeko Udalak, eta azterketak

agerian utzi zuen Iruñean bazela

emakumeentzat etxea martxan

jartzeko beharra. Nafarroa osoan

gisakorik ez da.

Parte-hartze prozesua martxan

jarri zuenetik, Iruñeko Udalak

Donostiako, Zaragozako eta Ma-

drilgo emakumeen etxeak bisita-

tu ditu, hiri horietan egindako bi-

dea ezagutzeko asmoz. «Gure as-

moa izan zen etxe autonomo eta

horizontal bat sortzea; behetik

egindako proiektu bat izatea»,

erran du Aranzadiko Laura Be-

rrok.

Iazko uztailera arte, Berro izan

da Iruñeko Udaleko Berdintasun

eta LGTBI zinegotzia, eta haren

sailaren esku egon da, ondorioz,

etxea egiteko proiektua. Uztaile-

an, baina, krisia piztu zen hiriko

gobernuan, eta Joseba Asiron al-

kateak udal gobernutik kanpo

utzi zituen Aranzadiko zinego-

tziak eta Ezkerrako Edurne Egi-

no.

Uztailaren 5ean hautsi zuen

Asironek udal gobernua. Ordura

arte Aranzadiko zinegotzi Laura

Berroren esku egondako Berdin-

tasun eta LGTBI sailaren ardura

hartu zuen Asironek. Krisiak age-

rian utzi zituen udal gobernuko

taldeen arteko aspaldiko tentsio-

ak. Uztaileko gertaeretan, halere,

Emakumeen Etxearen inguruko

erabakiek zerikusi handia izan

zuten.

«Mugimendu feministaren as-

paldiko eskaera da Emakumeen

Etxearena; guk jaso genuen; uda-

laren berdintasun planak ere jaso

zuen, baina argi dago egungo go-

bernu taldearentzat ez dela le-

hentasuna», erran du Berrok.

Asironek Aranzadiko eta Ezke-

rrako kideak udal gobernutik

kanporatu baino lehen, haustura

ekarri zuen bozketa egin zuten

udaletxeko osoko bilkuran. 2017.

urteko sei milioi euroko supera-

bita zertan inbertitu eztabaidatu

eta bozkatu behar zuten, zehazki.

Aranzadik 500.000 euro bideratu

nahi zituen Emakumeen Etxea

egiteko; EH Bilduk, berriz,

50.000. Iruñeko Udalak, azkene-

an, irailean egindako osoko bile-

ran, 150.000 eurora igo zuen sai-

la.

Lanak, eskas
Uztailetik Asiron da Berdintasun

eta LGBTI arduraduna. Irailean

ezagutarazi zuen udalak Pablo

Sarasate kontserbatorioa molda-

tzeko asmoa bazuela, Emakume-

en Etxe bihurtzeko. Proiektua ga-

ratzen aritu diren emakume tal-

deek, talde feministek eta ema-

kumeek erdigunetik gertuago

nahi zuten etxea, baina udalak

ezinezkotzat jo zuen aukera hori.

Sarasate kontserbatorioa hauta-

tuz gero, ekitaldi aretoa moldatu

eta erabili ahal izanen zutela azal-

du zuen, trukean. «Zehaztutako

diruarekin ezin izanen dute obra

hori egin, ordea», salatu du Be-

rrok.

Iruñeko Udalak ere onartu du

hori. Zehaztu duenez, onartutako

diru sailarekin, eraikinaren kan-

poko aldean lanak eginen dituz-

te, batetik, egoitza denentzat iris-

garri bilakatu ahal izateko;

bertzetik, zorua konpondu eta

paretak atondu eta margotuko

dituzte; azkenik, komunak ere

berrituko dituzte, eta, gainera,

etxea bere funtzio berrietara ego-

kitzeko bertze hainbat lan eginen

dituzte. Ekitaldi aretoan egin

beharreko lanik ez du zehaztu

udalak, ordea.

