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Edurne Elizondo Iruñea

E
zohiko udaberria
da oraingoa Piri-
nioetako mende-
baldeko hartzen-
tzat: mendiotako
basoetan bi eme

daude, lehendabiziko aldiz, 2004.
urtetik. Urte hartan, ehiztari ba-
tek tiroz hil zuen Cannelle, Piri-
nioetan jaiotako azken hartz arre
emea. Hamar hilabeteko kume
bat zuen Cannelle-k, hil zutene-
an: Cannellito. Bakarrik gelditu
zen mendebaldeko gunean, bere
aita Nerehartzarekin.
Bi arrak bakarrik izan dira,

2018ko udazkenera arte. Sorita
eta Claverina askatu zituen iaz
Frantziako Gobernuak, Biarnon
(Okzitania). Eslovenian jaiotako-
ak dira bi hartz emeak. Han ha-
rrapatu, eta Pirinioetara eraman
zituzten, iazko urriaren hasieran,
Frantziako Gobernuak mende-
baldeko gunea sendotzea erabaki
eta gero. Ingurua ezezaguna da
haientzat, eta egokitzeko bidean
dira, oraindik ere. Gizakien pre-
sioak eragin du Pirinioetako har-
tzen populazioak behera egitea,
eta gizakiak erabaki du, orain, bi
banako horiek tokiz aldatzea, es-
pezieari mesede egiteko.
SoritaGoi Pirinioetan da. «Ez

da zulotik atera», azaldu du Biar-
noko FIEP taldeko kide Gerard
Caussimontek. Horrek erran nahi
du, segur aski, kume bat edo
gehiago dituela. Urtarrilean jaio-
tzen dira, emeak aterpe hartuta-
ko zuloaren barruan. Claverina,
berriz, Nafarroan da: Erronkarin.
Martxoaren 26an kaleratutako
prentsa oharrean ezagutarazi

zuen gobernuak hartza herrial-
dean zela. Eta herrialdean jarrai-
tzen du. «Gainera, litekeena da
bakarrik ez egotea. Nere-k badaki
emeak hemen direla», erran du
Caussimontek. Sorita-k eta Cla-
verina-k markatutako tokietan
izan da arra, eta zuhaitz berak
markatu ditu. Iaz, Cannellito-re-
kin batera, Arango ibarrera aile-
gatu zen Nere, Herrialde Katala-
netara, alegia. Baina udazkenean
itzuli zen mendebaldera. Canne-
llito-k, berriz, erdialdeko gunean
jarraitzen du. 
Claverina ez da zuloan, eta,

mugitzen ari dela ikusita, adituek
uste dute kumerik ez duela. Uda-
berrian hasten da hartzen araldia.
Nere-k eta Claverina-k bat egiten
badute, hurrengo urtarrilean
gora egin dezake mendebaldeko
populazioak. Nere inguruan da-
goen ar bakarra ez dela zehaztu
du Caussimontek, gainera. «Bost
urteko Rodri dago Goi Pirinioen
eta Pirinio Atlantikoen arteko
mugan. Arango ibarretik etorri
da, segur aski Nere-k eta Canne-
llito-k harat joateko bidean utzi-
tako arrastoei jarraituz». Nere
1997an jaiotako hartza da, eta ho-
rrek eremuko hartz nagusi bila-
katzen du.

‘Camille’, 1997tik
Cannellehil baino hamar urte le-
henago, Claudehartz arre emea
akabatu zuten, tiroz, Pirinioetan,
1994. urtean. Nafarroan, aspaldi-
koak dira plantigradoari buruzko
lekukotasunak. XIX. mendearen
lehen erdian, Izaban, Erronkarin
eta Otsagabian ehizatzen zuten,
oraindik ere, Eugeni Casanovak
Crónica de un exterminio. El oso

Erronkarin da ‘Claverina’ hartza,
gobernuak erran duenez. Frantziak
Biarnon askatu zuen, udazkenean,
‘Sorita’-rekin batera. Haien urratsak
jarraitu ditu ‘Nere’ arrak. Erdialdean,
berriz, hiltzat jo dute ‘Pyros’ zaharra.

Hartzen
udaberri
berria

Nere hartzaren oinatzak, Nafarroako basoetan. IOSU ANTON
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en el Pirineobere liburuan aipatu

zuenez. Egile horrek Francisco

Purroi biologo nafarraren hitzak

jaso zituen, bertzeak bertze, lan

horretan. Purroiren arabera,

1974. urtean, hartz bakarra geldi-

tzen zen Nafarroan, eta Erronka-

riko ibarrean zegoen.

1983. urtera arte, hartzak bere

arrastoa utzi zuen Erronkariko

mendietan. Urte horretatik au-

rrera, ordea, arrastoak desagertu

egin ziren, eta, hamabost urtez,

hartzik gabe gelditu ziren Erron-

kari eta Nafarroa. 1998. urtean

Camille arra Erronkarin agertu

zen arte. Bi urte lehenago hasi zen

basozain lanetan Iosu Anton. Ca-

mille-ren urratsak jarraitu zi-

tuen, 2010ean hartza hiltzat

eman zuten arte. «1997. urterako

jada Erronkarin zen Camille»,

zehaztu du Antonek.

