Ostirala
2019ko ekainaren 7a
X. urtea
402. zenbakia

Mendiko loreak
Iruñeko Sanduzelaiko
4 Ezkaba
5 Jokoa
sailkatzeko proiektu bat sortu du
auzokideek bat egin dute apustu
Oscar Perezek; 410 identifikatu dituzte

etxeen kontra; gaur batzar irekia dute

www.nafarroa.hitza.eus
nafarroa@hitza.eus

NAFARROAKO
HITZA

IDOIA ZABALETA / FOKU

Berdeago izan nahi du
Atarrabiako Udalak plan bat garatu du herria klima aldaketara egokitzeko, Egoki2 egitasmoaren
barruan b Jasangarritasunaren Aldeko Tokiko Erakundeen Sareak bultzatu du, hainbat herritan 2-3
b

Astekoa

2

NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2019ko ekainaren 7a

1

Atarrabiako Udaleko arduradunek argi dute klima aldaketa ez dela hemendik urruti gertatzen
den zerbait, eta herrian ere egoera berrira moldatzeko beharra badutela. Horregatik parte
hartu dute Egoki2 proiektuan, Nafarroako eta Arabako bertze hainbat herrirekin batera.

Neurriak hartu eta egokitu
Edurne Elizondo Atarrabia

nbertsioak egiten hasteko garaia da orain». Horixe erran du Atarrabiako jarduneko alkate Mikel Oteizak Egoki2
proiektuari buruz. Jasangarritasunaren Aldeko Nafarroako Tokiko Erakundeen Sareak bultzatu du egitasmo hori; Nafarroan, Atarrabiako Udalarekin
batera, Corellakoak, Azkoiengoak, Arguedaskoak eta Tafallakoak parte hartu dute, eta, Araban,
Asparreneko eta Burguko udalek.
Herriotan, klima aldaketari aurre
egiteko eta batez ere aldaketa horrek eragindako ondorioetara
egokitzeko planak garatu dituzte
azken hilabeteotan. Plan horiek
martxan jartzeko ordua dute
oraingoa; asmoak diruz hornitzekoa, alegia.
Atarrabiako Udala izan da
egindako urratsen eta zehaztutako proiektuen berri eman duen
lehendabizikoa, Nafarroan. Herriko agintariek hiru gako nagusi
nabarmendu dituzte: batetik,
energiaren arloan hartutako erabakiak; bertzetik, herriko azpiegitura berdeak lotzeko eta sarea
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osatzeko plana; eta, azkenik, egitasmo horiek guztiak eztabaidatzeko eta garatzeko herritarren
parte hartzea. Hemendik aurrerako bidean ere, atarrabiarren
esku hartzea «ezinbertzekotzat»
jo du udalak.
Energiaren esparruan hartutako erabakiek helburu zehatza
izan dute: dirua aurreztea, gastua
eta isuriak kontrolatzea, eta gastu
eta isuri horien inguruko informazioa eskuratzea. «Zaila izan da
hainbat konpainiaren datuak lortzea», aipatu du Atarrabiako
Udaleko idazkari Patxi Gilek.
Helburu horiek betetzeko,
hainbat neurri jarriak ditu martxan udalak: 2015ean, egindako
lehen osoko bileran, herriko kale
argiak aldatzea erabaki zuen, eta
lan hori egin zuen 2016an eta
2017an. «LED argiak jarri ditugu,
gastua eta kontsumoa murrizteko», azaldu du Gilek. Udalak,
gainera, informazio energetikorako sistema bat kontratatu du,
«eraginkorragoak izateko».
Sistema horri esker, udalak zehaztu ahal izan du, adibidez, zer
azpiegiturak kontsumitzen duen
energia gehien, bai eta neurriak
non har daitezkeen ere, kontsu-
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mo horrek eta kontsumo horri lotutako isuriek behera egin dezaten. «Igerilekua da energia
gehien kontsumitzen duen azpiegitura, bai eta isuri gehien eragiten duena ere», erran du udaleko
idazkariak.
Datu zehatzagoak eman ditu:
«Udalak 4.059.500 kilowatt-

ordu kontsumitzen ditu urtean;
hau da, batez besteko energia
kontsumoa duten 1.159 etxebizitzak adina kontsumitzen du, eta
68,23 tona CO2 isurtzen ditu. Hemeretzi hektareako baso bat behar da kopuru hori xurgatzeko».
Udalak orain esku artean dituen datuak dira horiek, baina Gi-