Berrok nabarmendu du Ema-

kumeen Etxeak «horizontala eta

autonomoa» izan beharko luke-

ela, eta, horretarako, etxea mol-

datzeko ez ezik, kudeaketarako

ere diru saila bideratu beharko lu-

keela udalak. «Milioi bat euro es-

katu ditugu guk», erran du.

Berrok argi utzi nahi izan du

orain arteko bidean emakumeek

eta emakume taldeek eta talde fe-

ministek izan duten garrantzia.

«Haiei esker egin da egin den

guztia; emakume anitzek eta as-

kotarikoek parte hartu dute pro-

zesuan». Udalak «huts» egin

duela uste du Berrok, ordea. «Be-

randu ari dira, eta argi utzi dute ez

dutela lehentasun», erran du

Aranzadiko kideak udal gober-

nuko taldeei buruz. 

«Etxe fisiko bat behar da hi-

rian, bai eta ikur bilakatu den etxe

bat ere, emakumeak norbanako

eta talde gisa ahalduntzeko»,

erantsi du Berrok. Zinegotziak

uste du aldaketaren aldeko go-

bernua ez dela aritu zegokion

mailan.

Iruñeko Udalak onartu du, azkenean, Pablo Sarasate musika
kontserbatorioaren egoitza zaharra Emakumeen Etxe
bilakatzeko lanak egiteko txostena. Aurtengo aurrekontuko
142.300 euroko diru saila erabiliko dute, zehazki, obrak egiteko.

Etxe bat Iruñeko
emakumeentzat

Sarasate kontserbatorioko egoitza zaharra, Agoitz karrikan. IÑIGO URIZ / FOKU
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Egungo udal gobernuko
taldeak berandu ari dira,
eta argi utzi dute
Emakumeen Etxea 
ez dutela lehentasun»
Laura Berro
Iruñeko Aranzadiko zinegotzia

‘‘



R
HURBILDU ETA LAU
Saioa Alkaiza

Kuskusa 
eta manifa

S
asi-esklabotza egoeran

lan egiten zuten Az-

koiengo baratzeetako

langileek, LAB sindika-

tuak salatu duenez: 14 ordurai-

noko lanegunak; aparteko or-

dainsaririk jaso gabe baratzeetan

pasatutako jaiegunak; kontratu

mugagaberik ez, enpresan urteak

pasatu arren… Noiz eta 2017ra

arte, hauteskunde sindikalak

egin, eta egoerak hobera egin

arte: esaterako, zazpi ordura mu-

rriztu zen lan jarduna –oinarriz-

ko lan baldintzetara gerturatzeko

urratsa, ez inongo pagotxa–. 

Eta aurrerapausoak errepre-

sioa dakar berarekin; kaleratzeak

izan dira harrezkeroztik, langile-

ek eurek jakinarazi dutenez, lor-

tutako lan baldintzen hobekun-

tzari erantzunez. LABeko idazka-

ri nagusi Garbiñe Aranburuk la-

burbildu du egoera: «Enpresak

ez du ongi hartu sindikatuen ga-

raipena, eta errepresioaren, kale-

ratzeen eta zigorren bidez eran-

tzun du». Sorgin ehiza izan da.

Eta horren aurrean zer egin?

Bada, greba mugagabea, lantoki

aurreko protestak, herri harresia,

Iruñeko manifestazioa... bi hitze-

tan, antolakuntza eta borroka.

Eta subkontzientean, kanta bat,

iltzaturik ia: Hokoke, hokoke.

Damun fi oroke. Lan hansaha

lau admuni, patronalaren aurre-

an kantatzen dutena; eta, mires-

menez, lelo bat, itsasgarrietan:

«Nire eskubideak nire zainetako

odola dira. Hiltzen banaute ere,

ez ditut ahantziko». 

raltako langileek, borrokan oihu-

katu bitartean, Euskal Herriko

langile mobilizazioetan ohi ez 

bezala, protesta praktika berriak

gehituz; izan ere, sindikatu aber-

tzale batekin atera dira langileok

kalera, nortzuk eta xenofoboen

mira puntuan daudenak. Bati

baino gehiagori buruak eztanda

eginen dio, segur aski, egunotako

argazkiak ikusita.

