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Edurne Elizondo Iruñea

H
utsaren hu-
rrengoa. Hori-
xe da euskarak
duen tokia,
Enaitz Ibabek
NUPen auke-

ratutako graduan. Lehen mailan,
hamar ikasgaitik bederatzi ikasi
ahal izan zituen euskaraz, baina
egoera erabat aldatu zen bigarren
mailatik aurrera: hamar ikasgai-
tik bi bakarrik ziren euskaraz. Hi-
rugarren maila egiten ari da orain
Ibabe, eta ikasgai bakar bat ere ez
du euskaraz. «EHUn ez dago Ne-
kazaritza Ingeniaritza, horregatik
etorri nintzen Iruñera ikastera; ez
nuen pentsatu ere egin NUPen
gradu osoa euskaraz egiteko au-
kera izango ez nuenik». Ibabe
Oñatikoa da (Gipuzkoa), eta ezus-
tekoa hartu zuen Iruñera ailegatu
bezain pronto. «Euskara, NUPen,
hirugarren mailako hizkuntza bat
da. Unibertsitateak indar handia-
goa egiten du ingelesa bultzatze-
ko euskara bultzatzeko baino».
Ibaberekin bat egin du Libe

Renteriak ere. Zornotzakoa da
(Bizkaia), eta Bioteknologia gra-
duko lehen maila egiten ari da,
Iruñeko Arrosadiko campusean.
NUPek oraingo ikasturtean le-
hendabiziko aldiz eskainitako
gradu berrietako bat da hori, eta
hasieran ikasgai bakar bat ere ez
dago euskaraz. «Gradu berria de-
nez, NUPek esan du lau urte pasa-
tuta ikusiko duela arrakasta ote
duen, ikasgairen bat euskaraz jar-
tzeko aukera aztertzeko». Egoera
berean dira Psikologiako eta Me-
dikuntzako graduetako ikasleak
ere, bertzeak bertze.
Erizaintzako ikasketak ez dira

berriak NUPen, baina euskarak
lehen bezain toki txikia izaten ja-
rraitzen du Osasun Fakultatean
ere. Lehendabiziko mailan ari da
Irati Juaristi mutrikuarra. «Le-
hen seihilekoan ditugun hirurak
dira gradu osoko euskarazko
ikasgai bakarrak», salatu du.
NUPeko Euskara Taldeko kide

dira Ibabe eta Renteria; Juaristi,
berriz, NUPeko Osasun Fakulta-
teko Euskara Taldekoa. Elkarla-

nean aritzen dira denak, baina
nor bere esparru fisikoan, Osasun
Fakultatea Nafarroako Ospitale
Gunean baita; hau da, Arrosadiko
campusetik at.
Nafarroako Unibertsitate Pu-

blikoan euskararen alde ari diren
ikasleok mahai gainean jarri nahi
izan dute hizkuntzaren auzia
egunotan, eta horretarako, bate-
tik, manifestaziora deitu dute api-
rilaren 2rako; bertzetik, Osasun
Fakultatean euskaraz ikasteko
eskubidea aldarrikatzeko sinadu-
ra biltze bat egin dute. Finean,
NUPeko agintariei argi utzi diete
beren hizkuntza eskubideen alde
lanean segitzeko prest direla. Are
gehiago orain, unibertsitatea eta
Nafarroako Gobernua datozen
lau urteotarako aurrekontua ne-
goziatzen ari direnean. Euskara
bultzatzeko baliabideak ere au-
rrekontu horren menpe izanen
dira.

Orain artekoari segida
Egungo errektore Ramon Gonza-
lok 2019ko ekainean hartu zuen
kargua. Alfonso Karlosena errek-
tore zenean, Ikerketako errekto-
reorde izan zen Gonzalo, eta hau-
teskundeak irabazi aurretik ere
argi utzi zuen azken urteotako la-
nari «segida» ematea zela bere
asmoa. Abenduan, BERRIA-n egin-
dako elkarrizketa batean, asmo
horiek pixka bat zehaztu zituen
errektoreak: «Orain, gure es-
kaintza akademikoaren %21 in-
guru egiten da euskaraz. Urrun
gaude oraindik Euskal Herriko
Unibertsitatearen kopuruetatik,
jakina, baina gure helburua da
ehuneko hori handitzea urtetik
urtera; pixkana, euskarak uni-
bertsitatean duen pisua handi-
tzea».
«Euskarak duen pisua handi-

tzea». Zehaztasun maila hori ez
dute ontzat jo NUPeko Euskara
Taldeko kideek. Nabarmendu
dute Karlosenaren agintaldian
NUPek ez zuela borondaterik izan
euskarari bultzada emateko, eta
Gonzalok ere, oraingoz, ez duela
ezer egin. «Hauteskunde garaiko
marketina besterik ez digu eskai-
ni», erran du Ibabek.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko ikasleek euskaraz ikasi nahi dutela aldarrikatu dute, bertze
behin. Batetik, manifestaziora deitu dute apirilaren 2rako; bestetik, NUPeko arduradunen utzikeria
kritikatu, eta unibertsitateak euskara «hirugarren mailako hizkuntza» bilakatu duela salatu dute.