lek onartu du kontsumoa eta isuriak handiagoak izanen direla.
«Informazioa osatzen ari gara,
oraindik ere hagitz zaila baita
zenbait konpainiak dituzten datuak lortzea».
Gisa horretako informazioak
udalentzat duen balioa nabarmendu du Gilek, hain zuzen ere,
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1 Uholdeak. 2013an, Ultzama eta
Arga ibaiek gainezka egin zuten.
Atarrabia uholde arrisku handiko
tokia da.
2 Zuhaitz txikiak. Karrika askotan, gutxi dira itzala ematen duten
zuhaitzak; beharrezkoa da herriko
tenperaturari eragiteko.
3 Ultzama. Ibaiari berezko espazioa kendu diote herriko eraikinek.
4 Eremu berdeak. Tenperaturaren igoerari aurre egiteko behar
dira eremu berdeak; bai eta hezetasunari eusteko ere.
ARGAZKIAK: IDOIA ZABALETA / FOKU
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egin izana. Gainera, datozen urteetarako joera horixe izanen da.
Euri jasek eragin nabarmena dute
Atarrabian, herria uholdeak izateko arrisku handiko tokia baita.
Ultzama eta Arga ibaiek bat egiten dute Atarrabian. Bertzetik,
Almarzegik azaldu du lehorteak
gero eta gogorragoak direla, eta
horrek ekartzen duela suteek
gora egitea eta bioaniztasuna galtzea.
Biologoak erantsi du Atarrabiako Zuhaitzaren Eguneko parte
hartzaileak jabetuak direla aldaketa horietaz. «Sumatzen da ur
gehien behar duten zuhaitz motak hiltzen ari direla, adibidez».
Hirugarren gako bat aipatu du
Almarzegik: tenperatura igotzea.
«Datozen ehun urteotan, tenpe-

«aukera ematen digulako jakiteko non jarri behar ditugun indarrak ». Erantsi du Egoki2 proiektuan parte hartzen duten bertze
udalek ere informazio energetikorako sistema bat ezarri dutela,
eta, tresna horren bidez, «energiaren nolabaiteko behatokia»
osatzea dela helburua, «kontsumoak murrizteko, herritarren
kontzientzia pizteko, eta informazioa kontrolatzeko».

Igerilekua da energia
gehien kontsumitzen
duen azpiegitura,
bai eta isuri gehien
eragiten duena ere»

Uholdeak eta lehortea

Patxi Gil
Atarrabiako Udaleko idazkaria

Energiaren inguruan hartutako
erabakiek helburu dute klima aldaketari aurre egitea. Hori ez dela
nahikoa argi dute, halere, Atarrabiako Udalean; klima aldaketara
egokitzeko ordua ere bada, haren
ondorioak sumatzen hasiak direlako herritarrak.
Mezu hori nabarmendu du
Atarrabiako Udaleko ingurumen
teknikari Itziar Almarzegik. «Klima aldaketaren eragina sumatzen ari gara jada, eta garrantzitsua da hirigintza egokitzen joatea».
Klima aldaketaren eraginaren
berri ematen duten hainbat gako
jarri ditu biologoak mahai gainean. Batetik, euri erauntsiek gora
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«Klima aldaketaren
eragina sumatzen ari
gara jada, eta
garrantzitsua da
hirigintza egokitzea»
Itziar Almarzegi
Atarrabiako ingurumen teknikaria

raturak 4,5 gradu eginen du gora;
anitz da hori, izugarria».
Atarrabiako azken hamarkadetako garapenaren eragina ere
nabarmendu nahi izan du Itziar
Almarzegik, herria handitzeko
moduak ere eragin baitu orain
klima aldaketak agerian utzitako
arazoetan. Esaldi bakar batean laburbilduz, garai bateko Atarrabia
berdea egun grisa dela erran du

biologoak. Hau da, lehen zelaiak,
zuhaixkak eta zuhaitzak zeuden
tokian porlana dagoela gaur
egun. Herria handitzeko asmo
horrek ekarri du ibaiari berezkoa
duen espazioa kentzea ere, eta
horrek ere eragiten du uholde
arriskuak gora egitea.
«Ibaiak gainezka egiteko berez
dituen espazioak berreskuratu
behar ditu», erran du Almarzegik. Egoki2 proiektuaren barruan, gainera, espazio horietako
bat zein izan daitekeen zehaztu
dute Atarrabiako Udaleko arduradunek: «Hilerri arteko eremuan, Atarrabia eta Burlata artean», erran du biologoak. Ibaien
inguruko eskumen gehienak
udalez gaindiko erakundeen esku
dira; halere, Atarrabian argi dute
ibaiek ukitzen dituzten herri guztien arteko urratsak egitea beharrezkoa dela, benetan eraginkor
izateko. Finean, ibaia ez da bakarrik herri baten ondotik igarotzen
den ur emaria.

Herria prestatu
Herri barruan ere bada zer egin,
Almarzegik nabarmendu duenez. Zuhaitzak aipatu ditu, batetik. «Beharrezkoa da ur gutxi behar duten espezieen alde egitea,
lehorteak gero eta gogorrago joko
gaituela kontuan hartuta». Bertzetik, herriko plazetan eta karriketan ere zuhaitzek eta landareek
beren tokia hartu behar dutela
nabarmen du. «Zuhaitzek, batetik, itzala ematen digute; gainera,
CO2 xurgatzen dute, eta hezetasunari eusten diote, eta giroa freskatu. Klima aldaketari aurre egiteko, hori da behar duguna». Herri barruan itzal handia emanen
duten zuhaitzak behar direla
erantsi du biologoak, eta zuhaitz
horien txorkoak lotzeak ere mesede eginen diela herritarrei, bioaniztasunari eusteko balio baitu-

te. Lurrak, gainera, ura xurgatzen
du. «Porlana nagusi denean, euria egiten badu, ura zuzenean doa
karrikatik ibaira», azaldu du Almarzegik.
Egoki2 proiektuan parte hartzen ari diren bertze herrietan ere
garatu dituzte beren planak:
Azkoienen, Alde Zaharra biziberritu nahi dute, eremu hori klima

