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F
eministok greba

orokorrera. Oste-

guna greba eguna

da Hego Euskal

Herrian, eta deial-

diarekin karrikan

egin du bat, jada, Iruñerriko mu-

gimendu feministak: Iruñeko

Zara dendako erakusleihoetan

itsatsi ditu prekaritatearen eta es-

plotazioaren aurkako bere alda-

rriak jasotzen dituzten kartelak:

«Hegoaldeko herrialdeetan arro-

pa egiten ari diren emakumeak

esplotatzen dituzte enpresa han-

diek; beren dendetan ari direnak

ere bai; emakume guztiak esplo-

tatzen gaituzte, objektu bilaka-

tzen gaituztelako iragarkietan».

Mezu hori jarri dute Iruñerriko

feministek mahai gainean, eta

«lan, pentsio eta bizitza duinen

alde lanean» jarraituko dutela

berretsi dute. Horregatik egin

dute bat Euskal Herriko Eskubide

Sozialen Gutunak deitutako gre-

ba orokorrarekin.

Nafarroako Gobernuko presi-

dente Maria Txibitek bilera egi-

nen du astelehenean greba oro-

korraren deitzaileekin. Eusko

Jaurlaritzako lehendakariarekin

ere hitz egin nahi zuten, baina Iñi-

go Urkulluk uko egin dio biltzea-

ri. Erran du ez duela uste elkartze-

ak ezer konponduko duenik.

Euskal Herriko Eskubide So-

zialen Gutunak joan den urrian

eman zuen greba orokorrera dei-

tzeko asmoaren berri, eta azaroa-

Greba eguna da osteguna, Euskal Herriko Eskubide
Sozialen Gutunak deituta. Mugimendu feministak bat
egin du protestarekin, eta Iruñerrian kalera atera da jada,
prekaritatea salatzera. Emakumeek kobratu gabe egiten
duten lanaz hausnartzeko beharra ere mahai gainean da.

Lan ordainduaz
harago

Feministek protesta 

egin zuten Zaran, grebara

deitzeko. IÑIGO URIZ / FOKU



NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2020ko urtarrilaren 24a

ren bukaeran zehaztu zuten data
gutuneko kide diren sindikatuek.
Haiek egin zuten greba deialdi
ofiziala: ELAk, LABek, ESK-k,
Steilasek, Etxaldek, EHNEk eta
Hiruk, alegia. CNT gehitu zaie, bai
eta ikasleen sindikatua, Ikasle
Ekintza, Ernai eta Eragin ere. Ber-
tze eragile anitzen babesa ere jaso
du protestak. 
Hilaren 13an, ELA eta LAB sin-

dikatuetako ordezkariak CEN
Nafarroako enpresaburuen el-
kartearen Iruñeko egoitzan izan
ziren, eta lana duintzeko eskatu
zioten patronalari. Lan, pentsio
eta bizitza duinak izateko eskubi-
dea ere aldarrikatuko dute sindi-
katuek osteguneko greba oroko-
rraren bidez. ELAko idazkari na-
gusi Mitxel Lakuntzaren arabera,

«benetako lorpenak iristeko
ezinbestekoa da mobilizazioa».
Eta lortu nahi dutena argi dute:
erosahalmena berreskuratzea;
prekaritatea amaitzea; gutxiene-
ko diru sarrera duinak berma-
tzea –1.200 euroko gutxieneko
soldatarekin eta 1.080 euroko gu-
txieneko pentsioarekin–; genero
arrakala amaitzea; zigorrik gabe-
ko erretiro aurreratua; osasun
zerbitzu publiko eta doakoak
ziurtatuko dituen sare unibertsa-
la; diru sarrerak bermatzeko
errenta eta errenta bermatua gu-
txieneko soldataren bera izatea;
eta pentsioak osatzeko araudia.
ELAk eta LABek nabarmendu

dute 2013 amaieratik hona izan
den hazkunde ekonomikoaren
zikloa «langileen lepotik» egin
dela, eta erantsi dute argazki ho-
rrek bere alde iluna duela, datu
makroekonomikoek hobera egin
badute ere. Nafarroan, adibidez,
pobreziari buruzko hirugarren
txostena aurkeztu berri dute Na-
farroako Gobernuko agintariek,
eta datuek erdigunean jarri dute
81.500 pertsona daudela egun po-
brezian herrialdean: erdiek lana
dute, eta 16.700 herritar, gainera,
pobrezia larrian daude.
Beraz, lana izatea ez da pobre-

ziatik ateratzeko bermea, gober-
nuaren txostenak agerian utzi
duenez. «Enpresaburuek diote
ondasuna sortzen dutela, baina
datuek erakusten dute langile po-
break daudela, eta hala aitortzen
du Nafarroako Gobernuak berak
ere», LABeko Nafarroako koordi-
natzaile Imanol Karrerak nabar-
mendu duenez.

Emakumeen bizkar
Soldata kobratzen duten langile
pobreen egoera salatu dute sindi-
katuek. Ez dira, halere, langile
prekario bakarrak. GITE Gizarte
Ikerketarako Talde Eragileak ber-
tze sektore bat jarri nahi izan du
fokupean egunotan: soldatarik
kobratzen ez duten langileena,
alegia. 1970eko hamarkadatik ari
da Maria Angeles Duran aditua
(Madril, 1942) ikerketa esparru
hori jorratzen, eta Iruñean izan da
GITEko kideekin eta herritarre-
kin bere gogoetak partekatzen.
Politika eta Ekonomia Zientzieta-
ko lizentziaduna da, bertzeak
bertze.
Gogoeta eta eztabaida guztiak

baldintzatzen dituen datu bat ja-
rri du Duranek mahai gainean:
kobratu gabe lanean ari diren lan-
gile gehienak emakumeak direla,
hain zuzen ere. Ordaintzen ez den
lan horrek zaintzarekin du lotura
anitzetan, eta zaintzaren ardura
emakumeen bizkar dago, gehie-
netan.