Euskaldunena ere izan dadin

NUPeko Euskara Taldeko kide Libe Renteria eta Enaitz Ibabe, Arrosadiko campusean. IÑIGO URIZ / FOKU
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Hitzekin nekatu dira ikasle

euskaldunak, eta ekintzak nahi

dituzte, euskararen alde. «Karlo-

senaren agintaldian, unibertsita-

tea ez zen gai izan Euskara Plane-

an jasotako oinarrizko helburu

guztiak betetzeko ere», gogoratu

dute ikasleek. Plan horren arabe-

ra, NUPek, denera, 1.299 ikasgai

eskaintzen ditu euskaraz. Irakas-

letzako graduan baino ez dago,

ordea, ikasketa guztiak hizkuntza

horretan egiteko aukera. NUPen,

ikasleen ia %31k badakite edo

ulertzen dute euskara.

Gradu bakarra euskaraz, eta

meritua, gainera, ez da NUPeko

agintariena. 2017ko elkarrizketa

batean, Hizkuntza Eskubideen

Behatokiko orduko zuzendari

Garbiñe Petriatik orriotan gogo-

ratu zuen NUP bera sortu aurretik

ezarri zituztela Irakasletza ikas-

ketak euskaraz. Unibertsitate pu-

blikoak 33 urte egin ditu, eta,

denbora horretan, beraz, gradu

bakar bat ere ez du ezarri euska-

raz: «Eskaintza hasierako bera

da; euskarazko ikasgaiak jarri di-

tuzte han eta hemen, baina gradu

batean euskaraz, adibidez, bost

ikasgai egin ahal izatea ez da

deus», nabarmendu du Libe

Renteriak.

Arazoa da, NUPeko Euskara

Taldeko kideen ustez, euskara ez

dela lehentasuna unibertsitate

publikoko arduradunentzat, eta

ez dutela borondaterik hizkun-

tzari benetako bultzada emateko.

Hainbat adibide jarri dituzte ma-

hai gainean: Ibabek aipatu du, ba-

tetik, Historiako gradu berrian

bazirela hainbat irakasle euska-

raz aritzeko prest; euskaraz ikasi

nahi zuten ikasleak ere baziren;

baina NUPek ez du urratsik egin

Historian euskarazko ikasgairik

jartzeko.

Bertzetik, Irati Juaristik salatu

du NUPek orain arte ez duela era-

kutsi inolako asmorik euskaraz

ikasi nahi duten ikasleen inguru-

ko datu zehatzak jasotzeko.

«Unibertsitateak ez du benetako

eskaria ezagutzeko urratsik egi-

ten; guk egin behar izan dugu,

ondorioz».

Joan den astean Osasun Fakul-

tatean egindako sinadura biltzeaz

ari da Juaristi. Euskara Taldeko

kideek mahai bat jarri zuten erai-

kinaren sarreran. 150 sinadura

jaso dituzte, denera. Juaristik argi

du euskaraz ikasi nahi duten eus-

kaldun guztiek ez dutela sinatu;

halere, nabarmendu du Erizain-

tzan, denera, 400 ikasle inguru

direla, eta «ontzat» jo du 150 si-

nadura jaso izana. «Horietatik

130ek esan dute euskaraz ikasi

nahiko luketela, ez bakarrik eus-

kararen aldeko jarrera dutela».

Erizaintzan aspaldikoa da eus-

karazko ikasketen aldeko alda-

rria, ikasleen erdiak baitira eus-

kaldunak. Eta ikasleen eskubidea

ez da jokoan dagoen bakarra, Jua-

ristik erran duenez. «Osasun zer-

bitzuak euskaraz jasotzeko herri-

tarren eskubidea ere badago jo-

koan», nabarmendu du.

Juaristik onartu du hasieran

gogorra egin zaiola, adibidez, ge-

lan aurkezpenak gazte-

laniaz egin behar izatea.

«Euskaraz pentsatu, eta

itzuli egin behar nuen

esan nahi nuena». Eus-

kara du bere hizkuntza,

eta osasun zerbitzuetako

erabiltzaile euskaldunak

ere euskaraz artatzea du

helburu.