Eta eredugarritik bezainbeste

garaipenetik duen Azkoiengo

Huerta de Peraltako langileen ga-

tazka honek utzi beharko liguke

denoi zer pentsatua auzi sindika-

laz gaindi, nire ustez. 

Barne arrak koxk egin baitit

ikusterakoan zeinen kontent ja-

ten dugun Azkoiengo protesta-

ren ondoren prestatutako kusku-

sa eta zer-nolako ilusioa egiten

diguten leloek beste hizkuntza

exotikoetan, zeinen jatorrak 

bestetzat ditugun horiek guretzat

zilegi diren borroketan sartuta.

Etxe azpiko denda arabiarrean,

ordea, ez naiz inoiz sartu.

Nork eta, ia-ia gehien-gehie-

nean, migratzaileek osatutako

taldeak, nork eta zapalkuntza

baldintza gogorrenak pairatzen

dituztenetako batzuek, nork eta,

oro har, bestelako borroketan

ahanzten ditugun horiek.

Houssine Yagoubi langile ba-

tzordeko presidentearen esane-

tan, ez dira «poliziaren kolpeak»

min ematen dietenak, «kideen

kaleratzeak baizik», eta, horre-

gatik, antolatzen segituko zutela

iragarri zuen, egoera irauli arte.

Errealitateak egia zioela erakutsi

digu. Duintasunaren irudia izan

da Azkoiengo baratzeetan ukabi-

la altxatutako horiena.

Duintasunarena eta herri ho-

nen konplexutasunarena. Izan

ere, arabieraz, gaztelaniaz eta

euskaraz egin dute aldarri langi-

leekiko elkartasunez bildutakoek

mobilizazioetan –non eta Az-

koienen, gainera, Nafarroako es-

kuinak eremu ez-euskalduntzat

duen horretan–; izan ere, dantza

eta salto egin dute Huertas de Pe-

Irudiab Azkoien

Greba mugagabea eta elkartasuna
Borrokaren ikur bilakatu dira Azkoiengo Huerta de Peralta enpresako langileak. Azaroaren 12an, egun bateko

greba egin zuten, langile batzordeak deituta —LAB da nagusi—, kaleratzeak eta lan baldintzak salatzeko. En-

presako arduradunek ez zituzten eskaerak kontuan hartu, eta langileek greba mugagabera deitu zuten aben-

duaren 26an. Urtarrilaren 2an, bilera egin zuten berriz, baina, akordiorik gabe, deialdiari eutsi zioten langileek.

Elkartasun eguna egin zuten 4an, Azkoienen —irudian—, eta elkarretaratzea, asteon, Iruñean. IÑIGO URIZ / FOKU

Polizia indarkeriaren biktimen memoria
lantzeko lan bat aurkeztu du gobernuak

IRUÑEA bNafarroako Gobernuak bertze urrats bat egin du Poliziaren
indarkeriaren biktimei aitortza egiteko, eta German Rodriguezen, 

Mikel Zabalzaren, Gladys del Estalen eta Jose Luis Canoren memoriari

buruzko azterlan bat aurkeztu du. Familiaren, gizartearen eta erakun-

deen ikuspuntutik egin dute lan hori Nafarroako Unibertsitate Publi-

koko Lera Ikergunea gizarte antropologiako ikerketa taldeko kideek.

Baluarten aurkeztu dute. Ana Ollo kontseilariak parte hartu du.

%8
LANGABEZIAK ZENBAT EGIN DUEN BEHERA 2018. URTEAN
Langabeziak %8 egin du behera Nafarroan 2018. urtean. 2017ko datue-

kin alderatuta, iaz 2.890 langabe gutxiago izan ziren herrialdean. Joera

beheranzkoa dela nabarmendu du Nafarroako Gobernuak. Hala ere,

32.842 pertsona lan bila ari dira, oraindik ere, Nafarroan.