Camille-ri egindako azken ar-

gazkiek agerian utzi zuten gaixo

zela. «Atzeko hanketako ilea gal-

du zuen. Hasieran, hazteriak jota

zela aipatu zen, baina teleskopio-

ekin animaliari denbora luzez so

egiteko aukera izan genuen, eta

azkurarik ez zuen». Camille

Erronkarin egon zen denboran,

hartzaren inguruko informazioa

biltzea izan zen Antonen lan na-

gusietako bat. Gorotzak, ileak eta

bertze jasotzea, adibidez, azterke-

ta genetikoak egin ahal izateko.

Orain, Claverina-ri so egitea ego-

kitu zaio Antoni. Bai eta Nere-ri

ere, emearen atzetik bada. Clave-

rinaaskatu zutenean, lurreko hi-

ru igorle eta GPS bat zituen, eta

gailu horiei esker, hainbat ordu-

tako atzerapenaz bada ere, baso-

zainek jakin dezakete hartza non

dagoen eta nondik mugitzen den.

Etapa berri bat
«Oraingoa abagune garrantzi-

tsua izan daiteke mendebaldeko

hartzen populazioarentzat», na-

barmendu du Antonek. Claveri-

na-k eta Sorita-k ezar dezakete

orain arteko eta hemendik aurre-

rako egoeraren arteko aldea, hain

zuzen ere. Sorita-k kumeak di-

tuela baieztatzen bada, hasteko,

udaberri-uda hauetan jada egon

daitezke hartz kumeak mende-

baldean. Orain hamabost urte di-

tuen Cannellitoda eremu horre-

tan jaiotako azkena. Oraingo

araldian Nere-k eta Claverina-k

bat egiten badute, gainera, hu-

rrengo urtarrilean ere jaio daitez-

ke kume gehiago.

Caussimontek 1997ko Pirinioe-

tako erdialdeko egoerarekin pa-

rekatu du orain mendebaldean

dutena. Erdialdean hartza desa-

gertu egin zen, eta Eslovenian ha-

rrapatu eta han askatutako Mel-

ba, Ziva eta Pyroshartzei esker,

eremu horretakoa da, orain, Piri-

nioetako nagusia. Melba eta Ziva

1996an ailegatu ziren Pirinioeta-

ra; Pyros, berriz, 1997an. Melba

ehiztari batek akabatu zuen.

Ziva-k hartu zuen haren kumeen

ardura, ama galdu zutenean.

Pyros orain jo dute hiltzat, az-

ken bi urteotan haren arrastorik

ez baitute aurkitu. «Hartz zaha-

rra zen; berez hil dela erran daite-

ke». Pyrosda erdialdean sortuta-

ko kume gehienen aita, eta 29

urte zituela uste dute adituek.

«Hori da aske bizi diren hartzen

adin muga», zehaztu du Caussi-

montek. Papillon 28rekin hil zela

gogoratu du. Mendebaldeko gu-

neko hartz arra zen hori, eta 2004.

urtean zendu zen. Hil baino pixka

bat lehenago igorle bat jartzeko

harrapatu zuten, eta ha-

ren gorputzean adinaren

ondorioak nabarmenak

zirela baieztatu ahal izan

zuten. Oraingoa ez da

jada Papillon-en aroa.

baina hartzak jarraitzen du Piri-

nioetako bere betiko lurraldean.

2018ko erroldaren arabera, be-

rrogei banakok osatzen dute

egungo populazioa. Gutxi, giza-

kiaren presioak eragindako gain-

beherari buelta emateko.

Sorita, Aspeko zuhaitz bat markatzen, 2018ko urrian. FIEP / PNP / RESEAU OURS BRUN

Nere hartza, emeak markatutako zuhaitz berean. FIEP / PNP / RESEAU OURS BRUN

Hartz gazte bat, Aran ibarrean. ORIOL ALAMANY / DEPANA
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Zaintza lehenets
dezala eskatu dio
FIEPek gobernuari

R
Hartzak berezko lurral-

dea du Pirinioetakoa,

baina, hala eta guztiz ere, 

zalaparta izan da beti nagusi

animalia horren inguruan. Za-

laparta sortu zuten Camille-k

egindako lehen erasoek,

1998an; zalaparta sortu zuen

2006an bost hartz askatzeko

hartutako erabakiak; eta zala-

parta sortu du, orain, Claveri-

naeta Sorita-ren etorrerak. 

Nafarroan, abeltzainek egin

dute hartzen aurka, batez ere,

animalia hori inguruan egote-

ak beren jarduerari eragiten

diolako. Administrazioak 

kalte-ordainen eta sarien bi-

dez egin dio aurre, orain arte,

oposizio horri. Aurreko go-

bernuek, bai eta oraingoak

ere, kalteak ordaindu dituzte,

eta dirua eman diete abeltzai-

nei, gainera, ardiak hartza da-

goen eremuan izateagatik.

Biarnoko FIEP taldeak salatu

du bide horri eutsi izana, eta

«zaintza lehenesteko» eskatu

dio Nafarroako Gobernuari.