Xede hori lortzeko

egin dituzte egunotako

ekinaldiak. Ibabek eta

Renteriak ere argi dute

lanean jarraitzeko beha-

rra badutela. Euskararen

inguruko plan estrategi-

ko berria dago mahai

gainean, bertzeak bertze.

«Esan digute errektore-

ak nahi omen duela Eus-

kara Taldeak prozesuan

parte hartzea», azaldu

dute. Oraindik ez dute

NUPeko agintarien deia jaso, ha-

lere. Zain diren bitartean, euska-

raz ikasi nahi dutela aldarrika-

tzen jarraituko dute. Apirilaren

2ko manifestazioan izanen dute

hori egiteko aukera. Protestare-

kin bat egitera deitu ditu ikasle

guztiak Juaristik. NUP euskaldu-

nena ere izan dadin.

E. Elizondo Iruñea

E
uskaraz ikasteko esku-

bidea aldarrikatzeko

aukera izanen da NUPe-

ko apirilaren 2ko mani-

festazioa baino lehen: bihar,

17:00etan, Golem zinema aretoe-

tatik hasita, manifestazioa eginen

dute Iruñean, hiriburuko haur

eskoletako eta Mendigorriko gu-

rasoek antolatuta. NUPeko Eus-

kara Taldeak babesa eman dio

protestari.

Azken asteotan gertatu denak

eragin du gurasoon haserrea. Ba-

tetik, Iruñeko Udalak iragarri du

murriztu egingo duela hiriburuko

haur eskoletako eskaintza. Orain

lau zentro dira euskaraz aritzen

direnak, Joseba Asiron alkate ze-

nean ordura arteko eskaintza bi-

koiztu eta gero. 2022-2023 ikas-

turterako, Enrique Maia alkateak

haur eskola bakarra utzi nahi du

euskara hutsean, Txantreako

Izartegi, alegia; Arrotxapeko Goiz

Eder eskolan, berriz, eskaintzaren

erdia izanen da euskarazkoa, bai-

na bertze erdia gaztelaniazkoa,

ingelesezko jarduerekin.

Mendigorrian, hiru urteko

haurren matrikula egiteko kan-

painan jazotakoak piztu du ezta-

baida; izan ere, guraso talde batek

herrian D eredua ezartzea eskatu

du, baina Hezkuntza Departa-

mentuak ez du aintzat hartu es-

kaera hori. «Ez omen da nahikoa,

aukera argiak izan arren», gura-

soek salatu dutenez. Zehazki, sei

haurrek eman zuten izena euska-

raz ikasteko, baina Nafarroako

Gobernuak erran du gutxieneko

kopurua zortzikoa dela, lerroa za-

baltzea ukatzeko.

«Erakundeen lana»
Iruñeko eta Mendigorriko gura-

soak jendaurrean agertu dira be-

ren egoera salatu eta herritarrak

biharko protestara deitzeko.

«Barkaezina da erakunde publi-

koek nafar guztiei euskarazko

irakaskuntza ez bermatzea; haien

lana da egoera gutxituan dagoen

hizkuntzaren aldeko neurriak

hartzea, herritarrei gehiago jaki-

teko aukera eskaintzea», nabar-

mendu dute. 

Gurasoon izenean aritu dira

Iruñeko Itziar Zabalza eta Mendi-

gorriko Josu Goñi. Biek argi utzi

nahi izan dute gurasoak ez direla

prest beren eskubideetan «atze-

ra» egiteko. Iruñeko haur eskole-

tako gurasoen ordezkariak gogo-

ratu du arazoak Antsoaingo haur

eta familiei ere eragiten diela. Izan

ere, herri horretan ez da euska-

razko eskaintzarik, eta hautu ho-

rren aldeko gurasoek Iruñera jo

behar izaten dute beti: «Hemen-

dik aurrera zailagoa izanen dute

hori egitea», erran du Zabalzak,

Navarra Sumak bere asmoak

gauzatzen baditu toki gutxiago

izanen delako euskaraz hiriburu-

ko haur eskoletan. Hori salatzeko

eginen dute biharko protesta.

Hezkuntzan azken asteotan gertatu diren
euskararen aurkako erasoak salatzeko, protesta
bat eginen dute bihar, Iruñeko haur eskoletako
eta Mendigorriko D ereduko gurasoek antolatuta.