Administrazioan Euskaraz taldeak Eneko
Larrarteren «zinismoa» kritikatu du

TUTERA bAdministrazioan Euskaraz taldeak Tuterako alkate Eneko
Larrarteren «zinismoa» salatu du, ohar baten bidez. Maiatzean, Tute-

rako Udalak deialdia egin zuen Udaltzaingoko postu baterako. Alema-

naren, frantsesaren eta ingelesaren ezagutza baloratu zuten; ez, ordea,

euskararena. Arartekoak erran dio ezin duela euskara bertze hizkun-

tzak baino gutxiago baloratu. Alkateak erantzun du kontua ez dela

«gutxiago» baloratu dutela, baizik eta ez dutela baloratu.

«Talde parlamentariotik kanpo
gelditu behar badu norbaitek,
Orain Baiko kideek geratu
behar dute kanpoan; talde
mistoa osatu behar lukete»

Eduardo Santos
Ahal Dugu-ko idazkari nagusia
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Duintasunaren
irudia izan da

Azkoiengo
baratzeetan ukabila
altxatutako horiena



MUSIKA

ETXARRI ARANATZZama Doinuz
Arindu jaialdia: Juantxo Arakama 

& Lil Martin Selektah, Fermin 

Muguruza & Magu-Arri, Pantxoa

Carrere, Koban, Akelarre, Huntza,

Afu, Exprai eta Itziar Ituño.

b Igandean, 17:00etan eta

19:30ean, kultur etxean.

IRUÑEA J.E.L Trio eta Iñigo 

Ruiz de Gordejuela.

bGaur, 19:30ean, Sanduzelaiko

Civivox aretoan.

IRUÑEANafarroako Orkestra 

Sinfonikoa.

bGaur, 20:00etan, Baluarten.

IRUÑEAXoel Lopez.

bGaur, 20:30ean, Gaiarren.

IRUÑEAPrimeros Auxilioss.

bGaur, 20:30ean, Infernu tabernan.

IRUÑEAMorgan.

bGaur, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEASuevicha.

bGaur, 21:30ean, Garazi tabernan.

IRUÑEADesolation Metalfest:

Mosh, Meltdown eta Spirikom.

bBihar, 19:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEAStrauss Festival Orchestra

eta Ballet Ensemble.

bBihar, 20:00etan, Gaiarren.

IRUÑEALeihotikan.

bBihar, 20:30ean, Akelarre elkartean.

TAFALLASinfonietta Academica.

bGaur, 20:30ean, kulturgunean.

ANTZERKIA

ALTSASUAnita Maravillas: 
Jon Braun. Haurrentzat.

b Igandean, 17:00etan, Iortian.

ATARRABIALa Caja:Gris / Mar.

b Igandean, 19:30ean, kultur etxean.

BAZTAN J. Usabiaga: Ni ala zu.

b Igandean, 19:00etan, Iruritako

Damaso Zabalza aretoan.

BURLATATdiferencia: 

Salir de cuentas a los 50.

b Igandean, 20:00etan, kultur etxean.

BURLATA Izaskun Mujika: 

La hora del cuento.

bAsteartean, 18:00etan,

liburutegian.

IRUÑEA Jus la Rotxa eta Habia 

Teatro: Cuando las mujeres 

no podían votar.

bAsteartean, 19:00etan, 

Jus la Rocha aretoan.

IRUÑEA Jus la Rotxa eta Habia 

Teatro: La prima de Zaragoza.

bOstegunean, 19:00etan, 

Jus la Rocha aretoan.

ZANGOZADoña Sancha de Aibar

/Oibar: Lorca por ti, Federico.

bBihar, 20:00etan,Carmengo

auditoriumean.

ZANGOZASergio de Andres:

Cuentos pasados de rosca.

bAsteazkenean, 18:30ean,

Vallesantoro jauregian.