2015. urteko abenduan egin

zuten FIEP taldeko kideek bi-

lera Nafarroako Ingurumen

Departamentuko kontseilari

Isabel Elizalderekin. Bilera

horretan, bai eta urtarrilean

igorritako gutun batean ere,

eskaera zehatza egin zuen

FIEP taldeak: Nafarroako Piri-

nioetan dauden ardiak zain-

tzeko neurriak hartzeko, eta

gisa horretako neurriak lehe-

nesten dituzten politikak eta

estrategiak garatzeko.

Hori egiten ez bada, egoe-

rak okerrera egiteko arriskua

badela uste dute Biarnoko

ekologistek: «Claverinaeza-

gutzen ez duen eremu batean

da; ardiak ez badituzte zain-

tzen, elikatzeko bide erraza

aurki dezake». Horrek ekarri-

ko luke, FIEPekoen ustez,

«erabaki politiko batek har-

tzaren jokabidea baldintza-

tzea».

Nafarroako Gobernuak

neurriak hartzeko gaitasuna

duela uste du FIEPek, gutxi 

direlako ardiak esplotatzen

dituzten abeltzainak Erronka-

rin. 

Ingurumen Departamen-

tuak ez dio erantzun FIEPi.

Azaroan, halere, bilerak egin

zituzten Erronkariko abeltzai-

nekin. FIEPek «ontzat» jo du

hori. Baina «politikak aldatze-

ko beharra» berretsi du talde

ekologistak.

‘Sorita’ Goi Pirinioetan da, 
eta adituek uste dute kumeak
dituela, neguko zulotik 
ez delako atera, oraindik ere



Ane Eslava Iruñea

A
rgazkien plataforma

bat eta ikus-entzu-

nezko edukien atari

bat. Garai ezberdine-

tan eta euskarri ezberdinekin sor-

tutako bi hedabide. Bien helbu-

rua, berriz, berbera: herri mugi-

menduaren bozgorailu izatea.

Asmo horri jarraitu diote Ekinklik

Argazkiak-ek eta Ahotsa.info-k

2009an eta 2014an sortu zituzte-

netik, hurrenez hurren; hamar

eta bost urteren ostean, horretan

dihardute. Bi komunikabideak

«aliatu» izan dira hasieratik, eta

elkarrekin heldu dira urteurrene-

ra ere: festa batekin ospatu zuten,

martxoaren 30ean, Iruñean.  

Hutsune bat betetzeko jarri zu-

ten martxan Ekinklik 2009an,

Dabid Sanchez kideak gogoratu

duenez: «Zenbait kolektibotan

elkarlanean aritu ginen lagun ba-

tzuek ikusi genuen gizarte mugi-

menduak egiten zituen gauza

asko ez zirela hedabideetan isla-

tzen, eta argazkilari aktibisten

kolektibo bat sortzea erabaki ge-

nuen». Hala, «hedapenik gabe-

ko borroka txikiei» zabalkundea

emateari ekin zioten. 

Ahotsa.info-ren sorrera uler-

tzeko, berriz, 2007ra jauzi egin

beharra dago. Urte hartan, Nafa-

rroako hainbat kazetarik Apur-

tu.org hedabide digitala sortu zu-

ten, «eskubide zibil eta politiko-

en urraketak salatzeko», baina

2011n, Espainiako Auzitegi Na-

zionalak webgunea itxi egin

zuen. Ondoren, Ateak ireki sortu

zuten, aurrekoak utzitako tokia

betetzeko, eta hori ere itxi egin

zuten. Horren ondotik sortu zen

Ahotsa.info. 

Ahotsa.info-ko kide izan da ha-

sieratik Miguel Angel Lamas Pitu,

eta argi ikusten du beste webgu-

neen itxierek sortutako haserreak

ekarri zuela komunikabide be-

rriarentzako «babes olatu bat».

Hain zuzen, herritarren laguntza-

rekin lortu zuten finantzaketaren

arazoari aurre egitea: «Finantza-

keta kolektibo bidez bildu genuen

dirua». Kontatu duenez, hasiera-

tik argi ikusten zuten multimedia

formatuko edukien aldeko apus-

tua egin behar zutela. «Hori izan

da gure ikurra».

Ahotsa.info-ren orduko lantal-

dea ez da gaur egungo bera. Garai

hartan zeuden kideetako lauk ja-

rraitzen dute orain, eta bi baino ez

dira langileak; gainontzekoak bo-

luntarioak dira. «Eta halako bal-

dintzekin normala denez, gora-

beherak izan ditugu taldean»,

onartu du Pituk. Gaur egun, ha-

mar lagunek osatzen dute Aho-

tsa.info. Antzeko kasua da Ekin-

klik-ena ere, Sanchezek kontatu

duen moduan: «Lau kidek eutsi

diogu hasieratik, baina laguntzai-

le eta kolaboratzaile asko izan di-

tugu». Eta zehaztu du: haiek ez

dira profesionalak, «argazkigin-

tzaren aktibistak» dira. 