aldaketara egokitzeko; Tafallan,
basoari espazioa eman nahi diote,
CO2 isuriak hutsean uzteko
asmoz; Arguedasen, bertzeak
bertze, autoaren erabilera
murriztea hartu dute helburu.
Adaketara egokitzeko garaia dela
uste dute Egoki2 proiektuko udalek. Planak martxan jartzea
dagokie orain.
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1 Udazkeneko azafraia.
Nafarroan bi azafrai mota
daude; bat neguan eta
udaberrian ateratzen da,
eta bestea udazkenean.
Bigarrena Ezkaba mendian
ikus daiteke.
2 Kurkubia. Moko beltz
baten antzekoa dauka
kurkubiak. Antzina, umeek
lore horrekin jolasten zuten.
3 Armiarma lorea. Larreetan
oso ugaria da armiarma lorea.
4 Orkidea. Lore handiena
duen orkidea mota da
Ezkaban dagoena. Gutxi
daude, eta toki harritsuetan
hazten dira. Ez du klorofilarik,
horregatik, ez du elikagairik
sortzen. Sinbiosi bidez
elikatzen da.
5 Oreganoa. Oso ugaria da
mendian, batik bat udan.
ARGAZKIAK: OSCAR PEREZ
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Oscar Perez, Xabier Egurzegi eta Marga Galdeano, lore artean. IDOIA ZABALETA / FOKU

Oscar Perez, Xabi Egurzegi, Marion Stefanie eta Marga Galdeano
erregistro bat egiten ari dira Ezkaba mendiko landareena, herritarrei
inguru horren aniztasuna erakusteko. 410 espezie aurkitu dituzte jada.

Ezkaba mendiko loreen
aniztasunaren argazkia

Mendia aldatu da

3
Ane Eslava Iruñea

rkidea, oreganoa, armiarma lorea, azafraia, ezkila lorea,
kurkubia... Sei landare horiek, eta beste 404, ikus
daitezke Iruñe iparraldeko Ezkaba mendia osatzen duten mila
hektareetan. Oscar Perezek, Xabi
Egurzegik, Marion Stefaniek eta
Marga Galdeanok bost urte daramatzate Ezkaba mendiko bazterrak zeharkatzen eta han topatzen dituzten landareak fotografiatzen eta erregistratzen. Modu
horretan, lau lagunek eremuko
floraren aniztasuna erakutsi nahi
diete herritarrei. Izan ere, gizartea
«naturatik urruntzen» ikusteak
kezkatu egiten ditu, eta antzina
gizakiak landareekin zuen lotura
berreskuratu nahi dute.
Oscar Perez da Ezkabako landareak erregistratzeko proiektuaren sortzailea. 43 urte ditu, eta
betidanik bizi izan da Iruñean;
lehen Arrotxapean eta gaur egun
Ezkaban. Txikitatik izan du lan-
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behar zuten hura identifikatzeko,
orain xehetasun handiko argazkiak egin ditzakegu, eta aski
dugu». Dagoeneko espezie ugari
identifikatu dituzte. «German
Rodriguezek 450 aurkitu zituen,
eta guk 410 daramatzagu; hark
ikusi ez zituen batzuk identifikatu ditugu, eta, urteak pasatu
arren, oraindik ikusten ditugu
berriak». Aurkitzen dituzten landareak katalogatzen ari dira, eta
hitzaldiak ere eman dituzte
Iruñerriko hainbat auzo
eta herritan.
Faktore asko daude Ezkaban
Arrazoi bat baino
hainbeste lore egoteko:
gehiago dago Ezkaban
zabalera, altitudea, klima,
hainbeste lore egoteko.
orientazioa, lurzoru mota...
Batetik, oso mendi zabaondoren hasi zen Perez haren la da eta 450 metroko altitudetik
argazki makinarekin Ezkabara 895 metroraino heltzen da. Bestejoaten.
tik, iparraldeko eta hegoaldeko
2014an, Egurzegi, Stefanie eta orientazioak dauzka, eta lurzoru
Galdeano batu zitzaizkion, eta or- mota bat baino gehiago. Eta, azdutik elkarrekin doaz mendira, kenik, klima trantsizioko eremu
landareak bilatzera. Txangoetan batean dago: Iruñerri hegoaldeko
argazki makinak «oso baliaga- klima mediterraneoa da, Sakanarriak» direla esan du Perezek: tik gertuko eremukoa atlantikoa,
«Lehen, landarea etxera eraman eta Agoiztik gertukoa kontinen-

tala. «Horrek guztiak eragiten du
espezie asko egotea».
Baina ez bakarrik Ezkaba;
Iruñerria ere aniztasun handiko
tokia da; landare mota asko ikus
daitezke kalean. «1.000 espezie
ere egon liteke Iruñerri osoan»,
zehaztu du Perezek. Baina hark
eta haren kideek kritikatzen dute
hiriko lorategietako belarra asko
moztearen eraginez landare asko
ezkutuan geratzen direla. «Belarra pixka bat gehiago hazten utziko bagenu, landare asko ikusiko
genituzke», azaldu du.

