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Ostirala, 2019ko azaroaren 8aAstekoa

Edurne Elizondo Iruñea

B
estaren gaine-
tik, aldarrika-
pena. Osasuna-
ko zaleen egu-
nak kutsu
berezia izan du

aurten, Sadar Bizirik plataformak
aukera aprobetxatu baitu 1936an
fusilatutako futbol taldeko kide-
ak omentzeko: ehunka pertsonak
egin zuten bat, igandean, Iruñeko
Burguen plazan, Eladio Zilbeti,
Natalio Cayuela, Ramon Benga-
rai, Fortunato Agirre eta Andres
Jaso gogoratzeko; eta ez ahazte-
ko, halaber, gorritxoen futbol tal-

dea sortzeko bidean kideok eta al-
txamendu militarraren errepre-
sioa pairatu zuten bertze anitzek
egin zituzten urratsak.
2020. urtean mendeurrena os-

patuko du Osasunak. Duela ia
ehun urte, 1920. urteko udazke-
nean, jaio zen taldea, Iruñeko
Gazteluko plazan, Kutz izeneko
kafean. Fortunato Agirre eta Ela-
dio Zilbeti izan ziren sortzaileeta-
ko bi. Sportiva eta New Club tal-
deak elkartuta sortu zuten Osa-
suna. Donibaneko zelaia 1922an
ireki zuten, eta Espainiako Ligan
1928an egin zuen debuta Iruñeko
taldeak, hirugarren mailan. Le-
hen mailan aritu ziren gorritxoak

1934-1935eko denboraldian, le-
hendabiziko aldiz. Hurrengo
denboraldian jaitsi ziren, berriz
ere, zehazki 1936ko apirilean. Ze-
lai barruko arazoak, halere, hu-
tsean gelditu ziren urte horretako
udan, uztailaren 18ko altxamen-
du militarrak eztanda egin eta
gero.
Nafarroan ez zen gerra fronte-

rik izan, baina Francoren altxa-
menduak errepresio latza eragin
zuen herrialdean, eta 3.500 per-
tsona baino gehiago fusilatu zi-
tuzten. Iruñean bakarrik, 298 gi-
zon eta bi emakume hil zituzten.
Zerrenda horretan daude Osasu-
naren historiarekin estuki lotuta-

ko lau pertsona: Ramon Bengarai,
Natalio Cayuela, Fortunato Agirre
eta Eladio Zilbeti. Igandeko ome-
naldiak laurak gogoratu zituen,
bai eta Andres Jaso ere, Asturia-
sen (Espainia) gertatutako bon-
bardaketa batean hildakoa; Osa-
sunako jokalaria izan zen Jaso,
1930-1931ko sasoian.

«Osasun ariketa bat»

«Justizia eta memoria demokra-
tikoko ariketa bat da izen horiek
gogoratzea; mahai gainean jar-
tzea beren historiak eta beren
ideiak, bai eta beren sufrimendua
ere; taldearen izenari so eginez,
osasun ariketa bat bada». Horixe

nabarmendu du Nafarroako his-
torialari talde batek, Sadar Bizirik
plataformak egindako omenal-
diaren harira. Roldan Jimeno,
Fernando Mendiola, Patxi Ozkoi-
di eta Mikel Lakasta historialariek
sinatu dute frankismoak jo zituen
Osasunako kideak gogoratzeko
argitaratu duten testua, Osasuna-
ren Memoria kolektiboko kide
Mikel Huarterekin batera. 
Memoria astindu nahi izan

dute historialariok; eta memoria
astintzeko ekinaldia izan zen, ha-
laber, igandeko omenaldia. Ez da
izan azken hilabeteotan Osasuna
taldeko iraganari so egiteko anto-
latutako bakarra, gainera. Sare

Sadar Bizirik-ek omenaldia egin du 1936an fusilatutako Osasunako kideen alde. 1920an taldea sortu
zutenetako bi izan ziren Fortunato Agirre eta Eladio Zilbeti, eta biak hil zituzten altxamendua gertatu
eta gero. Osasunari eskatu diote errepresioa sufritu zutenak gogora ditzala 2020ko mendeurrenean.

Baloikadak ahanzturaren aurka

Frankistek fusilatutako Osasunako kideen senideak, igandean, Iruñeko Burguen plazan egindako omenaldian. JAGOBA MANTEROLA / FOKU
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sozialen bidez ere, izan ere, azken

hamarkadetako isiltasuna apurtu

nahi izan dute Sadar Bizirik plata-

formako eta Futbola Ere Lapurtu

Ziguten ekimeneko kideek. Klu-

baren mendeurrenarekin lotu

nahi dituzte frankismoak hildako

Osasunako kideak gogoratzeko

urratsak, biktima guztiek eta be-

ren senideek aitorpena jaso deza-

ten.

«Isiltasunak luze iraun du, eta

bada garaia atzean uzteko», na-

barmendu zuten Sadar Bizirik

plataformako arduradunek,

igandean, Burguen plazan egin-

dako omenaldian. Han izan ziren

Agirre, Bengarai, Cayuela, Jaso

eta Zilbetiren senideak, eta, haie-

kin batera, ehunka herritar eta

memoria historikoaren espa-

rruan lanean ari diren hainbat

talde eta eragile. Sadar Bizirik tal-

deko kideek argi utzi zuten ez

ahaztea helburu hartu duten me-

moriaren esparruko elkarte ho-

riei esker ezagutzen direla, egun,

orain arte ezkutuan egon diren

historiak eta istorioak. «Osasu-

nako kideon ibilbideak aztertuz

gero, argi dago konpromiso gar-

bia zutela justiziarekin eta askata-

sunarekin».

Konpromiso hori gogoratu, na-

barmendu eta eskertu behar dela

argi dute Sadar Bizirik platafor-

mako kideek, eta bertze zale go-

rritxo anitzek ere; eta argi dute

mendeurrenak emanen duela

horretarako aukerarik egokiena.