Urte hauetan, eskura izan di-

tuzten teknologiak baliatuz eta

ilusioz, «gauza handiak» egitea

lortu dutela adierazi dute Pituk

eta Sanchezek. Haien ustez, bi

webguneak dira erreferentziaz-

koak; batik bat Nafarroan, eta

Ahotsa.infobaita Euskal Herrian

zein atzerrian ere. Pituren ustez,

haien arrakastaren gakoa da

erraz kontsumitzen diren edu-

kiak ekoiztea, eta kalean zerbait

gertatzen den aldiro han izatea.

Sanchezen irudiko, haiek asmatu

dute herri mugimenduarekiko

gertutasuna izaten, eta ekintzarik

txikienetako irudiak ere jasotzen. 

Ekinklik eta Ahotsa.infoherri

mugimenduen komunikabideak

dira. Baina hura aldatu egin da az-

ken urteetan, eta kazetariek alda-

ketetara moldatu behar izan dute.

Gizartearen eta instituzioen arte-

ko «konfrontazio handiko» ga-

raietan sortu zituzten biak, San-

chezek azaldu duen moduan:

«Gu hasi ginenean, adibidez, gre-

ba orokor asko zeuden, eta borro-

kak toki handia zuen kalean». 

Baina Nafarroako instituzioe-

tara aldaketaren gobernua iritsi

zenetik, gizartearen eta institu-

zioen arteko harremana aldatu

egin dela ikusten dute: «Ukapen

orokor batetik elkarlanera pasatu

gara; pankartek tokia galdu eta

proiektu eraldatzaileek berega-

natu dute», adierazi du Pituk.

Proiektuak, baina, ez dira horren

deigarriak ikus-entzunezkoetan,

haren ustez. Halere, «kostata»

bada ere, uste du lortu dutela ga-

rai berrietara egokitzea. Adibide

bat jarri du: lehen, kaleko istilu

bat grabatuko lukete, eta, orain,

berriz, Skolaeren inguruko erre-

portaje bat egin dute. «Eta onar-

tzen dugu lehenak gehiago sal-

tzen duela, bigarrenak lan han-

diago eskatu arren». Gainera,

Pituk eta haren kideek beste ozto-

po bati ere egin behar izan diote

aurre: zentsuraren mamuari. Mo-

zal legea aplikatzeko mehatxuak

egin izan dizkiete. «Halere,

oraingoz mehatxu guztiak

saihestu ditugu», zehaztu du. 

Lagunarekin bat dator Sanchez

ere. Haien kasuan, beste zailtasun

bat ikusten dute: gaur egun, edo-

nork du argazki kamera bat, eta

jende guztia da gai argazki txuku-

nak egiteko. Haiek, baina, badute

balio handiko «altxor» bat: azken

hamar urteetako artxiboa. «Mila-

ka argazki ditugu, askotarikoak».

Zalantza garaia
Oztopoak oztopo, aurrera jarraitu

dute. Horregatik, «poztasunez»

ospatu dute bi hedabideen urte-

muga; elkarrekin, eta haien ko-

munitatearekin. «Jendea pozik

zegoen, bost eta hamar urte ez di-

relako gutxi, jakinda gaur egun

dauden oztopoak», kontatu du

Ahotsa.info-ko kideak. «Eta bes-

te hainbeste izan daitezela».

Aurrera begira haien helbu-

ruak zeintzuk diren galdetuta, za-

lantza da nagusi bi lagunen arte-

an. Hauteskundeei so daude biak,

bozen emaitzen arabera Nafarro-

an gauzak asko alda daitezkeela

uste baitute. «Aldaketaren go-

bernuak jarraitzen badu, eralda-

ketarako proposamenak zabal-

tzen jarraituko dugu», adierazi

dute. Eskuina nagusituz gero, or-

dea, «konfrontazio» garai berri

bat hasiko dela pentsatzen dute.

Eta, hala izanez gero, argi dute

zein izango den haien lana: «Ka-

leko borrokei lehen lerrotik ja-

rraitzea». Herri mugimenduen

bozgorailu izateko aurrerantzean

ere. 

‘Ahotsa.info’ eta ‘Ekinklik Argazkiak’ hedabide
digitalek bost eta hamar urte bete dituzte, eta
herri mugimenduari zabalkundea ematen
jarraitzeko konpromisoa adierazi dute.

Herritarren
bozgorailu

Ahotsa.info hedabide digitaleko kideak, laneko tresnekin. DABID SANCHEZ / EKINKLIK ARGAZKIAK

Herri mugimendua
aldatu da azken
urteetan, eta kazetariek
aldaketetara moldatu
behar izan dute