dareekiko interesa, baina gaztetan, jakin-mina asetzea erabaki
zuen, eta Gorosti zientzia elkartera jo zuen, ikastera. «Garai hartan ez zegoen Internetik, libururik ere ez kasik, eta han asko ikasi
nuen», kontatu du. Elkarte
horretan German Rodriguez
Nafarroako Unibertsitateko irakaslearen liburu bat aurkitu
zuen. Rodriguezek Ezkaban aurkitutako 450 landare erregistratu
zituen liburuan. Lan hori ikusi
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Perez argazkiak egiten hasi zenetik —orain dela hamabost urte—,
asko aldatu da Ezkaba mendiko
flora. «Garai hartan, larre gehiago
eta zuhaitz gutxiago zeuden»,
azaldu duenez. «Eta duela 80 urte
arte, adibidez, mendiak ez zuen
zerikusirik oraingoarekin, asko
aldatu baita lurzoruaren erabilera». Gero eta larre gutxiago egoteak kalte egiten dio floraren aniztasunari, adituaren hitzetan. «Larreetan argia sartzen da, eta basoetan baino espezie gehiago hazten
dira; gainera, landare horiek intsektuak erakartzen dituzte»,
azaldu du. Hortaz, «premiazkotzat» jo du larreak babestea, ekosistemaren mesedetan.
Mendia aldatu da, baina gizartearen ohiturak ere aldatu dira.
Hori uste du Perezek, eta kexu da:
«Galdu egin dugu naturarekiko
gertutasuna; gu, txikitan, beti
genbiltzan landareekin jolasean;
orain, landareak soilik lorategietan ikustera ohitu gara. Hirietan
autoa eta hormigoia lehenetsi ditugu eta natura baztertu dugu».
Hori aldatzeko bidea informazioa
zabaltzea dela uste dute Perezek
eta haren kideek. Horregatik, dibulgazioa egiten jarraituko dute,
«gizarteak naturarekiko erlazioa
berreskura dezan».
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Iruñeko Sanduzelaiko bizilagunek bat
egin dute, eta apustu etxeen aurkako
talde bat sortu dute; auzoan daudenak itxi
ditzatela eskatu dute. Gaur batzar irekia
eginen dute, 19:00etan, Karrikagunen.

Ez dituzte
auzoan nahi
Edurne Elizondo Iruñea

oia jo du Iruñeko
Sanduzelai auzoko
bizilagunen kezkak, eta antolatzea
erabaki dute: batu
egin dira apustu etxe eta joko aretoen kontra. Larunbatean protesta egin zuten karrikan, eta eskatu
zuten auzoan dauden bi apustu
etxeak ixteko. Gaur, berriz, batzar
irekia eginen dute, 19:00etan,
Karrikaguneren egoitzan.
Sanduzelaiko bizilagunen kezka bera dute Aralar elkarteko kideek ere. Jokoaren mendekoak
eta haien gertukoak artatzen dituzte erakunde horretan. Elkartean aspaldi piztu ziren jokoaren
industriaren inguruko alarmak.
Azken urteotan gora egin du
apustu eta joko etxeen kopuruak,
bai eta arlo horren inguruko publizitateak ere; Interneten bidez
jokatzeko aukerak ekarri du, gainera, apustu egiten dutenen adinak behera egitea. Aralarren, argi
dute: «Lehen, jokoaren mendekoen batez besteko adina 45-48
urte zen, eta txanpon makinak
erabiltzen zituzten; orain, 33 urte
da batez besteko adina, eta kirol
apustuetan aritzen dira batez ere;
Internet bidezko jokoa ari da nagusitzen».
Sanduzelaiko bizilagunek jasotako datu gehiago jarri dituzte
mahai gainean: «16 eta 18 urte bitarteko Iruñeko ikasleen erdiak
egin dute apustu, behin gutxienez». Auzo horretan, bi apustu
etxe daude; Iruñeko gehienak,
hain zuzen, Sanduzelain, Buztintxurin, Etxabakoitzen eta Arrotxapean daude. «Ez da kasualitatea; langabezia tasarik handiena
duten auzoak dira, eta, ondorioz,
bazterketa arriskurik handiena
ere badute», salatu dute Sanduzelaiko bizilagunek.
Nafarroako Gobernuak egoitza
fiskala herrialdean duten enpresen jarduera bakarrik arautzen

G

ahal du. Bi konpainiak dute egoitza Euskal Herrian: Reta eta Kirolbet enpresek. Horiez gainera,
beste biren apustu makinak daude Hego Euskal Herriko aretoetan: Garaipen-Codere eta Sportium etxeenak. 2017. urtean, 411
milioi euro jokatu ziren lau enpresa horien makinetan eta webguneetan. Aurreko urtearen aldean, %10eko hazkundea. Bilakaera
nabarmenago ikusten da 2017ko
diru sarrerak 2012koekin alderatuta: %80 egin dute gora.
Hego Euskal Herriko 2017ko
datuen arabera, agerikoa da jokoen pastelean gero eta handiagoa
dela apustuei dagokien zatia.
Oraindik ohiko txanpon makinak dira jokorik arrakastatsuena
—Nafarroan, sektorean gastatutakoaren %37 dagokie—; horren
atzetik, Espainiako loteria dago;
eta, hirugarren postuan, kirol
apustuak.