Gogoeta eta eztabaidetan era-
gin handia duen bertze auzi bat
nabarmendu nahi izan du Dura-
nek, horrekin batera: ordaindu
gabeko lanaren atzeko datuak
ezagutzeko dauden zailtasunak.
Hau da, «hagitz zaila» dela jaki-
tea benetan zenbaterainokoa den
batez ere emakumeek egiten du-
ten kobratu gabeko lan jarduera
horren tamaina. «Hasieran baino
inkesta eta ikerketa lan gehiago
egiten dira, baina ez dira, oraindik
ere, behar bezain zehatzak, eta ez
dira behar bezainbertzeko maiz-
tasunarekin egiten; administra-
zioak hiru hilabetean behin egi-
ten du Biztanleria Aktiboaren In-
kesta, baina ordaindu gabeko
lanari buruz zehaztapen hori lor-
tzetik urrun gara».
Estatistikarik eta daturik ezari

aurre egin behar izan zion Dura-
nek bere ikerketak hasi zituene-
an. Adituak berak zuzendu ditu
gaiari buruz egin diren inkesta lan
anitz. 1980ko hamarkada hasie-
rakoak dira lehendabizikoak. Or-
duan, etxean lan egiten zuten
emakume anitzek ez zeukaten
lantzat beren etxeko jarduera
hori, Duranek azaldu duenez:
«Etxean zituzten betebeharrak
egiten zituztela erantzuten zuten;
hau da, zegokiena egiten zutela»,
gogoratu du. 
Emakumeok, batez bertze, zor-

tzi orduz aritzen ziren etxean, la-
nean, egunean. «Emakumeok ez
zuten soldatapeko lanposturik;
bilatu ere ez zuten egiten; halere,
eskainiz gero, %55ek erran zuten
onartuko zutela», azaldu du adi-
tuak.
Datu hori garai hartako langa-

bezia tasari buruzkoarekin lotu
zuen Duranek, ikerketa egin zue-
nean, eta agerian utzi zuen admi-
nistrazioek eta ekonomiaren es-
parruko agintariek esku artean
zituzten kopuruak ez zirela, inon-
dik ere, errealak: «1980ko ha-
markadaren hasiera hartan, Es-
painian 800.000 pertsona ziren

langabezian; baina ordaindu ga-
beko lana egiten ari ziren, eta, es-
kainiz gero soldatapean aritzeko
prest ziren %55 horiek kontuan
hartuz gero, hiru milioi pertsona
baino gehiago baziren langabe-
zian», azaldu du.
Duranek ez du zalantzarik:

«Gizarteak aurrera egiten du eta
eusten dio ordaindutako lanari
esker, bai eta ordaintzen ez den
lanari esker ere». Horregatik,
argi du administrazioak ezin due-
la azterketa makroekonomikoak
egiten jarraitu, bakarrik merka-
tuarekin lotutako datuak kon-
tuan hartuz. «Ez dago doako la-
naren laguntzarik gabe manten-
tzen den politika publikorik»,
nabarmendu du Duranek.
Hainbat datu jarri ditu mahai

gainean, ordaindu gabe egiten
den lan horrek politika publikoe-
kin duen harremana azaltzeko.
«Osasunaren arloan, adibidez,
sistemak ematen dituen 12 ordu-
ko, bertze 88 ordu behar dira osa-
garri». Duranek zehaztu du osa-

sun sistemak artatu beharreko 
gaixo gehienak ez direla apendi-
zitisak jota edo hanka bat hautsi
dutelako ailegatzen ospitalera.
«Gurearen gisako gizarte garatu
eta gero eta zaharrago batean,
gaixotasun kronikoek gero eta
pisu handiagoa dute; gero eta
zaintza gehiago behar dugu, eta
zaintza hori sistematik at jasotzen
dugu. 88 ordu horiek, batez ere,
emakumeek ematen dituzte»,
zehaztu du.

Tentsioa
Sistemak ematen dituen orduen
eta emakumeek kobratu gabe
egiten dituztenen arteko desore-
kari aurre egitea ez da batere erra-
za. Horixe nabarmendu du Maria
Angeles Duranek. Zaintza behar
duten sektoreen artean aipatu
ditu haurrena, gaixoena eta zaha-
rrena. Baina bada laugarren bat,
hagitz garrantzitsua, adituaren
hitzetan: «Zaintzaren ardura
hartzeari uko egiten dioten gizo-
nena, alegia».
Zaintzaz arduratzen diren ema-

kume anitzek nork zaindu ez du-
tela gaineratu du Duranek, eta,
kasu anitzetan, diru sarrera txi-
kiak dituztela. Biztanleria zahar-
tzeak, baina, argi utzi du zaintza-
ren beharra gero eta handiagoa
izanen dela, eta horrek «ten-
tsioa» sortzen du. «Konponbide
magikorik ez da; nik, behintzat, ez
dut. Halere, argi izan behar dugu
kalitatezko zerbitzu publikorik ez
dugula izanen sistemaren alde
txarra onartzen ez badugu: zerga
presioa, alegia», erantsi du.
Ordaindu gabeko lanak egiten

dituzten horiek kategoria propioa
osatzen dutela azaldu du adituak,
baina kategoria horri zerbait falta
zaio klase sozial bilakatzeko, Du-
ranek zehaztu duenez: «Kon-
tzientzia falta zaio; eta, horrekin
batera, buruzagiak eta barne an-
tolaketa». Duranek badu, orain-
dik ere, zer ikertu eta zer aztertu
lan ordaindu gabeari buruz.