Proposamen zehatza egin diote

Osasunari: hildako kideen seni-

deek egin dezatela ohorezko sa-

kea Sadar zelaiko partida batean,

mendeurrenaren sasoian. Gorri-

txoen zuzendaritzako kide Cesar

Muniainek zuzenean jaso du pro-

posamena, Burguen plazako

omenaldian izan baitzen, igande-

an. Taldeari dagokio orain hu-

rrengo urratsa egitea. Asteon,

Osasunako presidente Luis Sa-

balzak erran du taldea aukera

«aztertzeko prest» dela, hain zu-

zen ere. Zehaztu du, halere, Liga-

ren baimena beharko dutela. Tal-

dearen historian parte hartu du-

tenak gogoratzea «ontzat» jo du

Sabalzak, eta Osasuna liburu bat

prestatzen ari dela erantsi du.

Bertzeak bertze, frankistek fusila-

tutako kideen bideaz ariko da lan

hori, azaldu duenez.

Kartzela eta erbestea
Futbolaren mundua anitz aldatu

da, Kutz kafean egindako bilere-

tan lagun talde batek Osasuna

sortu zuenetik. Taldearen lehen

etapaz gozatu zuten Bengaraik,

Agirrek, Jasok, Cayuelak eta Zil-

betik; frankisten altxamenduak

eta errepresioak hutsean utzi zi-

tuzten haien asmo eta proiektu

guztiak. Ez ziren diktaduraren in-

darkeria sufritu zuten bakarrak

izan: Osasunako bertze hainbat

kide atxilotu zituzten, eta erbes-

tera ihes egin behar izan zuten,

bizia salbatzeko.

Osasunako entrenatzaile izan

zen Emilio Urdiroz, eta Andres,

Rafael eta Filomeno anaiekin es-

petxeratu zuten. Filomeno fusila-

tu egin zuten. Kartzelan sartu zi-

tuzten, halaber, Osasunako zu-

zendaritzako kide izandako

Francisco Indabe, Federico Rosas

eta Carmelo Monzon. Monzonek

sei urte eman zituen espetxean,

hain zuzen ere.

Vicente Rei Osasunako masa-

jista izan zen. Errepublikanoen

esku zen eremura ihes egitea lor-

tu zuen, hasieran. Erbestera ate-

ra, baina Gurseko kontzentrazio

esparruan itxi zuten, azkenean.

Jokalarien artean ere sasoi ilu-

na izan zen 1936ko altxamen-

duak eragindakoa. Txomin Me-

aurio, adibidez, Ezkabako gotor-

lekura eraman zuten preso, eta

sei urtez izan zen han. Juanin Bil-

bao eta Julian Tell Perez ere espe-

txeratu zituzten. Osasunako le-

hendabiziko presidente izandako

Eduardo Aizpunek, berriz, erbes-

tera bidea hartu behar izan zuen;

taldeko presidenteorde izandako

Augusto Bizkarrak ere ihes egin

behar izan zuen. Humbelino Ur-

menetak ez zuen lortu. Atxilotu

egin zuten, eta Ardura Politikoen

Epaitegiak isuna jarri zion. Urme-

netak diseinatu zuen Osasunaren

armarria.

Osasunako kideon guztion se-

nideek ere pairatu behar izan zu-

ten frankismoaren errepresioa.

Eta, gero, isiltasuna. Ahanztura.

Horren aurka egin nahi dute

orain zale gorritxoek. Isiltasuna

atzean uzteko eta memoria erdi-

gunean jartzeko baloikada eman

nahi dute, Sadarren. Ehun urte

balio duen sakea eginez.

Osasuna futbol taldeko jokalariak, 1935-1936ko denboraldian. 1936ko apirilean, jaitsi egin ziren gorritxoak, eta udan altxamenduak eztanda egin zuen. OSASUNA

1936AN HILDAKOAK

Fortunato Agirre (1893-1936)

Osasuna sortu zutenetako bat izan

zen. EAJko kidea zen, eta 1936ko

altxamendu militarra gertatu zene-

an, Lizarrako alkatea zen. Lizarran,

Izarra taldea sortu zuen, eta herri-

ko lehen ikastola bultzatu zuen.

Antza, altxamenduaren berri izan

zuen gertatu aurretik, eta Espai-

niako errepublikako agintariei abi-

sua eman zien. Berandu, ordea.

Taxoaren fusilatu zuten.

Andres Jaso (1912-1936)

Osasunako jokalaria izan zen,

1930-1931ko denboraldian. 18 urte

besterik ez zuen orduan futbola-

riak. Osasunatik Zaragozara joan

zen, eta handik Valentzia eta Gijo-

nera. Sporting Gijon taldeko joka-

laria zen 1936ko altxamendu mili-

tarra gertatu zenean. Asturiasen

zendu omen zen, Cangas de Onis

herrian, bonbardaketa baten on-

dorioz.

Natalio Cayuela (1891-1936)

Osasunako presidente izan zen

Natalio Cayuela: lehendabizikoz,

1923. urtean, eta, bigarrenez,

1928tik 1935era. Nafarroako Auzi-

tegiko idazkari izan zen. Ezkerreko

gizona, altxamendu militarra gel-

diarazten saiatu zirenetako bat

izan zen. Cadreitako Valcalderan

fusilatu zuten Cayuela, 1936an.

Urte hartako abuztuaren 23an, 

52 pertsona fusilatu zituzten han.

Eladio Zilbeti (1898-1937)

Osasuna sortzeko prozesuan par-

te hartu zutenetako bat izan zen

Eladio Zilbeti, eta, hainbat ikerlari-

ren arabera, berak proposatu zuen

futbol taldearen izena, Kutz kafean

egindako bileretako batean. ANV-

ko kide izan zen. 1936ko abendua-

ren 21ean atxilotu , eta espetxera

eraman zuten. Fusilatzeko atera

zuten. Etxaurin hil zuten, 1937ko

urtarrilean.