Larunbatean Sanduzelai etorbideko apustu etxeen aurrean egindako protesta. NAFARROAKO HITZA

apustu etxeak boterearen erreminta direla herritarrak kontrolatzeko eta gizartea desaktibatzeko», erantsi dute.
Sanduzelaiko bizilagunek aldarrikatu dute gazteek bertzelako
jarduerak behar dituztela aisialdirako. Bide horretan, hiru helburu zehatz finkatu dituzte apustu etxeak auzotik eta hiritik ateratzeko: tabernetan apustuak
egiteko makinak jartzea debekatzea, apustu etxeekin lotutako
publizitatea debekatzea, eta Sanduzelain dauden bi apustu etxeak
ixtea.
Publizitateari dagokionez, administrazioaren kontrolik eza salatu dute auzolagunek: «Tabakoaren eta alkoholaren inguruko
Mendekotasun ikusezina
publizitatea kontrolatzen dute,
Gizarteak onartutako jarduera baina ez da berdin gertatzen
bat da jokoaren ingurukoa, neu- apustu etxeekin». Erantsi dute
rri handi batean. Aralarko adi- administrazio publikoek ez dutetuek horixe nabarmendu dute la kontrol zorrotzik egiten gisa
behin baino gehiagotan. Sandu- horretako egoitzak irekitzeko ere.
zelaiko bizilagunak ere ohartu «Iruñean, bederatzi zinema areto
daude, eta 53 joko areto.
Kopuruak nabarmen
Auzokideek salatu dute
egin du gora azken urteapustu etxe eta joko aretoen
otan», erran dute.
kopuruak gora egin duela
Joan den larunbatean
nabarmen: 53 daude Iruñean
auzoko apustu etxeen
Internet bidezko apustuen
aurrean protesta egin eta
eraginez, adingabeentzat
gero, Sanduzelaiko auerrazagoa da jokoan hastea;
zokideek batzar ireki baeta publizitate anitz dago
tera deitu dute gaur arratsalderako: 19:00etan
dira egoera horretaz, baina eraba- eginen dute, Karrikaguneren
ki dute ordua dutela aski dela egoitzan. Bizilagun guztiei eskatu
errateko. Horregatik erabaki dute diete bat egiteko. «Arazoa larria
apustu etxeen aurka lanean has- da, eta gazteek aisialdirako bertea. «Apustu etxeek ikusten ez tzelako bideak behar dituzte; guk
den mendekotasun bat sortzen ez dugu gazteon aurka egin nahi,
dute; antzemateko zailagoa iza- haiek ere biktima dira», nabarten da, eta, ondorioz, larriagoak mendu dute Sanduzelaiko auzoizaten dira haren ondorioak», kideek. «Apustu etxeen kontra
erran dute. «Ezin dugu ahaztu ari gara».
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Desaldaketaren
faseak
gun bat baino ez zuen
behar izan Angel Errok
bizitzen ari garen honetan hainbat fase daudela
antzemateko. «Doluaren zer fasetan zaudete zuek?», galdetu zien
bere jarraitzaileei Twitterren,
maiatzaren 27an. «Ukapena,
amorrua, tristezia edota negoziazioa?».
Irudipena dut ukazioa zuetako
gehienek bizi izan zenutela 26
gauean. PSNren egoitzan harrapatu ninduen kolpeak. Bi une ditut gogoan iltzatuta: zenbaketa
%2an zegoenean gobernuko
webgunean azaltzen zen eserleku banaketa, eta Esporrin «agur,
Asiron, agur» esanez. Lehena
desiratzen eta bigarrena ahaztu
nahian itzuli nintzen etxera.
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Hauteskundeetatik astebete
igaro dela ari naiz lerro hauek
idazten, eta gauza zenbait aldatuko ziren agian, baina, gaur-gaurkoz, bada fase horietako zenbait
antzematerik ordezkari politikoen artean.
Desaldaketa zerk eragin duen,
hori izan dugu zalantza nagusia.
Zenbaitek aipatzen dute ezkerreko alderdi estatalistak elkarrekin
aurkeztu ez direla dela arrazoietako bat. Ez, ordea, alderdi horiek.
Batzuk ez dute tutik esan. Beste
zenbaitzuen irakurketak, berriz,
amorrutik asko du. Hiru arrazoi
topatu ditu Aranzadik, esaterako,
egoera azaltzeko: errenta baxuena
duten auzoetan abstentziora jo
dutela boto emaileek, eta Navarra
Sumak askoren konfiantza be-
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HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

26ko gauean luzatu
zion eskua Txibiteri
Barkosek; Ezkerrak
ez dio ia baldintzarik
jarri; azkarregi
onartu ote dute
aldaketaren
aldaketa iritsi dela?

Sozialistek ere marraztu dituzte
beren joko arauak. «Marra gorria» da EH Bildu. Navarra Sumari ez diote botorik emango. Iruñean, beraz, 2007an gertatukoaren
antzeko zerbait gertatuko dela dirudi. Asiron alkate egiteko aukera
dago, baina PSNk ez dio botorik
emango; eta, hala, Maiari bidea
erraztuko diote sozialistek.
Astebete izan dute Erroren jarraitzaileek botoa emateko, eta
gehiengoa tristeziak jota dago.
Hirugarren fasean. Onarpenetik
gertuago, bada. Azken fasea, baina, ahantzi du poetak. Ez da harritzekoa, egun bakarrean fase horietatik guztietatik igarotzea ez
diot nik inori opa. Baina, Geroa
Bai eta Ezkerrari halakorik gertatu
ote zaien asmatzen saiatzen ari
naiz. 26ko gauean luzatu zion eskua Txibiteri Barkosek. Ezkerrak
ez dio ia baldintzarik jarri. Azkarregi onartu ote dute aldaketaren
aldaketa iritsi dela? Igaro al dira
beste faseetatik? Onarpena al da
guretzat ere azken fasea?
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Gladys del Estal
omendu dute, hil
eta berrogei urtera

SELEKTIBITATEA EGIN DUTEN
IKASLEAK
Unibertsitatean sartzeko azterketak egin dituzte 3.285 ikaslek, ekainaren 4tik 7ra, Iruñean eta Tuteran.