Hilaren 30eko greba orokorrera deitzeko kartelak, Iruñeko karriketan. IÑIGO URIZ / FOKU
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«Emakumeek ez zuten
lan ordaindurik; bilatu
ere ez zuten egiten;
eskainiz gero, ordea,
%55ek onartuko zuten»

«Osasunaren esparruan,
adibidez, sistemak
ematen dituen 
12 orduko, bertze 88
behar dira osagarri»

«Kalitatezko zerbitzu
publikorik ez dugu
izanen sistemaren 
alde txarra onartu gabe:
zerga presioa, alegia»
Maria Angeles Duran
Politika eta Ekonomia Zientzietan aditua
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E
rrepresioari aurre

egiteko, protesta egi-

tea zilegizkoa dela 

aldarrikatzeko, eta

epaileak kolektiboa-

ren jarduera ikertzen ari direla sa-

latzeko: horretarako antolatu du

Altsasuko Ospa kolektiboak erre-

presioaren aurkako astea. Astele-

henean egindako batzarrarekin

hasi zituzten prestatutako ekinal-

diak; bihar herrian hedabideen

aurrean eginen duten agerraldia

izanen da asteko azkena. Ospako

kideek herriko bertze hamaika

kolektiboren babesa jasoko dute

jendaurrean.

Abuztuan egindako Ospa Egu-

nak eragin du kolektiboko kideen

kontrako ikerketa martxan jar-

tzea. Ospa Eguna egin aurretik,

Fiskaltzak galarazteko eskatu

zion Espainiako Auzitegi Nazio-

nalari, baina Ismael Moreno epai-

leak ez zuen debekatu. Argudiatu

zuen ez zela deliturik eginen zen

zantzurik; Ospa Egunaren ondo-

tik ere, Morenok ebatzi zuen eki-

naldi horretan ez zela «terroris-

moa goratu» edo biktimarik

«umiliatu». 

Guardia Zibilaren kontrolpean

egin zituzten eguneko ekinaldi

guztiak. Terrorismoa egozteko

aukera baztertu arren, gaia Nafa-

rroako Probintzia Auzitegiaren

esku utzi zuen Espainiako Auzite-

gi Nazionalak, «gorroto delitu-

rik» egon ote zen aztertzeko.

«Ikertzen ari dira; ez dakigu zer

gerta daitekeen, informaziorik ez

baitugu jaso. Beldurrik ez dugu,

baina kezka bai, eta kolpea jaso

aurretik kalera ateratzea erabaki

dugu, argi uzteko jendearen ba-

besa dugula eta aurrera eginen

dugula». Horixe nabarmendu du

Ospako batzarreko kide Unai

Oterminek.

Ospako kideek udaletxearen

aurreko memoria historikoaren

aldeko oroigarriaren parean egi-

nen dute biharko agerraldia,

13:00etan. Ez dira bakarrik iza-

nen, Oterminek azaldu bezala:

herriko hamaika kolektiboren

babesa jaso dute, eta kolektibo

horietako ordezkariek lagunduta

agertuko dira bihar hedabideen

aurrean. Ospak hiru puntuko

manifestua adostu du kolektibo

horiekin, hain zuzen ere, esateko

taldearen jarduera erabat zilegiz-

koa dela, ados egon edo ez, Ospa-

ko batzarreko kideei erabateko

babesa agertzeko, eta eskatzeko

bertan behera utz dadila epaite-

gian martxan den ikerketa.

«Hamaika kolektiborekin egin

ditugu bilerak: Altsasukoak Aske,

feministak, Ikasle Abertzaleak,

Askapena, gaztetxea, pentsiodu-

nak... Haien babesa jaso dugu»,

berretsi du Unai Oterminek.

«Kriminalizatu gaituzte, eta

urrats bat egin nahi dugu aurrera,

etor daitekeen errepresioari au-

rrea hartzeko», gaineratu du Os-

pako kideak.

Egungo testuingurua
«Herri txiki batean ari gara; erre-

presioaren aurkako astearekin

beste pauso xume bat eman nahi

izan dugu, Ospa Egunaz harago,

urte osoan egiten dugulako lan»,

erran du Oterminek. Herri txikia

izanagatik ere, Altsasun ederki

dakite errepresioa zer den. Herri-

ko zortzi gazte auzipetzea eta

haietako zazpi espetxeratzea eka-

rri duen auzia izan da herritarrak

jo dituen azkena. «Kolpe latza

jaso dugu». Baina hori ez da ba-

karra izan. «Hamaika atxiloketa

izan dira herrian; orain, errepre-

sioa akaso ez da lehen bezain bor-

titza, baina beste modu batera

gertatzen da: errepresio ekono-

mikoa dago», erran du Ospako

kideak.

Errepresioaren gainetik, pro-

testarako eskubidea defendatu

nahi du kolektiboak. «Are gehia-

go egungo testuinguruan», ze-

haztu du Oterminek. «Estatuak

ari dira zorrozten errepresioaren

makineria; egoera ekonomikoak

ez du laguntzen, kapitalismoaren

etengabeko krisi batean sartuta

baikaude; horrek borroka ekarri-

ko du, eta borrokak, errepresio

gehiago».

Eskuin muturraren gorakada

ere aipatu du Oterminek. Zehaztu

du Ospa kolektiboak ez duela

egin auzi horri buruzko gogoeta

sakonik, baina argi utzi du herri

mugimenduen bidez egin behar

zaiola aurre. Eskuinak eta eskuin

muturrak Altsasu «erabili» du-

tela ere salatu du, argi eta garbi,

Ospako kideak. Ciudadanos, PP

eta Vox alderdiek egin izan dituz-

te ekitaldiak Altsasun, hain zuzen

ere. Abuztuko Ospa Egunean ho-

rren parodia egin zuten Ospa ko-

lektiboko kideek.

Gaurko ekinaldiak 17:45ean

hasiko dira, Insurgentzia doku-

mentalaren aurkezpenarekin.

19:00etan, berriz, manifestazioa

eginen dute, Sakanako gazte ba-

tzarrek antolatuta. Protestaren

asmoa da hilaren 30eko greba

orokorrarekin bat egitea. «Mani-

festazioa ez dugu guk antolatu,

baina babesa eman diogu», azal-

du du Unai Oterminek.