4 NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2019ko apirilaren 12aGaiak



Edurne Elizondo Iruñea

H
iriz hiri antolatze-
ko ordua da orain-
goa. Eta Iruñean
egin dute jada: jen-
daurrean aurkez-

tu dute G7koen aurka sortutako
taldea. Euskal Herrian osatutako
plataformaren adar gisa jarri da
martxan talde berria, Iruñeko he-
rritarrak, elkarteak eta eragileak
aktibatzeko asmoz.
Lan horrekin hasteko, hain zu-

zen, bilerara deitu du Iruñeko tal-
deak. Hilaren 16an eginen dute,
18:30ean hasita, Zabaldi elkarta-
sunaren etxearen egoitzan. As-
moa argia da: «Iruñean gailurra-
ren aurkako erresistentzia eraiki-
tzea». 
G7koen gailurra, zehazki, dato-

rren abuztuaren 24tik 26ra egi-
nen dute, Miarritzen (Lapurdi).
G7ko estatuburuen goi bileraren
aurka egiteko sortu da, hain justu,
G7 Ez plataforma nazionala,
munduko herrialderik aberatse-

nen politikak salatzeko, eta, aldi
berean, Euskal Herriko egoera
agerian uzteko.
Hamaika pertsonak, elkartek,

sindikatuk, alderdik eta eragilek
egin dute bat Nafarroako hiribu-
ruan sortutako taldean, asmo be-
rarekin. Datorren astearteko bile-
ran hasiko dira egin beharreko
urratsak zehazten. Helburua iza-
nen da G7koen «politika hiltzai-
leen» aurrean «beste mundu bat
eraikitzeko» beharra aldarrika-
tzea.

«Jada eraikitzen ari gara beste
mundu hori», erran dute Iruñe-
ko plataformako kideek. Justizia
sozialaren, elkartasunaren eta
berdintasunaren aldeko lana na-
barmendu dute, hain zuzen ere,
eta G7ko estatuek «guztiz kon-
trako balioak» ordezkatzen di-
tuztela gaineratu.

Aliantzak
G7koen aurkako herritarrek argi
dute erakunde horretako esta-
tuen bideak orain arteko bere po-
litiken ondorioak sakontzea bai-
no ezin duela ekarri. «Desberdin-
tasunek gora eginen dute;
klimaren aldaketaren arazoa la-
rriago bilakatuko da, eta gerra in-
perialistek aurrera jarraituko
dute». Egungo «sistema kapita-
lista globalizatua» jo dute Iruñe-
ko taldeko kideek heteropatriar-
katuaren eta kapitalaren arteko
aliantzari eusten dion zutabetzat.
Sistema horrek eragiten dituen

zapalkuntzen inguruko lana egin
nahi du G7 Ez plataformak, abuz-
tura bitarte. Estatuburuen goi bi-
lerak Miarritzeko eta inguruko
herritarren egunerokoan izanen
duen eragina ere salatu dute
Iruñeko taldeko kideek, eta na-
barmendu dute, goi bilerak iraun
bitartean, «askatasun publikoak
erabat mugatuko» dituztela. Ber-
tzeak bertze, manifestazio esku-
bideari eraginen dio G7koen bile-
raren inguruan ezarriko dituzten
kontrol neurriek.
Bilerak «egiazkoa setioa» eka-

rriko duela erantsi dute taldeko
kideek, eta horren aurka lan egi-
tera deitu dituzte herritarrak.
Iruñean bezala gainerako hiribu-
ruetan sortutako taldeak nor bere
kabuz ariko dira, baina, betiere,
G7 Ez plataformak zehaztutako
bidean.

Miarritzen abuztuan eginen duten
estatuburuen goi bilera salatzeko
plataforma martxan da, Euskal Herrian;
Iruñeko taldea ere aurkeztu dute, eta
hilaren 16rako bilerara deitu du, aurrera
begirako urratsak zehazteko.

G7koen
asmoen aurka
bat eginda

G7koen aurkako plataformako kideak, Iruñeko Gazteluko plazan egindako agerraldian. JON URBE / FOKU
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G7koen gailurra
abuztuaren 24tik 26ra
egingo dute Miarritzen,
eta horri kontra egiteko
plataforma martxan da



R
HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Kontrolak

K
orrika lasterraldian

parte hartzeak sor-

tzen didan zirrara,

ilusioa eta emozioa

bildu nahi nituen lerro hauetan:

lekukoa lehen aldiz hartzen duen

horren irribarrea nolakoa izan

den zuei kontatu; herri batean ki-

lometro bat egin, atzetik zen au-

toan igo, Korrika aurreratu, eta

maldan gorakoa saihestuz beste

kilometro batean nola batu garen

azaldu; Pirinioetako bailarek

egunotan euskararekiko erakus-

ten duten konpromisoa islatu… 

Halakoak, baina, asko iraku-

rriko zenituzten egunotan. Ho-

rregatik agian, edo kontatzera

noan honek sortzen didanagatik,

aldatu dut zutabe honen edukia.

Edo edukia baino, ikuspuntua.

«Zerbait larria gertatu dela di-

rudi, inoiz baino polizia gehiago

dabil errepidean». Duela pare

bat aste iritsi zitzaidan mezua, os-

tirala zen. Nirekin ere gurutzatu

ziren argidun auto zenbait hiritik

Pirinioetarako bidean gora nin-

doala. Ohikoan baino gehiago zi-

rela pentsatu nuen nik ere bai. 

Sumo horrekin bat eginez, bi-

garren batek idatzi zuen: «Kon-

trola ezarri dute hemen». Minu-

tu gutxira heldu zen hurrengo

mezua: «Hemen ere ezarri dute,

bi norabideetan». Eta ez ziren

hartzen ari zirenei 500 euro eska-

tu dizkiete. Bigarrena, Aezkoan

jarri dute. Kilometroak marka-

tzen ari zirenek jaso dute, autoa

errepidean uzteagatik. 80 euro. 