IRUÑEA b Guardia zibil batek hil

zuen Gladys del Estal ekintzaile
ekologista donostiarra, tiroz,
duela berrogei urte Tuteran zentral nuklearren eta Bardeako tiro
eremuaren aurka egindako protesta batean. Data eta ekintzailearen figura gogoratu eta omendu
nahi izan dituzte Gladys Gogoan
plataformako kideek, Iruñean,
eta asmo horrekin ekinaldia egin
zuten, joan den astean, Erraldoien Txokoan. Iruñeko Udalarekin eta Nafarroako Gobernuarekin batera, Del Estalen lagunek
eta omendu nahi izan zuten herritarrek parte hartu zuten.
1979ko ekainaren 3an hil zuten
Del Estal. Buruan kolpatu zuten,
lehendabizi, eta tiroz hil zuten altxatzen saiatu zenean.

rreskuratu duela; Ahal Dugu taldean izandako haustura zigortu
dela eta «aldaketaren hipotesi lasaiak» huts egin duela. Zergatien
artean, Aranzadi ez da inon ageri.
Alderdi abertzaleek gora egin
dutela. Hori ere asko errepikatu
den esaldia izan da analisietan,
egoera arintzeko edo. Baita alderdi politikoen artean ere. Joseba
Asiron, duela astebete: «Argi eta
garbi adierazi dugu. EH Bilduren
eta PSNren artean 10.000 botoren
aldea dago» eta «aldaketaren aldekoek, oraindik, Navarra Suma
baino babes handiagoa daukate».
Noren kontura, ordea?
PSNrekin negoziazio bila dabil
EH Bildu udaletan. «Eskuinari bidea ixteko» akordioak babestuko
dituela adierazi dute. PSNri aginte
makila zenbait emanez, zenbat
udaletan, 1979an Iruñean gertatutakoa errepikatzeko prest dira,
beraz. «Gaitzik txikiena» omen.
EH Bilduren boto emaile zenbait
horren aurrean tristeziara gerturatzen ariko dira?

«Sindikalismoa
zigortzeak agerian
uzten du inoiz baino
beharrezkoagoa dela
borroka; askatasun
sindikalaren aurkako
eraso bat da»
Erraldoien Txokoan egindako omenaldia. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Itxaso Torregrosa
LAB sindikatuko kidea

Hiru langileren
kaleratzea salatu
dute Gamesan
AGOITZ b Agoizko Siemens Ga-

mesa enpresako langileek protesta egin dute, etxe horrek hiru
behargin kaleratu dituela salatzeko. Nabarmendu dute gaixo
agiria zutela langileok kanporatu
zituztenean. «Lan egiteko erritmo gero eta azkarragoek gure
osasunari eragiten diote», salatu
dute langileek.
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MUSIKA

BARAÑAIN Bayaderos: Anclaje.

DANTZA

b Etzi, 18:30ean, auditoriumean.

ATARRABIA Roi Mendez.

ALTSASU Dantza Eskola: Sorkuntza.

b Gaur, 21:00etan, Totem aretoan.

b Gaur, 19:30ean, Iortia kultur etxean.

BERTZELAKOAK

b Gaur, 17:30ean, Carmengo
auditoriumean.

GOIZUETA Hitzaldia: Artikutzako
BURLATA Sol Sostenido.

ERAKUSKETAK

balio naturala.
b Bihar, 11:00etan, udaletxean.

b Ostegunean, 18.00etan,

IRUÑEA Demode Quartet,

ATARRABIA Kon Mocion:

kultur etxean.

Andreina Jolin eta La Chula Potra.
b Gaur, 20:30ean hasita, Zentralen.

Maneras de ver.
b Gaur, 20:00etan, kultur etxean.

ZANGOZA Herriko Dantza Tailerra.

IRUÑEA Monika Aranda: Panóptico.
b Hilaren 30era bitarte, Ziudadelako

LEITZA Gaztetxeen mahai ingurua.

Labean.

b Bihar, 11:00etan, Atekabeltzen.

IRUÑEA Turmalina Music & Win

Fest: Ruben Pozo eta Lichis, Alice
Wonder, Lemon y Tal, Luis Brea eta
El Miedo, Rozalen eta Depedro.
b Bihar, 13:00etan, Ziudadelan.
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IRUÑEA Bilboko udal banda.
b Asteazkenean, 20:00etan,

Gaiarre antzokian.
IRUÑEA Dr. Feelgood.
b Bihar, 21:30ean hasita, Zentralen.

IOAN

IRUÑEA No More Blues.
b Asteazkenean, 22:00etan,

Zentralen.
IRUÑEA Maddi Zubeldia.
b Ostegunean, 20:30ean,

Erraldoien Txokoan.
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ZANGOZA Udal musika banda eta

Juan Frances Iribarren eskolako
banda.
b Igandean, 19:00etan, Carmengo
klaustroan.