Babesak duen garrantzia

berretsi du Ospako kideak, eta

errepresioaren aurkako astearen

bidez herritarrek elkar babesteko

sarea ere ehundu nahi dutela

erran du: «Alde hemendik

mezua zabaldu nahi dugu, bate-

tik; eta, horrekin batera, errepre-

sioari aurre eginen dion masa

soziala sortu gizartean».

Ospak errepresioaren aurkako astea antolatu du Altsasun. Kolektiboko kideek bihar
agerraldi bat eginen dute, Ospa Egunari buruz martxan jarritako ikerketa salatzeko.

Protesta ez kriminalizatzeko

Espainiako eskuin muturreko hainbat agintarik Altsasun egindako ekinaldien parodia bat egin zuten Ospako kideek abuztuan. ENDIKA PORTILLO / FOKU

EGITARAUA

Astelehenean hasi zen Altsasun

antolatutako errepresioaren aur-

kako astea. Biharkoak izanen dira

azken ekinaldiak.

Gaur

17:45. Insurgentzia dokumentala-

ren aurkezpena, gaztetxean.

19:00. Hilaren 30eko grebarekin

bat egiteko manifestazioa, plazan

hasita.

20:30. Isunen kontrako pintxo-

potea, gaztetxean.

22:00. Errepresioaren aurkako

afaria, gaztetxean.

23:00. Kontertua: Liberando el

Corazon eta Estres Rapautorea,

gaztetxean.

Bihar

13:00. Hedabideen aurreko age-

rraldia, Ospa mugimenduaren 

aurkako erasoak salatzeko, udale-

txearen aurrean. Herriko hainbat

kolektibok parte hartuko dute.
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Kolpea jaso aurretik
kalera ateratzea erabaki
dugu, argi uzteko
babesa dugula eta
aurrera eginen dugula»

«‘Alde hemendik’ mezua
zabaldu nahi dugu, eta,
horrekin batera, sortu
errepresioari aurre
egiteko masa soziala»
Unai Otermin
Ospako batzarreko kidea

‘‘
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I
baiak, goiz edo berandu,
berea dena eskatzen du;
hau da, guk kentzen dio-
guna». Horixe nabar-
mendu dute Hasta aquí

llegó la penúltima riada. Las en-

señanzas del Zidacos (Honaino
iritsi zen azken-aurreko uholdea.
Zidakosen irakaspena) liburua
idatzi duten egileek. Altaffayllak
eman du argitara. «Auzolanean»
prestatutako obra da, halere: ha-
mazazpi adituren hitzak jaso ditu,
iazko uztailaren 8ko uholdeek Ta-
fallan eta inguruko bertze hainbat
herritan eragindako hondamen-
diari buruz herritarrek egindako
argazkiekin batera.
Hitzen eta irudien bidez, egile-

ek gogoetara deitu nahi dute,
hain zuzen ere. Haien hitzak ere
Tafallan gertatutakoaren ingu-
ruan gogoeta egin eta gerokoak
dira. Joan den uztailaren 8ko
uholdeek ezustean harrapatu zi-
tuzten herri horretako bizilagu-
nak. Sei orduan, uraren maila
0,10 metrotik 5,75 metrora igo
zen Zidakos ibaian. Ur emari han-
diena gauerdian izan zuen. Ordu-
rako, alarma guztiak piztuta zeu-
den, eta agintariek etxean geldi-
tzeko eskatu zioten jendeari. Ur
emariaren bat-bateko igoera
handi horrek anitz erraten du Ta-
fallan eta inguruko herrietan ger-
tatu zenari buruz, Camino Jaso
adituaren ustez. «Biescasen ger-
tatutako uholdearen gisakoa izan
da», erran zuen hondamendia
gertatu eta astebetera.
Ibaien leheneratzean aditua da

Jaso, bai eta Altaffayllak argitara-
tutako liburuan parte hartu du-
ten egileetako bat. Jasoren testua-
rekin batera, Marina Aoiz, Belen
Ausejo eta Luis Miguel Escudero
kazetarienak ere irakur daitezke
uholdeen inguruko liburuan, bai
eta Antonio Aretxabala geologoa-
rena, Jesus Cabrejas ingeniariare-
na, Julia Ibarra biologoarena,

Uñaki Urkia arkitektoarena eta
Javier Zabalza historialariarena
ere. Egileen zerrenda osatzen
dute Julen Rekondo ingurumen
teknikariak, Juan Jesus Corcin
Erriberriko zinegotzi ohiak, Bei-
reko, Pitillasko eta Leozko alkate
Ainara Gonzalezek, Pedro Jose
Labarik eta Amaia Ruizek, Txala-
partako editore ohi Jose Mari Es-
parzak, Tafallako zinegotzi ohi
Juan Jose Irigaraik, eta Beñat Sorli
Cañadak.
Zeru Cañadaren anaia da Beñat

Sorli. Ezporogi ondoan zendu zen
25 urteko gaztea, urak autoan
harrapatuta, uztailaren 8ko uhol-
dearen ondorioz. Gaztearen
familiak haren omenezko testu
bat idatzi du, «uholdeek eragin-
dako kalterik latzena» sufritu eta
gero.

Hirigintza planak
Altaffayllako liburuaren egileek
denboran atzera egin dute, Zida-
kos ibaiak gainezka egin zueneko
bertze aldi batzuen berri emate-
ko. 1935. urteko edo 1943. urteko
uholdeak jaso dituzte, bertzeak
bertze. Egileek nabarmendu
dute, halere, Tafalla jatorrian ez
zutela ibaiaren ondoan eraiki,
ezta Erriberri ere. Hiriok, baina,

hedatuz joan dira denborak au-
rrera egin ahala, ibaiak berezkoak
dituen espazioak hartu arte. Tafa-
llan 1990eko hamarkadan erai-
kuntzaren esparruan gertatu zen
gorakada aipatu dute, bereziki,
orduan eraikitako etxebizitza
anitzek mugatu egin dutelako
ibaiaren berezko bidea.