Argi dago, ari da jada Guardia

Zibila landa eremuan lanean.

Diskurtsoa aldatuko dute, baina

molde bera erabiltzen ari dira.

Beti bezala, euskararen aldeko

mugimendua oztopatzen dabil-

tza, errepideak kontrolez josiz

izua hedatzen… Noren arazoak

konpontzeko neurria izango ote

da kuartelak sendotzearena? 

Gauzak gertatu dira, bai; eta la-

rriak dira, gainera. Baina, tama-

lez, ez dira apartekoak izan. Es-

kerrak oraindik asko garen leku-

ko baten atzean hamaika egunez

korrika egiteko prest gaudenak

hemen. Herri zoro zoragarria da

gurea.

niako Gobernuak despopulatze-

ari aurre egiteko. «Gutxiegi era-

biltzen dituen» azpiegiturak in-

dartuz, jendez hustutako ere-

muak dinamizatu nahi ditu

Pedro Sanchezen gobernuak.

Diotenez, lanpostuak bakarrik

ez, «herrietan falta diren» zerbi-

tzuak eta sareak heda ditzakete.

1.820 guardia zibil ditu aktibo

Guardia Zibilak Nafarroan. Lan-

gile gehien dituen erakundea da -

1.100 foruzain eta 739 polizia

daude Nafarroan -, baina PSOEk

gehiago jarri nahi dizkigu. Garai

ilunak datozkit burura.

Korrika abiatzeko egun gutxi

geratzen zirela beste berri bat iri-

tsi zitzaidan. «Aupa! Aste hone-

tan guardia zibilak bi isun jarri

dizkigu Korrikaren harira».

Erronkarin ezarri zuten lehenen-

go isuna: karrika-korrikan parte

Mitxel Lakuntza izendatu dute 
ELA sindikatuko idazkari nagusi

IRUÑEA bELA sindikatuko idazkari nagusi izendatu dute Mitxel La-
kuntza, Donostian egindako batzarrean. Adolfo Muñozen eskutik jaso

du lekukoa. Lakuntza izan da idazkari nagusi izateko hautagai baka-

rra, eta botoen %95 lortu ditu. 2004. urtetik, ELA-Nafarroako koordi-

natzaile izan da Lakuntza. Amaia Aierbe, Xabi Anza, Ivan Gimenez,

Laura Gonzalez de Txabarri, Pello Igeregi, Mikel Noval, Leire Txakarte-

gi, Eustakio Uranga eta Joseba Villarreal izanen dira Lakuntzarekin ba-

tzorde exekutiboan.
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mezu bakarrak izan asteburu ho-

rretan. Hurrengo egunean, an-

tzerako beste bi jaso nituen. 

Inguratuta eman genuen aste-

burua, kontrolatuta. Eta nahiga-

be hasierako hipotesi hura izan

nuen buruan bueltaka: «Egia

izango ote da bada? Zerbait larria

gertatu ote da?». Baina igaro dira

zenbait egun, eta, ez, ez da apar-

teko ezer entzun inguruan.

Gertatukoari azalpen xume bat

eman dakiokeen albistea zeka-

rren egunkari espainiar batek

duela aste gutxi. Landa eremuko

kuartelak sendotuko ditu Espai-

Zonifikazioa gainditzeko garaia dela
aldarrikatu du Korrikak hiriburuan

IRUÑEA bJendetzak egin zion harrera, larunbatean, 21. Korrikari, Na-
farroako hiriburuan. Iruñeko Udalak babesa agertu zion euskararen

aldeko lasterketari, eta Joseba Asiron alkatea izan zen lekukoa eraman

zutenetako bat. Keinuetatik harago, euskararen aldeko benetako kli-

kaeskatu zieten korrikalariek Nafarroako erakundeei, zonifikazioa

gainditzeko.

EH Bilduko Bakartxo Ruiz eta Bel Pozueta, lekukoarekin. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Martxan da errenta
aitorpena egiteko
kanpaina
IRUÑEA bNafarroako Gobernuak
martxan jarri du errenta aitorpe-

na egiteko kanpaina. Hilaren 4tik

dago zabalik Internet bidez egite-

ko epea; gobernuko bulegoetan

egiteko epea, berriz, gaur hasi da.

Zerga aitorpena aurkeztu behar

duten herritarren erdiei eginda

bidali die gobernuak.

«Ilusioz eta kontent
jaso dut saria, polita
da aitorpena jasotzea;
batasun sozialerako
tresnatzat hartu dut
beti kultura»
Tomas Yerro
Vianako Printzea sariduna

104
ERRENTA BERMATURAKO
SAILA, MILIOI EUROTAN
Nafarroako Gobernuak 104 milioi

euro inbertitu zituen, iaz, errenta

bermatua ordaintzeko. 2010etik

nabarmen egin du gora kopuruak,

orduan 31 milioikoa izan baitzen

diru saila. Kontuen Ganberak ikus-

karitza egin du, eta ontzat eman du

Gobernuko Eskubide Sozialen

Departamentuak iaz errenta ber-

matuari eskainitako aurrekontua.