Ramon Bengarai (1896-1936)

Osasunako zuzendaritzako kide

izan zen, hainbat urtez. Lanbidez

tipografoa zen. Sindikalista gisa

aritu zen, eta Iruñeko Udalean, gai-

nera, zinegotzi. Ramon Bengarai

Fronte Popularreko lehendabiziko

hautagaia izan zen. Altxamendu

militarra gertatu eta gero, ezkuta-

tzen saiatu zen, errepresioari ihes

egiteko. Baina ez zuen lortu. Atxi-

lotu eta fusilatu egin zuten.

Omenaldian, eskaera
zehatza egin dute:
fusilatutakoen senideek
egitea mendeurreneko
ohorezko sake bat

Aukera hori aztertzeko
prest agertu da
Osasunako presidente
Luis Sabalza; Ligak
baimena eman behar du
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E
uropak ezarritako
isun bat da NUP Na-
farroako Unibertsi-
tate Publikoko iker-
lari talde batek egin-

dako lan baten abiapuntua.
2018ko azaroan, Europako Ba-
tzordeak Espainiako Gobernua
ohartarazi zuen, nitratoekiko
kalteberak diren eremuak ez di-
tuelako kontrolatzen. Nekazari-
tzak eta abeltzaintzak eragindako
arriskuaz ari zen, zehazki, Euro-
pa, jarduera horiek inguruko
ibaiak eta akuiferoak kutsatzen
ahal dituztelako. Europako Ba-
tzordeak agerian utzi zuen, gai-
nera, kontrolik eza are larriagoa
zela, azken urteotan txerriak es-
plotatzen dituzten haztegien ko-
puruak nabarmen gora egin due-
la kontuan hartuta. «Espainia
laugarrena da munduko ekoizle
nagusien artean», erran du 
NUPeko irakasle eta doktore Mai-
te Martinez Aldaiak.
Datu horrek piztu zuen, hain

zuzen ere, NUPeko ikerlarien in-
teresa, eta aztertu nahi izan zuten
herrialdeko egoera. Horretan ari-
tu dira azken hilabeteotan, eta

egindako lanaren emaitza Scien-
ce of the Total Environment zien-
tzia aldizkarian argitaratu berri
dute. Ikerlariok nabarmendu
dute nitrogenoak eragindako ku-
tsadura zehaztugabeak Nafarroa-
ko hegoaldeko eskualdeei eragi-
ten diela, batez ere, eta bereziki
Erriberakoei. «Nekazaritza eta
abeltzaintza intentsiboa duten
eremuetan nabarmenagoa da»,
erran dute.
Zehaztu gabeko toki eta une ba-

tean gertatzen den kutsadura da
zehaztugabekotzat jotzen dena.
Isuri jakin batek eragiten ahal
duenarekin alderatuta, antzema-
teko zailagoa izan daiteke. Euro-
pako Batzordeak arazoaren berri
zabaldu eta gero, abeltzaintzaren
eragina aztertzeari ekin zioten
NUPeko ikerlariek. «Ohartu gi-
nen nekazaritzaren eragina azter-
tzeko beharra ere bazela», aipatu
du Martinez Aldaiak.
Harekin batera aritu dira lane-

an NUPeko kide Maria Jose Be-
riain eta Daniel Merchan, bai eta
Oviedoko Unibertsitateko (Espai-
nia) eta Argentinako hainbat era-
kundetako ikerlari batzuk ere.
Nafarroako Gobernuak herrial-
deko ibaietako uraren kalitatea

neurtzeko dituen estazioak apro-
betxatu dituzte ikerlariok, bate-
tik. Bertzetik, kutsadurak uretan
eragindako aztarna hidriko grisa
neurtu dute. «Kontzeptu horrek
adierazten digu zenbat ur behar
duen ibai batek dituen kutsatzai-
leen karga asimilatzeko», azaldu
du Martinez Aldaiak. Aztarna hi-
drikoaren inguruko lana egin du
NUPeko ikerlariak hamar urtez,
hain zuzen ere. «Esperientzia
hori aprobetxatu nahi izan dut»,
erantsi du.
Erriberan, Nafarroako bertze

edozein tokitan baino handiagoa
da aztarna hidriko grisa. «Horrek
erran nahi du eskualde horretan
ur gehiago behar dela kutsatzaile-
en karga asimilatzeko; aldi bere-
an, behar den ur hori urriagoa da
eremu horretan».

Ebro, Zidakos, Robo
NUPeko ikerlariek Nafarroa osoa
aztertu dute beren lana osatzeko.
Kontuan izan dute, halere, Nafa-
rroako Gobernuak bere esku di-
tuen tresnen bidez lortutako da-
tuek erakusten dutela iparralde-
ko urek ez dutela nitrogenoak
eragindako kutsadurarik. «Iker-
ketak agerian utzi du legez ezarri-

tako nitrogeno kopuruak ez dire-
la betetzen hegoaldeko hainbat
tokitan: Erriberan, Zidakos ibaia-
ren arroko hegoaldean eta Robo
ibaian». Martinez Aldaiak zehaz-
tu du toki horiek direla Nafarroa-
ko Gobernuak nitratoekiko kal-
teberatzat dituenak, hain zuzen
ere. Zehazki, Ebro-Aragoi, Zida-
kos eta Robo ibaien arroak dira
Nafarroako eremu kalteberak ni-
tratoekiko.
Nekazaritza eta abeltzaintza in-

tentsiboari egin diote so NUPeko
ikerlariek. Erribera Garaian, adi-
bidez, txerriak esplotatzen dituz-
ten haztegiak dira, batez ere, in-
guruko ibaien kalitateari eragiten
diotenak. «Esplotazio gehien
dauden tokiak dira nitrogeno
gehien dutenak ere».
Ibaiak kutsatzen dituen nitro-

geno horrek eragiten duen ondo-
rio nagusia da ura oxigenorik
gabe gelditzen dela, eta, ondorioz,
ibaietan bizi diren arrainak hil
egiten dira. «Egunotan hedabi-
deetan ikusi ditugu Mar Menorre-
ko irudiak; arrainak hilik agertu
dira. Hor gertatu da nitratoek
gora egin dutela; nitrogenoak eta
fosforoak gora egiten dutenean,
antropizazioa eragiten dute: hau
da, algak hazten dira, eta ura oxi-
genorik gabe gelditzen da. Fauna
hiltzen da».
Martinez Aldaiak erran du