Auzi hori aztertu du liburuan
Tafallako zinegotzi ohi Juan Jose
Irigaraik. Kontatu du 1980ko ha-
markadaren bukaeran prestatu-
tako hirigintza proiektuaren as-
moa zela Tafallako Alde Zaharra
zaharberritzea. Asmo hori, baina,
«kamustuz» joan ziren udale-
txean; 1994. urtean onartutako
hirigintza planak hutsean utzi
zuen, eta «guztiz bertzelakoa zen
filosofia bat» jarri zuen martxan.
Hiriak, finean, ibaiaren tokia har-
tu zuen. «Zidakosek erruz ordai-
narazi digu orain», nabarmendu
du Irigaraik, bere testuan.
Etxebizitzak ez dira Zidakos

ibaiak bere bidean aurkitu dituen
azpiegitura bakarrak. Uztaileko
uholdeak gertatu eta gero, auto-
bideak Zidakosen ezker magale-
ko sakan guztiak buxatu zituela
ohartarazi zuen Camino Jaso adi-
tuak: «Ezker magal horretan egin
zuen euri gehien, gainera; gure
esku ditugun datuen arabera,
ematen du zerbaitek atxiki zuela

ura, ez bakarrik Zidako-
sen ibilguan, akaso ber-
tze erreka batzuen ibil-
guetan ere bai».
Liburuan Jesus Cabre-

jas bide ingeniariak jo-
rratu du gai hori. «Egia
da uztailaren 8ko ekaitza
fenomeno erabat ezohi-
koa izan zela; halere, au-
tobidean neurriak hartu

beharko lituzkete, halakorik be-
rriz gerta ez dadin», erran du, argi
eta garbi.
Inork ez du zalantzarik uztaila-

ren 8an gertatu zena «erabat
ezohikoa» izan zela. Ebroko Ur
Konfederazioak berak bostehun
urtean behingotzat jo du egun ho-
rretan Zidakosek Tafallan izan

zuen emaria. Egungo klima alda-
ketaren testuinguruan, baina, jo-
era da ezohiko fenomenoak mai-
zago gertatzea, eta hori ere kon-
tuan hartu behar dela azaldu nahi
izan dute liburuaren egileek.
Beren asmoa izan da gertatuta-

koa aztertzea, batez ere, berriz ere
gerta ez dadin. Liburua 15 euroan

jarri dute salgai, eta irabaziak
uholdeek kalte egindako herrita-
rrentzat izanen dira. Tafallan ba-
karrik, 22 milioi euroren galerak
izan zirela zehaztu zuten herriko
udaleko arduradunek, uholdeak
gertatu eta hilabetera. Laurehun
auto baino gehiago hondatu zi-
tuen urak.

Liburu batean bildu dituzte hainbat egilek
Tafallako uholdeen inguruan idatziriko
gogoetak. Hondamendiaren kronika 
jaso du lanak, ibaiei eta klima aldaketari
buruzko adituen azterketarekin batera.

Zidakosen
irakaspena

Abenduan liburua aurkezteko Tafallan egindako ekinaldia. Irudian, obraren bultzatzaileak. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Uholdeek kalte material anitz eragin zituzten Tafallan. IÑIGO URIZ / FOKU
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Kalte material anitz eragin
zituzten uztaileko uholdeek;
latzena, halere, 25 urteko 
gazte baten heriotza izan zen

Uholdeen eragina sufritu 
zuten herritarrentzat izanen
dira liburuaren bidez lortzen
diren irabaziak 
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R
HURBILDU ETA LAU
Naiara Elola

Minaren kolorea

B
eltza, oso beltza da as-
faltoaren kolorea.
Iruñea eta Behobia lo-
tzen dituen N-121-A

errepidea ez da itxuraz beste
errepideak baino beltzagoa. Bai-
na azken urteetako datuei erre-
paratzea nahikoa da errepide
arriskutsua dela ohartzeko. Izan
ere, azken 25 urtean 195 lagun hil
dira bertan. Iaz hiru lagunek gal-
du zuten bizia. Aurten, dagoene-
ko, bi lagun hil dira auto istri-
puan, Mikel Manzano eta Xabier
taberna, Arantza eta Igantziko bi
gazte. 
Ia galera barneratzeko denbo-

rarik gabe, borrokan hasi dira
Manzanoren gurasoak eta arreba.
Helburua argi dute: N-121-A
errepideko kamioi kopurua mu-
rriztea. Ziur daude beren semeak

bizia galdu zuen istripuko eran-
tzulea ez zela jo zuten kamioia
izan. Hala ere, errepideak berez-
ko duen arriskua areagotu egiten
dutela irizten diote. Horregatik,
aste honetan bertan, Nafarroako
Arartekoarekin eta Nafarroako
Parlamentuko presidentearekin
bildu dira beren eskaeraren berri
emateko. 
Halako istripu lazgarri bat ger-

tatzen den bakoitzean, barnean
halako estualdi bat sentitzen dut.
Egunero ibiltzen naiz joan-eto-
rrian Iruñera errepide horretan.
Sei urte baino gehiago dira ibilbi-
de hori egiten dudana. Denbora
horretan denetik ikusi dut: gida-
ria lokartu eta zelai batean hegaz-
kinen antzera lur hartutako ka-
mioiak, maldan behera balazta-
rik gabe gelditu den kamioia auto

bat aurreratu nahian, sakelakoan
mezua idatziz autoa gidatzen
duen gizona, errepideko lerro 
jarraitua egonda ere ibilgailuak
aurreratzen dituen gidari ardura-
gabea...
Pertsonalki, ez dakit zein izan