DANTZA

ATARRABIA Mikelats taldearen

25. urteurrena: Ohiturak

emanaldia. Tamara Hurtado-

Lezarekin.

bGaur eta bihar, 20:00etan, kultur

etxean.

TAFALLA Maduixa konpainia:

Mulier.

bGaur, 20:30ean, kulturgunean.

ZANGOZA Maduixa konpainia:

Mulier.

bBihar, 20:00etan, Carmengo

auditoriumean.

ZINEMA

BERRIOBEITI Printze txikia.

b Igandean, 18:00etan, erabilera

anitzeko eraikinean.

DONEZTEBE Dantza.

b Igandean, 18:30ean, zineman.

GOIZUETA Errementari.

b Igandean, 18:30ean, Ganbara

aretoan.

IRUÑEA Amama.

bAstelehenean, 18:00etatik

aurrera, Iturramako Civivox

aretoan.
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MUSIKA

ATARRABIA Medina Azahara.

bBihar, 22:00etan, Totem aretoan.

BURLATA San Juan Bautista

abesbatza.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

BURLATA The Quireboys.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

IRUÑEA La Banda del Desague eta

lagunak.

bGaur, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEA Iberia Sumergida.

bBihar, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEA Lisabo eta Vulk.

bBihar, 22:00etan, Indara aretoan.

IRUÑEA Momo: Rock 4 kids.

b Igandean, 12:30ean, Zentralen.

IRUÑEA Tamha Ensemble.

b Igandean, 12:30ean,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Kalakan eta Jazzy Leap.

b Igandean, 19:00etan, Baluarten.

IRUÑEA Bastardix eta S.M.O.G.

bAsteazkenean, 20:30ean, Zentral

aretoan.

TAFALLA Mielotxin eta Tafallesa

musika banda.

bBihar, 19:00etan, kulturgunean.

BERTSO SAIOAK

IRUÑEA Irati Majuelo, Josu Sanjurjo,

Iker Gorosterrazu eta Saioa Alkaiza.

bAsteartean, 19:30ean, Herriko

tabernan.

ANTZERKIA

ALTSASU Producciones

Maestras: Loco desatino.

bBihar, 19:30ean, kultur etxean.

BERIAIN Bakarrizketak: Diego

Perez eta Asier Ormaza.

bGaur, 21:00etan, kultur etxean. 

BURLATA Tartean Teatroa: Ghero.

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

ELORTZIBAR Zanguango: Esto no

me lo esperaba.

bGaur, 21:00etan, Noaingo kultur

etxean.

LESAKA Ventura Ruiz kontalaria:

Sagutxoak eta sorginak.

bAstelehenean, 18:00etan,

liburutegian.

TUTERA Ron Lala: Crimen y telón.

bGaur, 20:30ean, Gaztanbide

antzokian.



Edurne Elizondo Iruñea

Iruñera ekarri du Ana del Paso
kazetariak (Madril, 1961) Repor-
teras españolas, testigos de gue-

rra bere liburua (Debate, 2018).
Euskal Herriko hainbat emaku-
mezko kazetarik ere hartu dute
hitza lan horretan. Haien lana
ikusgarri bilakatu nahi izan du
egileak, nazioarteko berriemaile
gisa hamaika hedabidetan duen
esperientziatik abiatuz.
Emakume kazetariei eman diezu

hitza. Bazen garaia?

Egia da orain badela mugimendu
bat emakume kazetarien artean,
baina ni duela bost urte hasi nin-
tzen liburua prestatzen. Ez dut
egin liburua orain dagoen mugi-
mendu horren harira, edo ema-
kumeak modan garelako. Izan
ere, modan egote horrek gogai-
tzen nau. Egia da Martxoaren 8ko
bultzada nabarmena izan dela
emakume kazetarien artean, bai-

na anitz dago egiteko, oraindik
ere. Uste dut badela garaia ema-
kume kazetariok jendaurrean sa-
latzeko denok jasan ditugun ja-
zarpenak, bertzeak bertze, lan es-
parruan.
Urrats hori egitea zaila da orain-

dik ere?

Nik uste dut falta zaigula hainbat
urrats egitea. Ez da nahikoa karri-
kara ateratzea soldatetan berdin-
tasuna nahi dugula aldarrikatze-
ko; lan esparruan sufritzen du-
gun jazarpen hori ere salatu behar
dugu. Harago joan behar dugu.
Orriotan erran du June Fernan-

dez kazetariak feminismoak ka-

zetaritza kultura osoari eragin

beharko liokeela; ados zara?

Bai. Baina oraindik ere urrun ga-
rela uste dut. Iazko Martxoaren
8tik zer aldatu da emakume kaze-
tariontzat?
Ez duzu aldaketarik sumatu?