Aldarriak,
karrikara

Haur eskoletako eta Mendigorriko gurasoen agerraldia, Iruñean. IÑIGO URIZ / FOKU

Joan den astean Osasun Fakultatean egindako sinadura biltzea. IÑIGO URIZ / FOKU

Eskaintza hasierako bera da;
ikasgaiak jarri dituzte han eta
hemen; gradu batean bost
izatea euskaraz ez da ezer»
Libe Renteria
NUPeko Euskara Taldeko kidea

«Unibertsitateak ez du
euskarazko benetako eskaria
ezagutzeko urratsik egiten;
guk egin behar izan dugu»
Irati Juaristi
NUPeko Osasun Fakultateko Euskara Taldekoa

«Unibertsitateak indar
handiagoa egiten du 
ingelesa bultzatzeko 
euskara bultzatzeko baino»
Enaitz Ibabe
NUPeko Euskara Taldeko kidea

‘‘



diko pitzadurarik aurkitu azpie-

gituran. Gogora ekarri dute or-

duan 103 etxebizitza desjabetu

egin behar izan zituztela egoerak

eragin zuen arriskua zela eta. 

Urtegia handitzeko proiektua

«hondamendia» dela defenda-

tzen segitzen dute bizilagunek.

Urteetan, manifestazioak eta pro-

testak ugari izan dira, baina ez

dute jarrera aldaketarik antze-

man auziaren inguruan. Erabaki

guztien atzean «interes politiko-

ak» daudela argudiatu dute hain-

batetan, eta «ez entzunarena»

egin dietela, «ingurumenaren-

tzat eta bizilagunentzat izan di-

tzakeen arriskuak aintzat hartu

gabe». Handitze lanak amaitzera

iritsiko balira, mila milioi tonako

ur edukiera izanen luke Esako ur-

tegiak. 

Herritarrek beren kezka azaldu

dute larrialdi egoera batean zer

gerta litekeen imajinatuta. Izan

ere, gaur egun, oraindik ere, oso

argibide gutxi jaso dituzte urtegi-

tik ura aterako balitz egin behar

luketenari buruz. Esan dietena-

ren arabera, alarma seinale bat

adituko litzateke, eta 30 minutu

inguru izango lituzkete alde egi-

teko. Ez dakite nola.  

Urtarrilaren 4an egin zuten

protesta azkenekoz bizilagunek,

urtegiaren segurtasunaren gaine-

ko azken azterketaren emaitzak

ezagutu ondotik. Ehunka lagun

bildu ziren Zangozan, aldarrika-

pen bera ahotan: segurtasuna,

gardentasuna eta ardura eskatu

zituzten, eta lanak gelditzeko,

enegarrenez.

Jarrera aldatu dezala galdegin

diote Ebroko Ur Konfederazioari,

eta Teresa Ribera Espainiako

Trantsizio Energetikoko minis-

troari ailegarazi diote eskaera, be-

rak baitu konfederazioaren gai-

neko kontrolaren eskumena. Ha-

ren ministerioak «uraren kultura

berriarekin» duen konpromisoa

erakuts dezan eskatu diote, eta

beste bide batzuk proposa ditzala

egoerari aurre egiteko.  

Azpiegitura handitzeko lanak

geldiarazteko eskatzen jarraituko

dutela defendatu dute platafor-

mek, eta gaineratu dute Madrile-

ra ere joko dutela, beharrezkoa

bada. 

Ez litzateke lehendabiziko al-

dia, hain zuzen ere. 2016. urtean,

Espainiako Diputatuen Kongre-

suaren aurrean elkarretaratze bat

egin zuten urtegia handitzeko la-

nen aurkakoek. Orain, eman be-

harreko hurrengo pauspoak zein

diren definitzeko lanean ari dira,

eta data bat dute aurreikusita:

Esako urtegia helmuga izanen

duen martxa bat antolatzen ari

dira datorren apirilaren 19rako.

Uxue Rey Gorraiz Iruñea

U
rteak dira Esako

urtegiaren auzia

hasi zela, eta ez di-

rudi, oraindik

behintzat, laster

konpontzekoa denik. Beste

behin, instituzioak, enpresak eta

Esako ingurumarietako herrita-

rrak ez datoz bat. Urtegiaren es-

kuin magalean pitzadura berriak

agertu direla salatu dute hainbat

plataformak berriki. Azpiegitura-

ren egoerari buruzko azken az-

terketaren gainean Nafarroako

Gobernuak egin duen interpreta-

zioak, ordea, ez du adierazten

egoera larritu denik. Dena dela,

txostenean hainbat gomendio

daude bilduta, segurtasuna ziur-

tatzeko neurriak areagotu daite-

zen. Kontraesan horietaz kexu

dira herritarrak. 