daitekeen irtenbidea. Manzano-
tarrek proposatutakoa ideia ona
izan liteke. Belateko tunelak kon-
pontzen ari zirela mugatu zuten
kamioien joan-etorria lehenengo
aldiz. Nabarmen murriztu zen
ibilgailu pisutsu horien zenbate-
koa. Hala ere, irtenbide hori, nire
ustez, behin-behineko irtenbide
bat besterik ez da. Errepide ho-
rrek epe luzerako irtenbide bat
behar du. Inbertsioa handia izan
arren, autobia bilakatu beste ir-
tenbiderik ez dagoela esango
nuke.
«Egia da gobernatu dugunean

ez dugula egin, baina ezin dugu
dena egin». Javier Esparza Nava-
rra Sumako Nafarroako Parla-
mentuko bozeramailearenak

dira hitzok. Beharra egon arren,
inolako lotsarik gabe onartu du
duela egun gutxi N-121-A errepi-
dean ez zuela ezertxo ere egin
UPNren gobernuak. Beste gauza
askotarako zuten dirua, tartean
Navarra Arenarako edota Los 
Arcoseko zirkuiturako, ez zuten
horren beharrezkoa zen beste 
azpiegitura horretarako. 
Irtenbidea iritsi bitartean, 

N-121-A errepidearen asfalto bel-
tza hildakoen omenez jarritako
lore sortekin koloreztatzen ja-
rraituko dute haien senideek.
Olagueko zuzenbidean oraindik
ez dute jarri, baina ziur laster ja-
rriko dutela.
Bertatik igarotzean, beti oroi-

tuko naiz hor bi gazte hil zirela.
Haiei tokatu bezala, niri eta nireei
tokatzeko aukerak badirela. Ez
nuke inoiz lorerik jarri nahi. Ho-
rregatik, Manzanotarrek bezala,
nik ere, irtenbidea eskatzen dut.
Haiek bezala, ez nireentzat baka-
rrik, denentzat. 

Irtenbidea iritsi
bitartean, N-121-A

errepidearen asfalto
beltza hildakoen

omenez jarritako lore
sortekin

koloreztatzen
jarraituko dute haien

senideek

Irudiab Lizarra

Samina istripuan hildako haurrengatik
Doluak hartu ditu Lizarra eta inguruko herriak, istripu batek bi umeren heriotza eragin baitzuen. Joan den ostira-

lean jazo zen ezbeharra: autobus batek Karlos VII.aren kalean kontrola galdu, auto bat gasolindegiko denda-

ren aurka zanpatu, eta, kolpearen ondorioz, bertan ziren 8 eta 5 urteko bi anai-arreba hil ziren. Istripua gertatu

eta berehala zendu zen neskatoa, eta, larri ospitaleratu ostean, gauean hil zen mutikoa. Busean ziren lekukoen

arabera, gidariak balaztarik gabe geratu zela oihukatu zien bidaiariei. JESUS DIGES

Hasi da ‘Osasuna auziko’ epaiketa;
otsailaren 28koa izanen da azken saioa

IRUÑEA bOsasuna futbol klubeko presidente ohi Miguel Artxankoren
eta taldeko zuzendaritzako kide izandako bertze bost agintariren aur-
kako epaiketa hasi da Nafarroako Justizia Auzitegian; Osasunaren
kontuetatik eta ondaretik 2,5 milioi euro ateratzea leporatu diete.
Akusatuen eserlekuan dira, gainera, Betis taldeko hiru jokalari ohi, 
eta higiezinen enpresa bateko bi agente. Otsailaren 28koa izanen da
epaiketako azken saioa.

407.560
ZENBAT IKUS-ENTZULE HARTU DITUEN BALUARTEK 2019AN
Iruñeko Baluarteko arduradunek jakinarazi dituzte 2019ko datuak: 

iaz, 407.560 ikus-entzule hartu zituen auditoriumak, egoitza horretan

egindako ikuskizun, kongresu, erakusketa eta gainerako jardueretan.

2020rako, Baluarten egiteko hemezortzi kongresu hitzartu dituzte jada.

Martxan da Arrotxapeko aparkalekuak
arautzeko sistema, 3.777 tokirekin

IRUÑEA bAstelehenetik, martxan da aparkalekuak arautzeko sistema
Iruñeko Arrotxapean. Auzoko karrikek zortzigarren sektorea osatzen
dute. Eremu urdinekoak izanen dira 295 toki (Marcelo Zelaieta, Joa-
quin Beunza, Bernardino Tirapu eta Artika karriketan), eta eremu la-
ranjakoak, berriz, gainerako 3.482 tokiak. Eremu laranjako toki ho-
rien barruan daude Gaseko eskorten ondoko bi aparkalekuetakoak,
eta Anelier pasealekuaren ondoan dagoen aparkalekukoak. Anelier
pasealekuko informazio bulegoak zabalik jarraituko du 31ra bitarte.

«Ez da egia haurrak gurasoen
jabetza direla; haurrek badute
eskubidea heziketa sexuala 
eta afektiboa jasotzeko, eta
berdintasunean hezteko»

Maria Txibite
Nafarroako Gobernuko presidentea



MUSIKA

ALTSASULiberando el Corazon
eta Estres Rapautorea. 

bGaur, 23:00etan, gaztetxean.

ATARRABIADouble Lion Sound

System & Gorka Dub eta Equal

Brothers Sound System. 

bGaur, 23:00etan, Totem aretoan.

BAZTANZaKill, Hil Norbait, 

Torheit eta Inertzia. 

bBihar, 20:00etan, Elizondoko

gaztetxean.

IRUÑEAAche Pa Ti. 

bGaur, 19:30ean, Sanduzelaiko

Civivox aretoan.

IRUÑEARhapsody of Queen. 

bGaur, 20:00etan, Baluarten.

IRUÑEAKomando Funck, 

Muxutrock eta Acoustic Sound

Machine. 

bGaur, 20:30ean, Zentralen.

IRUÑEASharon Stoner.

bGaur, 21:00etan, Infernu tabernan.

IRUÑEATam Tam Go!

bGaur, 21:30ean, Indara aretoan.