Murtziako (Espainia) Mar Meno-
rren gertatu dena «muturreko
kasua» izan dela. Baina azaldu du
Nafarroan ere gertatzen dela ni-
tratoek antropizazioa eragitea,
eta, ondorioz, ura oxigenorik
gabe gelditzea eta arrainak hil-
tzea. Urrian, adibidez, ehunka
arrain agertu ziren hilik Corellan,
Alhama ibaiko ura hartzen duen
putzu batean. Foruzaingoak har-
tu zuen gertaera ikertzeko ardu-
ra, eta hipotesi nagusia zen ura-
ren oxigenorik ezak eragin izana
animalion heriotza.
Klima aldaketaren auzia ere

mahai gainean jarri nahi izan du
Maite Martinez Aldaiak, kontuan
hartuta kutsatzaileak asimilatze-
ko gaitasuna lotuta dagoela
ibaien emariarekin. «Ezin dugu
ahaztu klima aldaketak eragiten
ahal duela gure ibaien ur emariak
behera egitea».
Orain ere, Nafarroan arazoak

gertatzen dira udan, batez ere,
ibaiek ur gutxien dutenean, ale-
gia. «Udan, ibaietan dauden ku-
tsatzaile mota guztien kopuruak
egiten du gora», erran du Marti-
nez Aldaiak. Ondorioz, erantsi du
ibaien eta akuiferoen egoerak
okerrera eginen duela klima alda-
ketari aurre egiteko neurririk
hartzen ez bada. Bada, beraz, zer
aztertu eta zer erabaki.

Nitrogenoak eragindako kutsadura zehaztugabea aztertu du NUPeko ikerlari talde
batek, Maite Martinez Aldaiak zuzenduta. Hegoaldeko ibaietan da nabarmenagoa.

Abeltzaintzak kutsatutako ura

Izokin bat hilzorian uraren oxigenorik ezagatik, Bidasoa ibaian, artxiboko irudi batean. Klima aldaketak ere eragiten die ibaiei. LANDER ARROIABE / FOKU
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«Aztarna hidriko grisak
adierazten digu zenbat
ur behar duen ibai batek
dituen kutsatzaileen
karga asimilatzeko»

«Legez ezarritako
nitrogeno kopuruak 
ez dira betetzen
hegoaldeko hainbat
tokitan »

«Ezin dugu ahaztu 
klima aldaketak
eragiten ahal duela 
gure ibaietan dagoen ur
emariak behera egitea»
Maite Martinez Aldaia
NUPeko ikerlari eta doktorea
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L
anaren esparrua

arrotza da, neurri

handi batean, he-

rrialdeko gazteen-

tzat: 25 urte baino gu-

txiago dutenen %26,8 dira langa-

bezian, 2019ko hirugarren

hiruhilekoko datuen arabera.

Egoera zailagoa da, 20 urte baino

gutxiago dutenen errealitateari so

eginez gero: %46,5ek ez dute la-

nik. Datuek, dena den, egoera are

latzagoa uzten dute agerian, ezin-

tasunen bat duten gazteen artean:

lautik hiruk ez dute lanposturik,

Nafarroan.

Espainiako Odismet behato-

kiak jarri du azken datu hori ma-

hai gainean. Erakunde horrek az-

tertzen ditu ezintasuna dutenek

lan merkatuan egiten dituzten

urratsak, eta zer-nolako zailtasu-

nak izaten dituzten esparru ho-

rretara ailegatzeko. Behatokiak

plazaratutako azken datuak za-

baldu ditu Avanza Nafarroa pro-

gramak, eta, oro har, azken ha-

markadan aurrepausoak eman

direla onartu arren, nabarmendu

du oraindik ere «bide luzea» ba-

dela egiteko. «Bazterketa bikoi-

tza jasotzen dute ezintasunen bat

duten gazteek; bada garaia en-

presek urratsak egiteko».

Horixe erran du Avanza Nafa-

rroako arduradun Ikerne Arizku-

renek. Zehaztu du ezintasuna du-

ten gazteek «zailtasun handiak»

dituztela beren lehendabiziko

lanpostua lortzeko, eta, horrek,

noski, beren lan esparruko bide

osoa baldintzatzen duela.

Nafarroako Cocemfe elbarrita-

sun fisikoa eta organikoa duten

pertsonen elkarteen federazioak

garatutako programa da Avanza.

Helburu hartu du ezintasuna du-

ten gazteak lan esparruan barne-

ratzeko laguntza ematea. Egun,

300 gazte ingururekin ari dira

programako arduradunak lane-

an. Lan poltsa osatu dute, progra-

maren helburuekin bat egin du-

ten enpresekin batera. 250 inguru

aritzen dira Avanzarekin elkarla-

nean, hain zuzen ere.

Formakuntza eta enpresak
Ezintasunen bat duten egungo

gazteen zailtasunak bazter utzi

ahal izateko, landu beharreko bi

atal nagusi badirela nabarmendu

du Arizkurenek: «Batetik, for-

makuntza; eta, bertzetik, enpre-

sen politika».

Formakuntzari buruz, Avanza

Nafarroako arduradunak aipatu

du ezintasunen bat duten gazteen

%2k bakarrik egiten dituztela

ikasketak unibertsitatean. «Arlo

horretan lan handia dago egiteko;

formakuntza bultzatu eta sustatu

behar dugu, eta ezintasunen bat

duten gazteok lagundu bide ho-

rretan». Laguntza hori «hasiera-

tik» emateko beharra badela

erantsi du: «Oinarritik hasi behar

dugu lanean. Ez du balio deusta-

rako gelan sartzeko arrapala jar-

tzeak, gero azterketa egiteko den-

bora ez bada nahikoa, edo proba

horren irisgarritasuna bermatzen

ez bada».