Abenduan aurkeztu zuen Na-

farroako Gobernuak urtegiaren

egonkortasunari eta segurtasu-

nari buruzko azken ebaluazioa ja-

sotzen duen txostena. Geoconsult

España enpresak egin du ikerke-

ta, joan den legealdiko gobernuak

eskatuta. Urtarrilean, Javier Re-

mirez presidenteordeak argitara

atera zituen ondorioak. Haren

esanetan, txostenak adierazten

du Esako urtegiaren eskuin ma-

gala «oreka hertsian» dagoela.

Gaineratu zuen detektatutako lur

mugimenduek ez dutela baldin-

tzatuko urtegia handitzeko

proiektua. 

Lanekin jarraitzeko, hala ere,

beharrezkotzat jo dituzte hainbat

segurtasun neurri, eta hala igorri

dizkio gobernuak Ebroko Ur

Konfederazioari joan den astean

Zaragozan egindako bileran. Ze-

hazki, urtegiaren magalaren ba-

rrenaldeko drainatze sistema ho-

betzeko neurriak proposatu dira,

baita gainaldea egonkortzeko eta

lur-irristatzeak txikiagotzeko

beste batzuk ere, batik bat. Kon-

federazioko arduradunek aditze-

ra eman dute Nafarroako Gober-

nuaren aholkuak «ebaluatuko»

dituztela, eta «arrazoizkotzat»

jotzen dituzten neurri horiek eza-

rriko dituztela. 

Ebroko Ur Konfederazioak,

baina, kontra egin die herritarrek

urtegian agertu diren azken pi-

tzadurei buruz egindako adieraz-

penei. Konfederazioak esan du

aurkitutako pitzadurak «azaleko

ezegonkortasun lokal batzuei»

dagozkiela «soilik», eta are

gehiago, arduradunek adierazi

dute ez direla berriak. Pitzadura

horiek duela lauzpabost urte

agertu zirela diote, 2015tik jaki-

naren gainean daudela, eta tentuz

erreparatu dietela. Lanen aurka-

ko plataformek irmoki ukatu

dute hori hala denik.  

Gerta daitekeena buruan 
Herritarrak eta aspaldi Esako ur-

tegiaren handitze lanen aurka bo-

rrokan ari diren hainbat platafor-

ma bereziki sumindu ditu Konfe-

derazioaren eta gobernuaren be-

raren jarrerak. Urtegiaren egoera

«makillatzen» saiatu izana lepo-

ratu diete. «Egoera larri honen

berri emateko darabilten normal-

tasun tonuak agerian uzten du,

beste behin, haien arduragabeke-

ria», salatu dute Esa gehiago ez,

lanak geldituplataformakoek. 

Are gehiago, esan dute pitzadu-

rak ez direla arazoaren muina,

«ezegonkortasunaren sintoma»

baizik. Azaldu dutenaren arabe-

ra, 2013ko euri jasa handiez ge-

roztik ez da hain sakontasun han-

Zangozako eta inguruko herrietako bizilagunen kezkak gora
egin du, Esako lanen inguruko azken azterketen berri izan eta
gero. Urtegian helmuga izanen duen martxa batera deitu dute
apirilaren 19rako, handitze obrak gelditzeko eskatzeko.

Presak berriz piztu du
herritarren sumina

Esako urtegiko presa handitzeko lanak, artxiboko irudi batean. IDOIA ZABALETA / FOKU
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Nafarroako Gobernuko
eta Ebroko Ur
Konfederazioko kideek
bilera bat egin dute
azken txostenari buruz



Joxerra Senar Iruñea

G
aur amaituko da
Osasuna auziko

epaiketa nagusia.
Mailu kolpeen os-
tean, epaiaren zain

geratuko dira 11 auzipetuak. Hila-
bete eta erdi honetan, mahai gai-
nean jarri dira bost urtean bildu-
tako frogak eta akusazioaren eta
defentsen estrategiak. Epaima-
haiaren esku geratuko da, hala-
ber, mahaigaineratutako galdera
nagusiei erantzuna ematea. Ira-
bazteagatik pizgarri gisa dirua
ematea legez kanpokoa al da?
Osasunako zuzendaritzak dirua
partidak erosteko erabili al zuen?
Eta hala ez bada, zertan erabili zen
dirua? 
Ezinbestean, epaiketako prota-