IRUÑEABorja Niso. 

bBihar, 19:00etan, Pablo Sarasate

kontserbatorioan.

IRUÑEA Javier Garaialde 

eta lagunak. 

bBihar, 19:30ean, Sanduzelaiko

Civivox aretoan.

IRUÑEAPuro Relajo. 

bBihar, 20:00etan, Gaiarren.

IRUÑEAZea Mays. 

bBihar, 21:30ean, Zentralen.

IRUÑEAPamplonesa. 

b Igandean, 12:00etan, Gaiarren.

IRUÑEAThe Rollin’ Stomps.

b Igandean, 18:30ean, Zentralen.

IRUÑEATravellin Brothers eta 

Mississippi Queen & The Wet

Dogs.

bOstegunean, 20:30ean, Zentralen.

ZIZUR NAGUSIAZugardi Big Band. 
bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

BERTSO SAIOAK

LATASABertso afaria: Maialen 

Lujanbio eta Julio Soto.

bBihar, 21:00etan, Plazaola

geltokiko ostatuan.

UHARTEXabat Ilarregi eta Joana
Ziganda.

bBihar, 17:00etan, Miravallesen.

ANTZERKIA

ALTSASUAdos Teatroa: Dublineses.
bBihar, 18:30ean, kultur etxean.

ELORTZIBARAdos Teatroa: 
Dublineses. 

bGaur, 21:00etan, Noaingo kultur

etxean.

IRUÑEAYllana: Maestríssimo 

(Pagagnini 2).

bGaur, 20:00etan, Gaiarre

antzokian.

IRUÑEA Iluna Producciones: 

Ana Montaña. Un cuento medieval.

bBihar eta igandean, 18:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRUÑEAXip Xap: El traje nuevo 

del emperador.

bBihar, 18:00etan, Mendillorriko

Civivoxen.

IRUÑEA Iluna Producciones:

Paso(s) de la política española.

bBihar, 20:00etan, Nafarroako

Antzerki Eskolan.

IRUÑEANAE: 3, 2, 1, Tricky Jump!.

b Igandean eta astelehenean,

18:00etan, Nafarroako Antzerki

Eskolan.

IRUÑEALucia Miranda: Fiesta,

fiesta, fiesta.

bAsteartean, 18:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRURTZUNChe y Moche: 

El funeral. 

bGaur, 20:30ean, kultur etxean.

LIZARRATdiferencia: 

Sala de espera. 

bBihar, 20:00etan, Los Llanos

aretoan.

ZANGOZAChe y Moche: 

El funeral. 

bBihar, 20:00etan, Carmengo

auditoriumean.

ZANGOZACorrado Masacci 

ipuin kontalaria.

bAsteazkenean, 18:30ean,

Vallesantoro jauregian.

BERTZELAKOAK

BAZTAN (H)ilbeltza. Begoña 

del Teso: Quentin Tarantinoren 

mesanotxeko liburuak. 

bGaur, 19:00etan, Elizondoko

Arizkunenea kultur etxean.

BAZTAN (H)ilbeltza. 

Kontrabandisten eleak. 

bAstelehenean, 11:00etan,

Amaiurren.

BAZTAN (H)ilbeltza. Poesiaren 

kriminalak. 

bAstelehenean, 19:00etan,

Elizondoko kultur etxean.

IRUÑEAHari izpia hartzen. Euskal
kulturaren erronkak Nafarroan.

bGaur, 09:15etik aurrera,

Kondestablearen jauregian.

NOAINAnder Izagirre:Pirenaica,

bizikletako ibiliaren kronika. 

bAsteazkenean, 19:00etan,

liburutegian.

Gure proposamena b Iruñea

Euskal kulturaren erronkak aztergai
Hainbat gairen inguruko kezkak bultzatu ditu Karrikiri, Elkar fundazioa eta Nafarroako Euskara Teknikarien Sa-

rea —irudian, aurkezpenean— gaur Iruñeko Kondestablearen jauregian eginen duten jardunaldia antolatzera:

Hari izpia hartzen izenburupean, euskal kulturak Nafarroan dituen erronkak aztertuko dituzte, kulturaren kon-

tsumoari, transmisioari eta sorkuntzari buruz gogoeta egiteko. Jardunaldian izanen dira, 09:15etik aurrera,

EHUko Josu Amezaga eta Miren Artetxe, Aitor Elexpuru, Xabier Gantzarain eta Gartzen Garaio. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Uxue Rey Gorraiz Burlata

Ainhoa Albisturrek (Burlata,
1997) NUPek antolatutako azken
argazki lehiaketa irabazi du, zien-
tzia eta teknologiari buruzkoa,
zehazki. Ingeniaritza Industriale-
ko ikasketak bukatu zituen joan
den ekainean, eta masterrean
murgilduta dago egun. Argazki-
laritza bere pasioetako bat izan da
aspalditik, eta kamera atzeko 
talentua saritu dute oraingoan,
NUPen Zientziaren Astean.
Zer ikus daiteke zehazki zure ar-

gazkian?

Prezipitazio ontzi bat da, kolore-
tako iman batzuk barruan ditue-
na. Indar magnetiko bat baliatu-
ta, iman horiek bueltaka hastea
lortzen da, disoluzioa eragiteko.
Abiadura handiz mugitzen ari
direnez, forma bereziak eratzen
dituzte uretan. Fenomeno hori
ikus daiteke argazkian. Biraketa
indarraren efektua, azken finean. 

Zaila al da zientzia gai hartuta ar-

gazkiak egitea?

Erronka polita izan da, baina han-
dia ere bai. Nire ikasketak eta nire
zaletasunetako bat uztartzeko
aukera eman dit, baina kosta egin
zitzaidan zer irudikatu nahi nuen
erabakitzea. Zientziaren gaia hain
da zabala… Halere, argi izan nuen
hasieratik ingeniaritzan zentra-
tuko nintzela, eta fenomeno fisi-
ko bat azalduko nuela argazkia-
ren bidez. Horrela, lehiaketaren
helburuetako bat behintzat er-
dietsiko nuen: dibulgazio zientifi-
koa. 
Zer lan dago argazkiaren atze-

an? 