19

ATARRABIAN Juan Frances Iriba-

rren eskolako big-banda eta fanfarrea.
b Astelehenean, 19:30ean,
Carmengo klaustroan.

BERTSO SAIOAK
ETXARRI ARANATZ Bertso afaria:

Sebastian Lizaso eta Julio Soto.
b Gaur, 21:00etan, Karrikestun.
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Zatoz Euskaltelera

GAINTZA Uxue Alberdi eta Sustrai

Colina.
b Igandean, 12:00etan, Mailopen
elkartean.

ANTZERKIA
ATARRABIA Butaca 78: Annie.
b Bihar eta etzi, 20:00etan, kultur
etxean.

BARAÑAIN Estudio Danza Camino:

Poppins... Lo que nunca se contó.
b Bihar, 17:00etan, auditoriumean.
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BURLATA Memorias de Rose.
b Igandean, 19:00etan, kultur etxean.

IRUÑEA Barco Pirata: Lehman

www.euskaltel.eus | Dendak | 1717

trilogy.
b Gaur, 20:00etan, Gaiarren.
ZIZUR NAGUSIA Dorreko Antzerki

Tailerra: Arco de iris de una paz.
b Etzi, 20:00etan, kultur etxean.

7

Zatoz zuntzera 2019/06/15 baino lehen, eta sei hilabetez izango duzu sustapen hau,
kontratazio-egunetik zenbatzen hasita. Iraupen-konpromisoa: 12 hilabete. Gero, prezioa 72 €/hil
izango da. Ostiraleko 14:00etatik igandeko 24:00ak arteko datu-kontsumoak sartzen dira GIGA
MUGAGABEAK aukeran, eta arrazoizko erabileraren politika bat du ezarria. BEZa sartuta dago
prezioan. Informazio gehiago, hemen: www.euskaltel.eus

Babesle teknologikoa:

NAFARROAKO HITZA

OSTIRALA, 2019ko ekainaren 7a
Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea.
Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010
www.nafarroa.hitza.eus b nafarroa@hitza.eus

Edurne Elizondo Iruñea

Antropologiaren esparrutik aztertu ditu depresioa eta hura
gainditzeko prozesuak Maria Zapata antropologoak (Badajoz, Espainia, 1983). Analisi soziokulturala egin, eta sistema heteropatriarkalaren eta kapitalismoaren
eragina nabarmendu du, bertzeak bertze.
Zergatik depresioaren gaia?
Kataluniatik ailegatu nintzen
Euskal Herrira, duela sei urte.
Han osasun mentalaren esparruan egin nuen lan, baina aktibismoaren ikuspuntutik, artearen bidez. Artea jorratu izan dut
aldarrikapen sozialetarako tresna
gisa, eta estigmaren aurka egiteko
erreminta gisa. Psikologia ikasi
nuen, lehendabizi, eta gero antropologia. Gorputzaren antropologiaren inguruko interesak ekarri
nau Euskal Herrira, Mari Luz Estebanekin eta bertze hainbat kiderekin lan egin ahal izateko,
EHUn. Ailegatu, eta Osakidetzak
osasun mentalaren inguruko estatistikak ezagutarazi zituen, eta
horrek bideratu ninduen depresioaren inguruko ikerketara.
Depresioak emakumeak jotzen
ditu, batez ere.
Datuek agerian uzten dute alde
nabarmena dagoela genero, klase
eta adinaren arabera. Depresioak
jotzen ditu, batez ere, 65 urte baino gehiago dituzten eta ikasketa
maila eta maila sozioekonomiko
apalekoak diren emakumeak. Esparru zehatz horretan genero
arrakala hagitz nabarmena da: gizon bakoitzeko hiru emakume
daude depresioak jota.
Zerk eragiten du alde nabarmen
hori?
Depresioaren eta depresioa gainditzeko prozesuaren analisi soziokulturala egin dut. Landa lana
egiteaz gain, Euskal Herriko eta
Kataluniako hogei pertsona elkarrizketatu ditut, eta denek, beren
depresioaren hasierari buruz, jatorri soziokulturaleko egoerak aipatzen zituzten: dolu prozesuak,
norbaiten heriotzak edo bikotearen galerak edo gaixotasunen batek eraginda, adibidez; baina nabarmena zen, halaber, desberdinkeriek eta genero indarkeriek
zuten pisua, emakumeen kasuan.
Zer-nolako egoerak eragiten dituzte desberdinkeriek eta genero indarkeriek?
Zaintzak eragindako gainkarga
dago, amatasunari lotutako gatazkak, zahartzaroa, menopausia, tratu txarrak, bortxaketak...
Lanaren esparruarekin lotutakoek ere badute eragin handia, egun
gure identitatea lanaren edo
ekoizpenaren inguruan eraiki-
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«Antropologiak lagun
dezake depresioa gai
kolektibotzat hartzen»
Maria Zapata b Antropologo feminista
Depresioaren inguruko datuek agerian uzten duten errealitateari egin
dio so Maria Zapata antropologoak. Analisi soziokulturala egin du,
begirada feminista batekin; gaitzak emakumeak jotzen ditu, nagusiki.
tzen dugulako. Langabezian bazaude, erretiroa hartu baduzu
edo ezgaitua bazara, horrek sufrimendua eragiten du. Batetik, beraz, egun dugun sistema heteropatriarkal kapitalistak zuzenean
eragiten digu emakumeoi, eta,
ondorioz, aukera gehiago dugu
zapalkuntza eta sufrimendua
pairatzeko. Bertzetik, ezin dugu
ahaztu emakumeen psikiatrizazio prozesuak historia luzea duela; emakumeen kontrako kontrol
tresna garrantzitsu bilakatu dute
psikiatrizazio hori. Hirugarren
elementu bat aipatzen ohi dut
nik: argi dut histeria jo dezakegula depresioaren aitzindaritzat;
erabat feminizatuta dago histeria.
Olivia Lopez Sanchez mexikarrak
landu du gaia, eta aipatzen du
XIX. mende bukaeran eta XX.
mende hasieran histeria izan zela
tresna bat emakume eredu zehatz