BERTSO SAIOAK

BAZTANAlazne Untxalo, Egoitz

Gorrosterazu, Iker Gorrosterazu

eta Xabi Maia.

bGaur, 20:30ean, Erratzuko

Zubipunta tabernan.

MENDIGORRIAPetresku, etzi ez

etsi. Haurrentzako emanaldia.

bBihar, 17:00etan, kultur etxean.

DANTZA

IRUÑEAZig Zag: Formas.

b Igandean, 18:00etan, Iturramako

Civivox aretoan.

IRUÑEARussian Classical Ballet:

Beltxargen aintzira.

b Igandean, 19:00etan, Baluarten.

IRUÑEAAtena: Mi propio universo.

bOstegunean, 18:00etan,

Iturramako Civivox aretoan.

ZINEMA

BURLATATres anuncios en las

afueras.

bAsteazkenean, 19:30ean, kultur

etxean.

IRUÑEALa buena nueva.

bGaur, 20:00etan, Nafarroako

Filmotekan.

IRUÑEALos puentes de Madison.

bAstelehenean, 18:00etan,

Iturramako Civivox aretoan.

IRUÑEASoñadores.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Filmotekan.

IRUÑEALa higuera de los bastardos.

bOstegunean, 20:00etan,

Nafarroako Filmotekan.

ERAKUSKETAK

IRUÑEASaberse un loco. 

Ramon Esono Ebaleren komikiak.

bZiudadelako Mistoen Aretoan.

BERTZELAKOAK

BERAXII. Berako Mendi Eguna.

b Igandean, 10:30ean hasita,

Ricardo Baroja eskola publikoan.

IRUÑEAOier Araolazaren hitzaldia: 

Emakumeak euskal dantzan: 

gezur baten historia.

bAsteartean, 20:00etan, 

Zaldiko Maldiko elkartean.
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Gure proposamena b Iruñea

Tabernari buruzko atzera begirakoa filmotekan
Helena Taberna zinemagile altsasuarraren lanari buruzko atzera begirako zikloa egiten ari dira Nafarroako Filmotekan. Gaur, La buena nueva (2008)

—irudian, Barbara Goenaga eta Unax Ugalde aktoreak— ikusi ahal izanen da filmotekako areto nagusian, 20:00etan. Zikloa abenduan jarri zuten

martxan, Bilbon eta Donostian erakutsi eta gero. Otsailaren 1era arte, halere, izanen da Tabernaren filmografia ezagutzeko aukera. Hilaren 18an, 

Nerabe (1996) eta Nagore (2010) eskainiko dituzte filmotekan, eta, otsailaren 1ean, azkenik, La mujer de Lot (1990) eta Acantilado (2016). HITZA



Edurne Elizondo Iruñea

Gripearen aurkako txertoa jarri
zioten, baina, halere, gaitzak ha-
rrapatu egin du Blanca Angulo
Muñoz (Iruñea, 1985). Elkarrizke-
ta bertan behera uztekotan egon
da, gripe bat larria izan daitekee-
lako beretzat. 20 urterekin min-
bizia izan zuen, eta gaixotasunak
eta tratamenduek biriketan utzi-
tako ondorioei egin behar die au-
rre. %39ko desgaitasuna du. Pa-
goda negra izeneko liburuan jaso
du, orain, egindako bidea.
Zergatik erabaki duzu idaztea?

Azken bi urteotan arnasa hartze-
ko arazo handiak izan ditut.
2014tik, bost aldiz ospitaleratu
behar izan naute. Pentsatu izan
dut zerbait gertatuz gero nahi
nuela zerbait utzi, jendearentzat
baliagarria izaten ahal zen zer-
bait. Aldi berean, Josep Carreras
fundazioarekin harremana izan
dut. Nire kasuaren berri emateko
eskatu zidaten. Idazten hasi, eta
ohartu nintzen paragrafo bat bai-
no gehiago idatzi nahi nuela.
Minbizia izan nuenean ere, egu-
neroko bat idatzi nuen.
Eguneroko hori hartu duzu abia-

puntu?