Enpresek egin beharreko lanari

buruz, Ikerne Arizkurenek eska-

era zehatza egin die: «Eman die-

zaiotela lehentasuna gazteen gai-

tasun profesionalari, izan ditza-

ten ezintasunen gainetik».

Avanzarekin bat egin duten en-

presak «kontent» direla erantsi

du programako arduradunak.

Odismet behatokiak emandako

datuek agerian utzi dute 2009tik

egoerak hobera egin duela, baina

ez nahi bezain azkar, ezta nahi

bezainbertze ere. Horregatik be-

rretsi du Arizkurenek lanean ja-

rraitzeko beharra. Gazte guztiek

lan egiteko aukera izan dezaten.

Langabeziak gogor jotzen ditu gazteak,
eta egoerak okerrera egiten du, gainera,
lan egin nahi duten horiek ezintasunen
bat dutenean. Avanza programa abian da,
gazteok lanaren esparruan laguntzeko.

Lautik hiru,
lanik gabe

Langabeziak bereziki jo ditu gazteak; are gehiago ezintasunen bat dutenak. IÑIGO URIZ / FOKU

5.000
ZENBAT GAZTEK DUTEN 

EZINTASUNEN BAT

16 eta 30 urte bitarteko herritarren

%5ek dute ezintasunen bat. Nafa-

rroan, 5.000 dira.

%25
EZINTASUNA DUTEN ZENBAT

GAZTE ARI DIREN LANEAN 

25 urte baino gutxiago izan eta

ezintasunen bat duten herrialdeko

gazteen %25 baino ez da ari gaur

egun lanean.

%6,6
EZINTASUNA DUTEN GAZTEEI

EGINDAKO KONTRATUAK

Nafarroan dauden lan kontratuen

%6,6 dira ezintasuna duten gazte-

ei egindakoak. Gazteen kontra-

tuak, oro har, %18 dira.

%2
EZINTASUNA DUTENEN KOPU-

RUA LANTALDEETAN, LEGEZ

Legez, 50 langile baino gehiago

dituzten enpresetako kideen %2k

izan behar dute ezintasunen bat

duten pertsonak.

350
ZENBAT KONTRATU ITXI 

ZITUEN AVANZAK 2018AN

Avanza programak ezintasun bat

duten 350 pertsonarentzako lan

kontratuak lortu zituen, iaz. Pro-

gramak herrialdeko 250 enpresa-

rekin du harremana, haiekin elkar-

lanean, gazteentzat lana bilatzeko.
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R
HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia

Korapiloak

H
amar urtean behin
gertatzen direnak
efemeride bilakatzen
dira kasik iragarrita

dauden une beretik. Data dute-
netik bilakatzen dira ahaztezin,
gertatu baino lehen ere. 
Azkar esaten da hiru mila ema-

kume batu garela hiru egunez ez-
tabaidatzeko, entzuteko, haus-
narketak plazaratzeko eta mahai
gaineratu beharreko gaiak azpi-
marratzeko. Hiru mila. 3.000.
Gutako askoren lehen jardu-

naldi feministak izan dira. Aurre-
tik, ezin nuen imajinatu zer ziren,
nolakoak ziren eta norekin egi-
nen nuen topo. Ondoren, ulertu
dut zer diren, nola pasatzen diren
orduak eta egunak, eta bidean la-

gun/ezezagun/kide askorekin
egin dut topo.
Baina galderak biderkatu zaiz-

kigu, ez dugulako bakarrik abs-
traktuan hitz egin. Zehatzera jo
dugu, ertzetara, ikusten (begira-
tzen) ez ditugun kontuetara. Mu-
gimendu feministan antolatzeaz
hitz egin dugu, burujabetza au-
rrera begirako erronkez, bolleris-
moaz, aniztasunaz eta haren ku-
deaketaz, indarkeria matxistaz,
gorputzez, etxeko lanez, prosti-
tuzioaz, dekolonialitateaz, elika-
dura burujabetzaz, sexualitateaz,
autodefentsa feministaz, zain-
tzaz, pentsioez… 
Irudi lezake gai askotarikoak

landu ditugula, sakondu dugula,
parte hartu dugula… Baina ez ba-

karrik hori. Batez ere, agian ez ze-
hazki hori. Gehienetan beste zer-
bait gertatu delako: seinalatuak
sentitu gara. Interpelatuak. Ez
gutxitan, batzuetan baizik. Be-
harbada zapaldu eta zapaltzaile,
zapaldu eta pribilegiatu sentitze-
ko ikastaro intentsibo eta zorro-
tza izan dira jardunaldiak. Gor-
putza eta burua konektatu ditu-
gu: geure pribilegioak zein diren
esan digute. Zuzen. Bidezidorre-
tan ibili gabe: pribilegiatua zara.
Pribilegiatua naiz. Nor naiz? Min
eman digu. Aurretik ere bagene-
kien feminismoa ez zela erosoa
izanen. Eta izatekotan… berrikusi
beharrekoa izanen zela. Korapi-
loak biderkatu zaizkigu igual.
Durangotik ez gara joan ginen
bezala bueltatu. Ez gara berdinak,
eztanda txikiek okupatu gaituzte.
Batzuetan ez dago atzera-buelta-
rik. Begiradak aldatu zaizkigu, al-
daketei heltzeko irrikaz.
Euskal Herria feminista eraiki-

tzen jarraitzeko lan handia dau-

kagu, bide luzea eta zaila. Luze
eta, batzuetan, iluna. Baina ikasi
dugu egoera ankerrenei ere aurre
egiten. Mugimendu feministak
bide asko erakutsi dizkigu orain
arte, norabidea markatu eta bizi-
tza aldatu. Euskal Herriko V. Jar-
dunaldi Feministak ez dira gu-
txiagorako izan. 
Existitzen direla oroitu ere egi-

ten ez garen ertz horiek mahai
gainean jartzeagatik, nondik ga-
tozen gogorarazteagatik, ibilbi-
dean kokatzeagatik, azken ha-
markadetako genealogietara
hurbiltzeagatik, desadostasunak
elkar aitortzatik kudeatzeagatik,
pedagogiagatik eta pedagogiarik
ezagatik, buruan hainbeste klak
probokatzeagatik. Horregatik
maite dut feminismoa eta maite
ditut feministak. Sistema injustu
honi aurre egiteko tresnak, erre-
mintak eta gorputza eman dizki-
datelako. Konfiantza, plazera, ai-
tortza eta sareak oparitu dizkigu-
telako. Salda badago!