Saiakera asko, batez ere. Dena
den, aurretik hainbat ideia izan
nituen buruan bueltaka. Gaur
egun, laborategi batean egiten
dut lan, eta bertako elementuak
aprobetxatzea interesgarria iru-
ditu zitzaidan. Objektua eta feno-
meno fisikoa aukeratuta, esperi-

mentazioari ekin nion. Berrehun
bat argazki egin nizkion osotara
ontziari: ez zen hasieran imajina-
tuta nuen argazkia bezalakoa, eta
azkenean beste perspektiba bate-
tik erakargarriagoa zela ikusi
nuen. 
Zer behar du argazki batek ona

izateko?

Irudiaren konposiziori errepara-
tzen diot nik, gehienbat. Argazki

batek ez du konplexutasun han-
dia izan behar ederra izateko. Iza-
tez, nirea aski sinplea da, baina
konposizioa harmonikoa izan ze-
din saiatu nintzen sutsuki. Sime-
tria bilatu nuen, esaterako. Bira-
keta indarra puntu jakin batean
nabari zedin nahi nuen, zehazki.
Argazkiaren osagai bakoitza be-

har zen lekuan egotea lehenetsi
nuen. 
Kalkulu matematiko baten gi-

san, emaitzaren perfekzioa bila-

tzen duzu, beraz?

Ez. Argazki on batek ez du perfek-
ziorik behar. Ezinbestekoa den
bakarra zer edo zer transmititzea
da, eta hori da lortzen zailena.
Pentsarazten duten argazkiak
dira hoberenak, mezu bat helara-

zi eta ikusleari zerbait
eragiten diotenak.
Argazkiak eman nahi

duen mezu hori esplizi-

tuki eman behar zaio

ikusleari?

Egoeraren araberakoa da hori.
Nik nahiago izaten dut imajina-
zioari ateak zabaldu, ez dut gus-
tuko dena egina ematea. Kasu
hau, dena den, berezia da. Nire se-
nide edo lagun askok ez dute le-
henbiziko unean jakin zer zen
begi aurrean zutena. Gero, ordea,
aski zuten argazkiaren azpiko

deskribapena irakurtzearekin.
Instagramek ematen dituen au-
kerak aprobetxatu egin ditut, no-
labait. 
Zein dira aukera horiek?

Gaur egun, mundu guztiak era-
biltzen du sare sozial hori; eta zer
esanik ez gazteen artean. Erakus-
leiho erraldoi bat da, azken fine-
an. Helburua zientzia eta teknolo-
gia jendearengana hurbiltzea de-
nez gero, hautu ona izan dela uste
dut; erosoa parte hartu dugunon-
tzat, eta erakargarria gainerako-
entzat. 
Zertan lagundu dezakete inge-

niaritza ikasketek argazkigin-

tzan?

Ikasketek diziplinatua izaten ira-
katsi didate. Oro har, oso saiatua
behar duzu izan ingeniaritza
ikasteko. Argazkigintzan ere, nire
ustez, lan handia egin behar da
benetan merezi duten emaitzak
lortu nahi badira. Unibertsitate
ikasketei esker, tematia izaten
naiz lanean, eta horrek asko la-
guntzen dit argazkiak ateratzeko
garaian. Dena den, noski, argaz-
kilaritza artearen adar bat da, eta
ez da ingeniaritzak bezain dizipli-
na zurruna. 
Eta alderantziz, zertan da lagun-

garri argazkigintzan aritzea in-

geniari izateko? 

Argazkilaritzan lantzen den sor-
menak asko balio du ingeniari-
tzan. Azken finean, ingeniari bati
arazoak planteatzen zaizkio eten-
gabe, eta arazo horiei soluzioak
bilatzea da lanaren oinarria. Sor-
mena behar-beharrezkoa da ho-
riek aurkitzeko, egoera bakoitze-
an hartu beharreko bidea edo
eman beharreko pausoak zein di-
ren arinago ikusteko. Hartu-
emana dago, azken finean, bi di-
ziplinen artean. 
Zer iritzi duzu argazkien edizioa-

ren edota iragazkien erabilera-

ren inguruan?

Ez naiz oso zalea, ezta aditua ere.
Nahiago izaten dut gehiegi ez era-
bili, eta argazkiak bere horretan
utzi. Baina emaitza ederrak lor
daitezke ongi erabiliz gero. Erabat
aldatu dezakete argazki batek
transmititzen duena. Onerako,
askotan. 
Parte hartuko zenuke berriz ere

horrelako argazki lehiaketa ba-

tean?

Bai, jakina. Esperientzia ederra
izan da, eta kritika onak jaso iza-
nak motibatu egin nau argazki-
gintzan are gogotsuago jarraitze-
ko. Gainera, argazkiak ateratzeak
gauzak beste era batera begira-
tzera narama. Argazkiok atera ni-
tuenetik, laborategia txoko ede-
rragoa iruditzen zait. Artistikoa-
goa, tramankulu artean egon
arren.

«Argazkigintzaren sormenak
asko balio du ingeniaritzan»

Ainhoa Albistur b Industria ingeniaria, NUPeko argazki lehiaketako irabazlea

Azaroan, Nafarroako Unibertsitate Publikoak Instagram bidezko argazki lehiaketa bat antolatu
zuen, Zientziaren Astean. Artearekin uztartzea zen helburua, eta Ainhoa Albistur izan da garaile.

JAGOBA MANTEROLA / FOKU

«Argazkiok atera nituenetik,
laborategia txoko ederragoa
iruditzen zait; artistikoagoa,
tramankulu artean egon arren»

NAFARROAKO  HITZA
OSTIRALA, 2020ko urtarrilaren 24a

Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea. 
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