Ez naiz egunerokoa berriz irakur-
tzeko gai izan. Beldur nintzen,
gaizki pasatutako uneetan idatzi-
takoa berriz irakurtzeko beldur.
Horren ordez, garai horretako ar-
gazkiak erabili ditut memoria
freskatzeko. Argazkiei lotutako
sentsazioak baliatu ditut. Nire as-
moa da nire esperientziaren bidez
bertzeak laguntzea.
«Zerbait gertatuz gero», erran

duzu. 

Minbizia gainditu nuen, baina
gaixotasunak arrasto sakona utzi
dit. Birikak gaizki ditut. 2010-
2011. urtean jada medikuek ohar-
tarazi zidaten transplantea be-
harko nuela. Baina ezin didate
egin.
Zergatik ez? 

Erradioterapiak utzitako arrasto-
agatik. Birikak erre dizkit, eta, on-
dorioz, zainek eta arteriek bat
egin dute birikekin, eta masa ho-
mogeneo baten gisako zerbait
sortu dute. Hori dela eta, hagitz
zaila izanen litzateke birika zain
eta arteria horietatik bereiztea
ebakuntza batean. Biriken egoe-
rak okerrera eginen duela bada-
kit.
Zer moduz zaude orain?

Iaz oxigenoa behar izanen nuela
pentsatu nuen, ibiltzen nintzene-
an oxigenoaren asetasun mailak
nabarmen egiten zidalako behe-
ra. Udan botikak aldatu dizkida-
te, eta hobera egin dut. Baina ba-
dakit joera hori izanen dela. Hale-
re, nik argi utzi nahi dut gauza

bat: minbizia gogorra izan zela,
baina, hala eta guztiz ere, gerora
ere osasun arazoak izan baditut
ere, lortu dudala disfrutatzea eta
bizitzaz gozatzea. Hori nabar-
mendu nahi dut. Horregatik ida-
tzi dut liburua. Tratamenduek
merezi izan dutela argi errateko.
2006an hasi nintzen, eta 2019an
gara jada. Merezi izan du. Gauza
anitz egin ditut, agian minbizia
izan ez banu egin izanen ez nituz-
keenak.
Liburuan idatzi duzu medikuek

eufemismoak erabiltzen dituz-

tela minbizi hitza ez errateko;

zuk, berriz, zoriontasunarekin

lotu duzu.

Medikuek tumore edo masa dei-
tzen zioten minbiziari, nire ka-
suan. Eta gaixotasunak niri mun-
du berri bat ekarri dit. Gauza txi-
kiei duten balioa ematen hasi
nintzen, lagunekin eta senidee-

kin pasatutako une guztiak goza-
tzen, pentsatuz azkena izan zite-
keela.
Erasmus programan parte har-

tzeko ahalegina izan zen egin-

dako handiena?

Hori zen nire ametsa, eta amore
ez ematea erabaki nuen. Hamar

hilabete egon nintzen Bruselan.
Gaizki nengoen, eta uste nuen hi-
labete eskasa eman ahal izanen
nuela kanpoan, baina azkenean
hamar izan ziren. Hemengo he-

matologoarekin emailez aritzen
nintzen. Lizentzia jasotzera etorri
nintzenean, probak egiteko ba-
liatu nuen egonaldia. Han ere,
Bruselan, hilabetean behin joaten
nintzen ospitalera, behar nuen
botika hartzera.
Gaizki egoteko aukera ere eman

diozu zeure buruari?

Bai, hori ere behar da.
Hasiera izan zen zailena,
niretzat. Onartzeko pro-
zesua ez da erraza. Min-
bizia nuela erran zidate-
nean, ezin nuen sinetsi.
Gaztea nintzen, kirola
egiten nuen, ez nuen
erretzen, ez nuen edaten.
Errudun sentitu zinela

ere erran duzu. Zergatik?