Durangotik ez gara
joan ginen bezala
bueltatu. Ez gara

berdinak, eztanda
txikiek okupatu

gaituzte

Irudia b Iruñea

Maria Txibite, euroeskualdeko buru
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako lehendakari Iñigo Urkulluk, Nafarroako presidente Maria Txibitek eta Akitania

Berriko lehendakari Alain Roussetek Iruñean egin dute bat, asteon, eta Europa murgilduta dagoen «ziurgabe-

tasun egoeraren» aitzinean lankidetzak duen garrantzia azpimarratu dute. Euroeskualdeko ezohiko batzarra

egin dute, eta bere organoak berritu ditu erakundeak, Nafarroako Gobernu berria sartzeko. Maria Txibite Nafa-

rroako presidentea izango da euroeskualdeko lehendakaria 2020ko ekainera arte. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Parlamentuak argitaratuko du apaizen
sexu abusuen biktimen kontakizuna

IRUÑEA bArgitaratzea erabaki du. Nafarroako Parlamentuak bere zer-
bitzu juridikoaren oniritzia jaso du, eta, ondorioz, erabaki du argitara-
tuko duela bere egoitzan ikastetxe erlijiosoetan sufritutako sexu abu-
suak salatu zituztenen kontakizuna. Hedabiderik gabeko lan saio ba-
tean parte hartu zuten hainbat biktimak. Lan saio horretako audioak
bere webgunearen bidez zabalduko ditu parlamentuak. Akusatutako-
en inguruko datuak ezabatuko dituzte, legea ez urratzeko.

1.942
ETXERIK GABEKO ZENBAT PERTSONA ARTATU DITUZTEN
Iruñeko Udalak etxerik gabekoentzat duen zentroak 1.942 pertsona arta-

tu ditu, urtea hasi zenetik. 2018an, denera, 2.045 pertsonak erabili zuten

zerbitzu hori. Udalak ia 847.000 euroren aurrekontua du zentroarentzat,

eta Xilema etxeak kudeatuko du, 2020ko abendura arte.

Isuna jarri diote joko areto bati, adingabe
bat apustu egiten harrapatu eta gero

IRUÑEA b Joko areto bati isuna jarri diote, Udaltzaingoak adingabe bat
apustuak egiten harrapatu eta gero. Iruñeko Buztintxuri auzoko egoi-
tza batean gertatu da. Udaltzainak erabiltzaileen adina kontrolatzeko
sartu ziren aretoan, igande gauean; erruletan 200 euroko apustua egi-
ten ari zen gazte bat identifikatu zuten, eta adingabea zela ohartu zi-
ren. Hamazazpi urte zituen. Etxeko arduradunek erran zuten hainbat
hilabetez aritu dela gaztea apustuak egiten, antza, nortasun agiri faltsu
bati esker. Udaltzainek joko aretoa eta adingabea salatu dituzte.

«Indarkeria mota anitz dago;
emakumeen aurkakoa berezia
da populazioaren %51 garelako,
eta emakume izateagatik
sufritzen dugulako»

Eva Isturiz Garcia
Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendaria



MUSIKA

ATARRABIA Jasser Haj Youssef,
Marcelo Escrich, Huanma Urrizar

eta Iker Alvarez: Hiru ikuskizuna. 

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

ATARRABIADouble Lion Sound

System ft Gorka Dub, Errege

Sound System ft Ziztada & K-Bless

eta Brutality Sound System.

bGaur, 23:00etan, Totem aretoan.

ATARRABIA Narco eta Sinaia. 
bBihar, 21:00etan, Totem aretoan.

IRUÑEAEl Kanka. 

bGaur, 20:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEAAinhoa Arteta. Nafarroa-

ko Orkestra Sinfonikoarekin eta

Gaiarre Elkarteko abesbatzarekin. 

bGaur, 20:00etan, Baluarten.

IRUÑEAKatekeisis jaialdia: 

ZaKill, Ozpinduk, Al Azetxo 

eta Inyekzion Letal. 

bBihar, 17:00etatik aitzina, Arazurin.

IRUÑEA Juantxo Skalari & La Rude

Band. 

bBihar, 21:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEANafarroako Orkestra 

Sinfonikoa. 

bOstegunean, 20:00etan, Baluarte

auditoriumean.

LODOSAB Vocal. 

bEtzi, 19:00etan, kultur etxean.

TUTERAMarwan. 

bGaur, 20:30ean, Gaztanbiden.

ZANGOZALemon y Tal.

bBihar, 20:00etan, Carmengo

auditoriumean.

BERTSO SAIOAK

ARAITZBixente Gorostidi eta
Unai Muñoa. 

b Igandean, 13:30ean, Gaintzako

Sonbelu elkartean.

IRUÑEAMaddalen Arzallus eta 

Aimar Karrika: Bertsoaren harria.

bAsteartean, 19:30ean,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEASaioa Alkaiza eta Haritz

Mujika: Bertso jasa.

bAsteazkenean, 17:30ean, 

Jus La Rocha aretoan.

ITURENBertso bazkaria: Andoni

Egaña eta Sebastian Lizaso. 

bGaur, eguerdian, Aurtiz auzoan.