gonista nagusietakoa Angel Biz-
kai izan da, 24 urtez Osasunako
kudeatzaile izan zena. Espainiako
Futbol Liga Profesionalak (LFP)
behartuta, Bizkaik 2015eko otsai-
lean aitortu zuen Miguel Artxan-
koren agintaldiko bi denboraldie-
tan (2012-2013 eta 2013-2014) sei
partida erosi zirela. Aitorpen ha-
ren haritik tiraka egituratu dute
akusazioa fiskaltzak eta bi akusa-
zio partikularrek (LFPk eta Osa-
sunak). Bizkaik aitorpen hura
zergatik egin zuen susmo ugari
piztu baditu ere, kudeatzaile
izandakoak epaiketa hasieran
ukatu egin zuen inongo presio
edo mehatxu larririk jaso izana.
«Osasunagatik» egin zuela aipa-
tu zuen. Hitz egiteko borondate
hori azkenean ez bide zaio hain
garesti aterako: epaiketaren ha-
sieran, fiskalak hamalau urte eta
lau hilabeteko espetxe zigorra es-
katzen zuen, baina amaieran, ja-
rrera on horregatik, bost urte eta
11 hilabetera jaitsi zion.
Javier Tebas LFPko presidentea

da auziko beste protagonistetako
bat. Urtarrilaren 30ean deklaratu
zuen epaitegian, eta, azaldu zue-
nez, 2013-2014 denboraldi amaie-

rako zurrumurruen ondorioz,
Osasunaren atzetik zebiltzan. Va-
lladolideko presidenteak oharta-
razi zion Sisik —une hartan Osasu-
nan, baina hainbat denboralditan
Valladoliden jokatutakoa— infor-
mazioa pasatu ziela. Detektibeak
jarri zituzten zuzendaritzako ki-
deen atzetik, baina pertsonaz
erratu ostean, Bizkai izan zuten
jomugan, kontuetan irregularta-
sunak atzeman ostean. Behin auzi
judiziala irekita, Sisi izan zuen Te-
basek beste jomuga. Egun Japo-
niako talde batean ari da jokalari
gorritxo ohia, eta epaiketan jaki-
narazi zuen Fermin Otamendi
instrukzio epaileak eta Tebasek
eskaintza egin ziotela zekiena azal
zezan. Sisik esan zuen ez zekiela
ezer. Asteon, fiskalak, «gezurrez-
ko lekukotza» ematea leporatu
dio Sisiri.
Jokalariaren salaketa larria da,

Otamendi epailea kinka larrian
utz dezakeelako. Horrek guztiak
agerian uzten du zer zailtasun izan
dituzten ikerketaren arduradu-
nek egia jakiteko eta, batik bat,
frogatzeko. Izan ere, Bizkairen ai-
torpenaz harago, epaiketari begira
bildutako frogek —batik bat Beti-
seko jokalarien sakelakoen gaine-
ko entzuketek eta kokaguneak—
agerian uzten dute Artxankoren
zuzendaritzak dirua ordaindu zie-
la Sevillako talde horretako jokala-
riei. Auzia da zenbat eta zertarako. 
Bizkaik aipatu zuen Osasunak

650.000 euro ordaindu zizkiola
Betisi, 2013-2014 denboraldiko
azken-aurreko partidan Vallado-
lidi irabaz ziezaion, eta azken par-
tidan Osasunaren aurka gal ze-
zan. Alta, mahai gainean dauden
frogen jakitun, auzipetuen defen-
tsek onartu dute 400.000 euro
eman zirela, soilik Valladolidi ira-
baz ziezaion. Aitorpen horren  on-
dorioz, epaimahaiak lehenik eta
behin argitu beharko du ea garai-
pena sustatzeko diru sariak legez
kanpokoak ote diren edo ez. De-
fentsak ahalegindu dira erakus-

ten, halaber, Betisek ez zuela
nahita galdu Osasunaren aurkako
azken partidan, hori baita akusa-
ziorik larriena —kirol ustelkeria—.

Diruaren mugimenduak
Horretan datza auziaren mamia,
Artxankoren agintaldian 2,3 mi-
lioi eurotik gora atera zirelako
kontuetatik: 900.000 lehen den-
boraldian eta 1,4 milioi bigarren
denboraldian. Bizkairen arabera,
diru mugimenduok sei partida
erosteko baliatu ziren, eta, ikerla-
rien arabera, diru mugimenduok
bat datoz Bizkaik aitortutako par-
tiden datekin. Haatik, zantzu hori
nahikoa al da Osasuna auziko
akusazioa frogatzeko?
Erantzunaren zain, gerta liteke