Emozioak, noski, sozializatu egiten dira: gizonen berezko emoziotzat jotzen da, adibidez, haserrea jendaurrean erakustea; emakumeon ezaugarritzat jotzen
dira, berriz, negarra, etxean biltzea, beldurra, errua... eta ezaugarri horiek dira, hain zuzen ere,
depresioarekin lotzen
ohi direnak. Ikuspuntu
«Sistema heteropatriarkal
kapitalistak zuzenean eragiten sozial batetik, depresioa
emakumearekin lotzen
digu emakumeoi; aukera
da, eta egin ditudan elgehiago dugu sufritzeko»
karrizketetan agerian
nologiari buruz ere bada zer gelditu da gizartearen aurreirierran, halere.
tziak nabarmenagoak direla deZer nabarmenduko zenuke?
presioak gizonak jotzen ditueneUste dut badirela hainbat kontu an. Hori gertatzen da depresioa
aipatzeko arlo horretan. Fenome- ahuldadearekin lotzen delako.
nologia da gaitz bat esperimenta- Sistemak, halere, emakumeak
tzeko dugun modua. Depresioa- jartzen ditu desabantaila egoeren kasuan, bere fenomenologiak ra batean, ezta?
antz handia du emakumeen Bai, eta horrek sufrimendu gehiaemoziotzat jo izan diren horiekin. go eragiten du. Garrantzitsua da
bat eraikitzeko: kexatzeko aukerarik ez zuen emakumea zen hori,
altxatuz gero histerikotzat jo eta
zoroetxera eramaten zutelako.
Depresioa ere feminizatu egin
dute beti; bada tresna biopolitiko
bat kontrolatzeko emakumeen
ondoeza. Depresioaren fenome-

ohartzea honen guztiaren atzean
egiturazko arazo bat dagoela, eta,
ondorioz, auzia gizarte osoaren
ardura dela. Uste dut antropologiaren begiradak laguntzen ahal
duela horretan, auzia kolektiboaren gai gisa hartzen. Psikologiaren begirada indibidualistagoa
da, baina denon ardura da.
Batez ere emakumeak jotzen
dituenez, zailagoa da alarmak
piztea?
Emakumeei eragiten dienez
gehiago, hori gertatzen da, zailagoa dela alarmak piztea. Eta uste
dut ere ez dugula bazter utzi behar botiken inguruko industriak
duen indarra. Estatuan gehien
saltzen diren hamar botiken artean dira depresioaren aurkakoak
eta antsiolitikoak; azken hogei
urteotan, hain zuzen, hirukoiztu
da depresioaren aurkako botiken
salmenta. Diru anitz mugitzen da
arlo horretan. Nazio Batuen Erakundeak epidemia hitza erabiltzen du depresioari buruz, baina,
aldi berean, arazo horri aurre egiteko mahai gainean jartzen duen
konponbide bakarra dira botikak. Ez dut erranen botikek balio
ez dutela; konponbidea izan daitezke, edo ez. Kasuen arabera.
Zenbaitetan arazo bilakatzen
dira. Ez da funtzionatzen duen
gauza bakarra, baina hori da sistemak ematen diguna. Depresioaren jatorrian arrazoi sozialak
daudela erraten badugu, botikek
laguntzen ahal dute, baina ez
dute arazoa konponduko.
Botikak ere izan daitezke kontrola ezartzeko tresna bat?
Bai, zalantzarik gabe. Psikofarmakoek sortzen dute emozionaltasun jakin bat: kontrolatu daitekeen eta kontrolatzen den emozionaltasun bat da hori. Finean,
botika horiek ekartzen dute heterogeneotasun bat emozioen esparruan. Kontrol sozialerako tresna
bilakatzen dira, pertsonak lotzeko modu kimiko bat direlako.
Gizartearen ardura aipatu duzu;
komunitateak zer-nolako garrantzia izan dezake depresioari
aurre egiteko prozesuetan?
Depresioari aurre egiteko prozesu
horretan ezinbertzekoa da babes
soziala. Babes hori askotarikoa
izan daiteke: ekonomikoa, emozionala, informazioa lortzekoa...
Elkarren beharra dugu. Ezin
dugu bakarrik egin aurrera.
Feminismotik ongi heldu zaio
gaiari?
Aspaldi jarri zuen feminismoak
gaia mahai gainean. Psikiatrizazioa orain arte, neurri batean,
bazter gelditu da, baina orain
gauzak aldatzen ari dira. Norbere
esperientzien berri emateak duen
garrantziaz jabetu gara.