Karrikak bete ditugu emakume-
ok; eta emakume kazetariok ere

bai. Baina hasitakoari azkena
ematea falta zaigu. Ez dut sumatu
gure lan esparruan aldaketarik
eragin duenik karrikan egindako
protesta horrek. Mobilizazioek
ekarri beharko lukete, adibidez,
soldata berdintasuna, eta hori
gertatzen ez bada, salatu beharko
genuke. Ez da erraza, prekaritate-
ak jotako sektorea baita kazeta-

riona, eta anitzek lana galtzeko
beldurra dute. Mobilizatzeko du-
gun gaitasunak emaitzak eman
behar dizkigu, oraindik ere.
Prekaritate horrek nola eragin

dio lanbideari?

Hainbat elementu jarri behar dira
mahai gainean. Emakumeoi ger-
tatzen zaigu hedabide patriarkal
eta matxistentzat ez garela behar

bezain on gu kanpora bidaltzeko,
nazioartean sor daitezkeen gataz-
ka armatuen berri emateko, adi-
bidez. Aldi berean, inor ez bidal-
tzea erabakitzen dutenean, eta
tokian dauden kazetari freelan-
ce-ak erabiltzen dituztenean,
berdin zaie gizon edo emakume
izan; haien bizitza arriskuan jar-
tzen dutela berdin zaie, eta prezio

irrigarriak ordaintzen
dizkiete egindako lana-
gatik. Zinismoa erakus-
ten du jarrera horrek.
Lantaldean joateko go-
goz diren emakumeei ez

diete aukera ematen, garestiagoa
delako baina baita patriarkatua-
ren paternalismoaren ondoriz;
tokian daudenei, berriz, miseria
ordaintzen diete lan egiteagatik.
Oraindik ere zailagoa da emaku-

me kazetarientzat horrelako la-

nak lortzea?

Uste dut egoera aldatzen joan
dela. Orain 70-80 urte dutenen

artean, adibidez, Maruja Torresek
erran izan dit denetarik egin be-
har izaten zuela erredakzioan,
nagusien baimena lortzeko kan-
pora joateko; haserretu behar
zuen, kolpea eman mahaian, joan
ahal izateko. 50 urte inguru ditu-
gun nire belaunaldikoak hagitz
txaplatak izan garela uste dut,
behin eta berriz eskatu dugu, eta
lortu dugu, azkenean. 40 urte in-
gurukoen belaunaldikoek uste
dut aprobetxatu ahal izan dituz-
tela aurrekoek egindako urra-
tsak. Hainbat arazo ez dira desa-
gertu, eta borroka egin behar
dute, oraindik ere, kanpora joate-
ko, baina egin dira urratsak.
Hamaika txokotan aritu zara.

Anitz aldatu da lan egiteko era?

Baietz uste dut. Bada, halere, al-
datu ez den zerbait, eta nik hori
jarriko nuke erdigunean: irakur-
leari kalitatezko informazioa es-
kaini behar diogula beti. Horrek
izan beharko luke gure helburua,
beti. Kazetarion betebeharra da
informazioa dagoen tokian ego-
tea. Siriaren gisako herri batean,
miresgarria da hango kazetariek
egiten duten lana; haiek, gainera,
ez dute alde egiteko aukerarik,
guk bezala. Baina guk ere egon
behar dugu han.
Emakume kazetariak egon ba-

daude; isilpean gelditzen da

haien lana, anitzetan, ordea?

Gutxiago nabarmentzen gara
emakumeok. Ez dugu protago-
nista izatea maite. Gizonen egoa
handiagoa izaten ohi da. Holly-
woodeko filmek utzi diguten iru-
diteria ere hor dago, eta horietan
gizon altu, kementsu eta ausartak
dira gerra berriemaile. Emaku-
meok, oro har, ez dugu nabar-
mentzea maite. Gure lana istorio-
ak kontatzea da, eta hori da ase-
tzen gaituena. Gure lana ongi
egiteak. Jendearentzat bozgorailu
izateko joaten gara joaten garen
tokietara. Baina orain zaila da. Ez
gaituzte bidaltzen. Europan ger-
tatzen ari den eskuin muturraren
gorakadak kezkatzen nau, eta
uste dut gizarte osoak kezkatu be-
harko lukeela. Baina ez dugu ho-
rren berri ematen modu sakon
batean. Gabeziak badira.
Nolako gabeziak?

Anitz hitz egiten da trantsizioaren
garaiaz, baina informazio askata-
sunak, adibidez, gabeziak baditu,
mugak baditu. Espainian, adibi-
dez, ustelkeria ez da behar be-
zainbertze jorratzen. Eta nekez
lortuko duzu herri demokratiko
bat kazetariei mugak ezartzen ba-
dizkiezu. Hagitz arriskutsua da.
Kazetariok ere badugu zer aldatu.
Argi izan behar dugu gure lana
dela kritiko izatea, eta boterea za-
lantzan jartzea; ez babestea.

«Jendearentzat bozgorailu
izateko joaten gara kanpora»

Ana del Paso b Kazetaria

Nazioartean herriz herri lanean ari diren emakume kazetarien inguruko bere liburua Iruñean
aurkeztu du Ana del Paso kazetari madrildarrak. «Hedabide patriarkalen zinismoa» salatu du.
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«Nekez lortuko duzu herri
demokratiko bat kazetariei
mugak ezartzen badizkiezu;
hagitz arriskutsua da»