auziak hutsune handi bat uztea.
Izan ere, partiden erosketa ze-
hatz-mehatz frogatzerik ez bada-
go, orduan non daude desagertu-
tako ia 2,4 milioi euroak? Akusa-
zioek diruaz bidegabe jabetzea
leporatu diete Artxankoren zu-
zendaritzako kideei, baina eurek
ukatu egin dute irmo salaketa.
Berriro ere froga argirik gabe, fis-
kaltzak eta LFPk euren eskaere-
tan alternatiba gisa proposatu
dute zuzendaritzako kide ohiei
administrazio bidegabearen aku-
sazioa leporatzea: diruaren erabi-
leraren helburua dena delakoa,
administrazio desegokia egin ze-
lakoan.
Bi denboraldi horietako dirua-

ren joan-etorrietan beste hainbat
delitu egin ziren. 2012-2013 den-
boraldiko kontuetan 900.000
euro atera zirela justifikatzeko,
gezurrezko fakturak izenpetu zi-
ren Cristina Valencia eta Albert
Nolla higiezin arloko agenteekin.
Ondorengo denboraldian, 1,4 mi-
lioi euro atera izana justifikatze-
ko, Flefield enpresarekin gezu-

rrezko kontratuak eta fakturak
izenpetu ziren. Hori guztia«kon-
tuak manipulatzeko» egin zen,
fiskalaren arabera. 
Epaiketan, hainbat auzipetuk

faltsutze horren errua elkarri bota
diote. Halere, bi kontratuok Biz-
kairen ordenagailuan egin ziren.

Hark adierazi zuen beste pertsona
batzuek bazutela bere ordenagai-
luan sartzeko pasahitza. Fiskalak
hari egotzi dio errua, baina «zu-
zendaritzaren aginduetara» ze-
goela zehaztu du. Epaimahaiak
argitu beharko du batzuen eta
besteen erantzukizuna.

Gaur amaituko da ‘Osasuna auziko’
epaiketa. Hilabete eta erdi honetan,
agerian geratu da kontuetatik 2,4 milioi
euro atera zirela Artxankoren agintaldian,
baina ez da frogatu zertarako erabili zen. 

Epaiaren zain,
erantzun bila

Angel Bizkai Osasunako kudeatzaile izandakoa, erdian, epaitegira iristen. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

ATE IREKIAK
UNIBERTSITATE GRADUAK

_
2020/2021 ikasturtea

INGENIARITZA
BILBO MARTXOAK 11

ASTEAZKENA 18:00

ARRASATE MARTXOAK 14

LARUNBATA 10:30

GOIERRI MARTXOAK 26

OSTEGUNA 17:30

ORONA IDEO APIRILAK 2

OSTEGUNA 17:30

ENPRESA KUDEAKETA
BIDASOA OTSAILAK 29 

LARUNBATA 11:00

BILBO MARTXOAK 26

OSTEGUNA 18:00

OÑATI  MARTXOAK 28

LARUNBATA 11:00

EKINTZAILETZA 
BIDASOA OTSAILAK 29 

LARUNBATA 11:00

BILBO MARTXOAK 28

LARUNBATA 11:00

OÑATI  MARTXOAK 28

LARUNBATA 11:00

HEZKUNTZA
BILBO APIRILAK 23 

OSTEGUNA 18:00

ESKORIATZA APIRILAK 25

LARUNBATA 11:00

KOMUNIKAZIOA
BILBO APIRILAK 23 

OSTEGUNA 18:00

ARETXABALETA APIRILAK 25

LARUNBATA 11:00

HUMANITATEAK
BILBO APIRILAK 23 

OSTEGUNA 18:00

GASTRONOMIA 
— Basque Culinary Center

DONOSTIA MARTXOAK 28

LARUNBATA 10:30

www.mondragon.edu/prest

Etorriko zarela jakinarazi!
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HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Eredu

bateraezinak

G
oizeko bederatzietan

iritsi da kamioia he-

rrira. Eguberriak iris-

tear dira, eta hainbat

hilabetez nafar Pirinioetan hezi-

tako arkumeek hirirako bidea

hartuko dute gaur. Hosto eta ko-

lorerik gabeko garaia da goi den-

boraldia abeltzainentzat. Lan

kargarik handiena orain dute, eta

gaur jaso dute euren lanarengatik

emango zaien diru saririk han-

diena: 3,80 euro kilo bakoitzeko.

Trailerrarekin gurutzatu da 

Simon herrirako bidean. Urtero

bezala, senideekin ospatuko ditu

opor egunak, eta berari egokitu

zaio bazkarirako osagaiak eros-

tea. Goizean goiz joan da hiriko

supermerkaturik handienera,

jende askorekin bat ez egiteko as-

moz. Harategian arkumea ikusi

du. Garai honetan izaten da ga-

restien, baina merezi duela pen-

tsatu, eta erosi du: 17,66 euro kilo

bakoitzeko. 

Nola da posible? Zer gertatu da

arkumea herritik atera eta Simo-

nen etxera iritsi bitartean? 