LARRAUNNerea Ibarzabal 

eta Julio Soto. 

b Igandean, 18:30ean, Aldazko

eskola zaharrean.

DANTZA

ELORTZIBARLarumbe Danza:

Cuentos por un cubo. 

b Igandean, 18:00etan, Noaingo

kultur etxean.

IRUÑEADantzaz: Growing young. 

bGaur,20:00etan, Gaiarren.

ANTZERKIA

ALTSASUVaiven: Erlauntza. 

bBihar, 19:30ean, Iortian.

ALTSASULa Trocola: Emportats. 

b Igandean, 17:00etan, Iortian.

ANTSOAINTartean: Ez dok hiru. 

bGaur, 21:00etan, antzokian.

ARANGURENVaiven: Erlauntza. 

b Igandean, 20:00etan, Mutiloako

kultur etxean.

BERATartean: Tabernaria. Instruk-

zioak botatzeko ondo bat kaña.

b Igandean, 18:00etan eta

19:00etan, Kataku ostatuan.

CINTRUENIGO Jorge Asin eta 

Marisol Aznar: Manual de instruc-

ciones propias.

bBihar, 20:00etan, Avenida

aretoan.

ELORTZIBARGlam Slam: 

Sólo Fabiolo. 

bGaur, 21:00etan, Noingo

liburutegian.

FALTZESKiki, Koko eta Moko 

pailazoen emanaldia: Tatachan

Circo y Danza. 

bBihar, 18:00etan, Pedro Iturralde

aretoan.

IRUÑEA Itsaso Iribarren eta 

German de la Riva: Just for the 

money. Una historia del circo. 

bGaur, bihar eta igandean,

20:00etan, Nafarroako Antzerki

Eskolan.

IRUÑEATimbre 4: Próximo. 

b Igandean, 19:00etan, Gaiarren.

IRUÑEAArtedrama: Zaldi urdina. 

bAsteazkenean, 20:00etan,

Gaiarre antzokian.

RIBAFORADANueveuno: 

Sinergia 3.0.

bEtzi, 18:00etan, kultur etxean.

TAFALLALa Trapera: Musarañas. 

bBihar, 19:00etan , kulturgunean.

VALTIERRAChe y Moche:

El funeral. 

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

Gure proposamena b Altsasu

Vaiven konpainiaren ‘Erlauntza’, Iortia kultur etxean
Txikitatik lagunak diren neska batzuk landetxe batera joango dira haietako baten ezkon-aurreko agur festa egitera. Hori da Vaiven antzerki konpai-

niaren Erlauntza lanaren abiapuntua. Altsasuko Iortia kultur etxean emanen dute, bihar, 19:30ean. Obrak erakutsiko du denboraren joanak aldatu

egiten dituela lagunen arteko harremanak. Nafarroan, asteburuan izanen da bertze aukera bat lan hori ikusteko: Arangurenen izanen dira Vaiven kon-

painiako kideak, igandean, Mutiloako kultur etxean. 20:00etan hasiko da emanaldia. GORKA RUBIO / FOKU
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Edurne Elizondo Iruñea

Trans Urriko egitaraua itxi du Bi-
dez Bide elkarteak eta Xirimiri
etxeak elkarrekin egindako Core-
ografías de la transgresióndoku-
mentalak. Bidez Bideko kide eta
gizarte langile Soraya Ronquillok
(Tingo Maria, Peru, 1961) aurkez-
tu du lana, Iruñean. Limako eta
Cuscoko hainbat trans emaku-
meren esperientzien berri ema-
ten du. Arlo horretan ere, ezagu-
tza dekolonizatzeko beharra jarri
du mahai gainean Ronquillok.
Zer moduzko harrera egin diote

Iruñean zuen lanari?

Hagitz kontent gaude, jendeak
parte hartu duelako; eztabaida
piztu nahi izan dute, hemengo es-
perientziak eta dokumentalak is-
latzen dituenak partekatzeko.
Peruko trans emakumeen ingu-

ruko lana da. Zer kontatu nahi

duzue?

Limako eta Cuscoko emakume
batzuen istorioaren berri eman
nahi izan dugu. Emakume gisa
dituzten eskubideak aldarrika-
tzen dituzte, eta horregatik era-
baki dugu errateko dutena doku-
mentalera eramatea. Emakume-
on istorioen bidez hainbat aldaera
gurutzatzen dira, bertzeak bertze,
etnia, nortasuna, trans izatea,
klase soziala... Protagonistetako
batek erraten du, adibidez, trans
emakumea, beltza eta pobrea ba-
zara, jai duzula. Dena da zailagoa
kasu horretan.
Gurutzatzen diren ezaugarri ho-

riek guztiak kontuan hartuta,

batzuen eta bertzeen esperien-

tziak hagitz ezberdinak izanen

dira, ezta?

Bai, hala da. Gure asmoa ere bada
hurbiltzea emakumeon kontaki-
zun horiek, gure testuingurura
ekartzea istorio horiek, aldarrika-
pen global horiei ere so egin ahal
izateko, eta kontuan hartzeko.
Egungo teknologiek aukera ema-
ten digute hemendik urruneko
esperientzia horiek gurera ekarri
ahal izateko, hemen ere ezagutu
ahal izateko.
Emakumeez hitz egiterakoan

ere ikuspuntu hegemonikoak

bazter uzteko?

Bai. 2009. urtetik ari da gure el-
kartea emakume migratuekin la-
nean. Formakuntza lantzen
dugu, batetik, eta, bertzetik, saia-
tzen gara ikus-entzunezko mate-
riala sortzen.
Nola sortu zen dokumentala

egiteko asmoa?

Gure elkarteko kide Katia Reim-
berg hasi zen Donostiara heldu 
ziren trans emakumeak elkarriz-
ketatzen; bertze hainbat herrita-
tik ihesi ailegatutako emakume-
ak ziren. Aldi berean, gurekin

praktikak egin zituen bertze per-
tsonak batek, Iker Baquek, gradu
amaierako bere lana ere trans
emakumeen inguruan egin zuen,
eta Perun izan zen. Bi lan horiek
bat egin zuten, eta dokumentala
prestatzen hasi ginen. Iaz Cuscon
egon ginen, eta, aurten, urtarrile-
an, Liman.
Zergatik aukeratu duzue Peru?