Gaixotasuna onartu eta gero,
errudun sentitzen hasi nintzen,
pentsatzen nuelako gaixo nintze-
la behar bezala ez nuelako zaindu

neure burua. Onartu behar dut,
era berean, tratamendua amaitu
eta gero proba bat egin eta gauzak
argi atera ez zirenean, berriz ere
minbizia izateko arriskua mahai
gainean jarri zidatenean, eraba-
kia hartu nuela uko eginen niola
tratamendua berriz ere hartzeari.
Bidaia bat nuen prestatua fami-
liarekin, baina egun horietan pro-
bak eginen zizkidatela erran zida-
ten. Ezetz erantzun nien. Nahiago
nuela familiarekin egon. Azkene-
an, minbizia ez zen itzuli.
Zure esperientzia kontatzeko,

Itxaso izeneko pertsonaia eta

haren taekwondoko maistra

sortu dituzu. Zergatik?

11 urte nituenean hasi nintzen ta-
ekwondoa egiten. Kirol horri lo-
tutako kultura maite izan dut beti.
Horregatik baliatu nahi izan ditut
liburuan taekwondoa egiten nue-
neko hainbat elementu. Gaixota-
sunari aurre egiten ere lagundu
dit taekwondoan ikasitako guz-
tiak, arnasa hartzeko, kontzen-
tratzeko. Azkenean, taekwondo-
arena nire mundua da, eta libu-
ruan sartu nahi izan dut. Taek-
wondoan kolore ezberdinetako
gerrikoak erabiltzen dira zure ga-
rapena islatzeko; liburuan, kolore
ezberdinetako pagodak erabili di-
tut gaixotasunaren inguruko pro-
zesu guztia islatzeko, prozesu ho-
rretan izan dudan garapena isla-
tzeko.
Taekwondoa egiteari utzi behar

izan diozu. Gogorra izan da?

Bai, anitz maite dudalako. Halere,
orain nagoen bezala nago kirola-
ren esparruan urratsak egiten
ahalegindu naizelako. 2011n eta
2012an Donejakue bidea egin
nuen oinez, eta, anitz sufritu ba-
nuen ere, lagundu zidan biriken
gaitasuna handitzen. Taekwon-
doarekin ere saiatu nintzen, bai-
na utzi egin behar izan nuen. Ga-
rai batean gihar anitz galdu nuen,
eta edozein ariketa fisikok seku-
lako axubetak eragiten zizkidan.
Baina kirolak lagundu zidan eus-
ten. Ahal dudanean, maite dut
paseoak ematea. 
Urtean zure minbizi motako

diagnostiko bakarra omen dago

Nafarroan, eta zu baino pertso-

na zaharragoetan. Zuk izan ze-

nuen urtean, ordea, bi izan zine-

ten, biak emakume gazteak.

Zergatik ezagutu nahi izan ze-

nuen bertze emakume hori?

Ospitalean bat egin genuen. Bitan
egon ginen elkarrekin. Haurdun
zegoen, eta hasieran uko egin
zion tratamenduari. Ukitu egin
ninduen horrek. Ez dut haren
bertze berririk izan.
Eta orain?

Orain bizitzaz gozatzen jarraitu
nahi dut. Bai eta idazten ere.

«Tratamenduek
merezi izan dutela
errateko idatzi dut»

Blanca Angulo Muñoz b Agronomia ingeniaria

Linfoma bat zuela erran zioten 20 urte bete zituenean. Hasieran ez zuen
sinetsi nahi izan, baina gaitzak emandako astindua pizgarri izan duela
onartzen du orain. Liburu batean jaso du Angulok bere esperientzia.
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«Nire ametsa zen Bruselara
joatea, eta amore ez ematea
erabaki nuen; hilabetean behin
joaten nintzen ospitalera»

«Gaixotasunari aurre egiten
lagundu dit taekwondoan
ikasitako guztiak ere; 
hori da nire mundua»