Hango zentro batekin elkarlane-
an aritzen gara. Harremana ba-
dugu, eta EHUko ikasleak har-
tzen dituzte han. Testuinguru ho-
rretan erabaki genuen lana han
grabatzea. Gainera, agerian utzi
nahi genuen trans pertsonen es-
kubideak, oraindik ere, urratu
egiten dituztela herri horretan.
Nortasun agiriko izena aldatzeko
prozedura hagitz zaila da, adibi-
dez. Luze joan ohi da, eta ez da
merkea. Trans emakumeek, oro
har, bazterketa sufritzeko arrisku

handiagoa dute. Gure lanaren bi-
dez, errealitate horren inguruko
gogoeta kritikoa piztu nahi dugu.
Bertzeak bertze, institutuetan

erakutsi duzue. Zer moduzkoa

izan da esperientzia?

Hagitz ona. Gazteek ezagutzen ez
duten errealitate baten berri jaso-

tzeko aukera izan dute. Ni Peru-
koa naiz, eta, niretzat ere, ezeza-
guna da, neurri handi batean,
gure dokumentalak jasotzen
duena. Kontatu ez didaten nire

herriko historiaren zati bat da,
hain zuzen.
Eta nolakoa izan da zuretzat

errealitate hori ezagutzeko pro-

zesua?

Agian, errealitate ezezaguna zela
erratea ez da egokia. Kontua da
gure formakuntza ere, neurri

handi batean, eurozen-
trikoa izan dela. Hegoal-
dean ere, historia bakar
baten berri eman digute.
Dokumentala prestatze-
ko irakurri ditugu Peru-
ko hamaika antropolo-
goren lanak; bertzeak
bertze, aztertu dugu Giu-
seppe Campuzano filo-
sofo eta trabesti perua-

rraren lana. Peruko trabestien in-
guruko lan anitz egin zuen.
Eta zer nabarmenduko zenuke?

Aipatzen zuen, adibidez, espai-
niarrek Abya Yala konkistatu zu-

tenean, erlijioarekin batera bina-
rismoa eraman zutela; inken in-
perioaren garaian horrelakorik ez
zegoela. Inken inperioaren ga-
raian pertsona androginoak bazi-
ren, eta gurtu egiten zituzten. Ho-
rrek erakusten digu guri kontatu
ziguten historia ez dela, inondik
inora, bakarra. Bertze anitz dau-
de, eta horien berri jasotzeak au-
kera ematen digu ezagutza deko-
lonizatzeko. Ezagutza hori, fun-
tsean, eurozentrikoa izan delako.
Zer-nolako historiak jaso nahi

izan dituzue zuek?

Adibidez, Cuscon, Copacabanako
andre mariaren aldeko besta os-
patzen duen emakume talde bat
dago. Trans emakumeak dira.
Duela bederatzi urte hasi ziren.
Jantzi tradizionala jarri, eta Boli-
viatik eramaten duten Copacaba-
nako andre maria gurtzen dute.
Dantza egiten dute, eta, besta ho-
rren bidez, existitzen direla alda-
rrikatzen dute.
Erlijioaren gaia jartzen du ho-

rrek mahai gainean.

Bai. Emakumeok elizara joan
dira, eta, lehendabiziko urteetan,
apaizak handik bota ditu. Ez zu-
ten ulertzen trans emakumeok
Andre Maria gurtu nahi izatea.
Orain lortu dute beren tokia, lor-
tu dute besta hori egitea. Eta ho-
rren bidez aldarrikatzen dute nor
diren. Cuscokoa, finean, gizarte
hagitz tradizionala eta patriarkala
da, baina emakumeok beren bi-
dea egitea lortu dute.
Bertzelakoa da Limako testuin-

gurua?

Bai. Liman, adibidez, GIB birusa-
ren inguruko informazio kanpai-
nak egiten dituzten emakumee-
kin izan gara. Prebentzioa lantze-
ko ari dira lanean, eta kontzien-
tzia pizteko. Nortasun agirian 
izena aldatzeko borrokaren berri
ere jaso dugu. Horretan ari dira,
eta aldarrikapen hori jaso nahi
izan dugu. Feminas izeneko talde
bat dago, eta haiekin izan gara. El-
karri babesa emateko talde bat da,
askotariko emakumeak biltzeko
toki bat.
Dokumentala aurkeztu duzuen

programa berean Kattalin Mine-

rrek salatu zuen, oraindik ere,

«indefinizioak traba» egiten

duela egungo gizartean. Beldu-

rra diogu?

Kontua da binarismoa arlo guz-
tietan dagoela. Eztabaidak behar
ditugu, gogoetak. Ez da erraza.
Perun, oraindik ere, gorroto kri-
menak badaude. Urtarrilean izan
ginenean, aita batek 15 urteko se-
mea hil zuen homosexuala zela
jakin zuelako. Hemen ere gerta-
tzen dira. Ustez eskubide gehiago
daude, baina gertatzen dira ho-
rrelakoak ere.

«Gure formakuntza ere
eurozentrikoa izan da,
neurri handi batean»

Soraya Ronquillo b Gizarte langilea, Bidez Bide elkarteko kidea

Perutik etorri zen Soraya Ronquillo Euskal Herrira. Donostiako Bidez
Bide elkartearekin egindako Peruko trans emakumeen inguruko lana
aurkeztera etorri da, Iruñera; ezezagunak ziren historiak zabaltzera.
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«Espainiarrek Abya Yala
konkistatu zutenean,
erlijioarekin batera 
binarismoa eraman zuten»

«Guri kontatu ziguten historia
ez da bakarra; bertzeen berri
jasotzeak aukera ematen digu
ezagutza dekolonizatzeko»