Abeltzainen eta nekazarien

sektorea krisian dagoela aditu

dugu azken asteotan. Baina hau

ez da gauza berria. Prezio duinak

galdegiten urteak daramatzate,

eta ez da gutxiagorako. Gero eta

pertsona gutxiago ari dira lehen

sektorean lanean, ez dago errele-

borik eta husten ari da landa ere-

mua. Ez dira hauek, baina, sekto-

reak bizi duen egoeraren arrazoi

nagusiak. Landa eremuan gerta-

tzen ari dena, elikadura negozio

bilakatu duten politiken emaitza

da. 

Lehen sektorearen ehunekorik

handiena enpresa gutxi batzuen

esku dago. Multinazional han-

diak dira, abeltzain eta nekazari

txikien interesen kontra jarduten

direnak. Sektorearen alor guztiak

hartzen dituzte, gainera. Hazien

ekoizpena haien esku dute, pen-

tsua eta lurrerako produktuak

egiten dituzte. Elikagaien eralda-

keta ahalik eta merkeena egiteko

baliabideak dituzte, eta banake-

tan, zer esanik ez. Hara nora doan

Simonen dirua!

Ekoizpen eredu intentsiboa or-

dezkatzen dute enpresa horiek;

ongizateari erreparatu ez,

eta haien poltsikoari begira, aha-

lik eta gehiena ahalik eta prezio-

rik txikienean lortu nahi dutenen

eredua. Txanponaren beste alde-

an, berriz, Nafarroako herri

gehienetan gero eta gutxiago 

diren baserrien eredua dugu. 

Ez betiko, ordea; bi ereduak ez

baitira bateragarriak.

Ezaguna zaigu metaketa eta

zentralizazioa bultzatzen duen

eredu ekonomikoa; eta hori da,

hain zuzen, egoera honen atzean

dagoena. Eredua eta hori garatze-

ko politikak bultzatzen dituzten

erakunde publikoak. NPBa da

adibiderik gabiena. Abeltzain eta

nekazariek jasotzen duten diru

laguntza baino gehiago da.

Izenak dio: Nekazaritza Politi-

ka Bateratua. Bai horixe, nekaza-

ritza —eta abeltzaintza— arautzen

dituen Europako Batasunerako

politika. Laguntzaz mozorrotu-

rik, enpresa handiak lagundu eta

nahi duten eredua marrazten ari

dira 1962tik. Ari dira berria ados-

ten, eta ez dut uste asko aldatuko

dutenik, xedea lortzen ari dira

eta. Nekazari eta abeltzain txi-

kiak eredu intentsibora bidera-

tzen ditu, harrapatuta ditu. Para-

doxikoki, bizirik irauteko behar

dute haiek desagerraraziko di-

tuen laguntza. Aldaketak, nahi-

taez, prezioen igoera baino sako-

nagoa beharko du izan.

Paradoxikoki, 
bizirik irauteko

behar dute haien
desagerraraztea
eragingo duen

laguntza

Irudiab Iruñea

‘Iruinkokoa’-k hartu du Santa Ana plaza
Iruinkokoa libertimenduak hartu ditu, bigarrenez, Iruñeko Alde Zaharreko karrikak. Igandean gertatu zen,

09:30ean hasita. Desfilea abiatu zen ordu horretan, Zaldiko Maldiko elkartearen paretik, eta inauteri euskaldu-

na Alde Zaharreko karrikaz karrika eraman eta gero, Santa Ana plazan egin zuten emanaldi nagusia, 13:00 al-

dera. Jendetzak egin zuen bat, eguraldia lagun, eta txalo zaparradak eskaini zizkieten inauteriak aktore bilaka-

tutako herritarrei. GORKA RUBIO / FOKU

Poliziak 14 urteko neskato bat harrapatu
eta zauritu du furgonetarekin

IRUÑEA b14 urteko neskato bat ospitalera eraman behar izan zuten,
ostiralean, Espainiako Poliziaren furgoneta batek harrapatu eta gero.

Gaztea Alde Zaharreko inauterietako desfilean parte hartzen ari zen.

Poliziak oldartu ziren, eta, lekukoen arabera, «abiadura bizian» sartu

ziren. Neska espaloian harrapatu zuten. Pelbisean fisura du. Familiak

larunbatean erran zuen Espainiako Polizia salatuko duela.

69.381
ZENBAT HAUR ARTATUKO DITUZTEN DENTISTARENEAN, DOAN
Nafarroako Gobernuak martxan jarri du aurtengo kanpaina, adingabeek

dentistarenean oinarrizko arreta doan jaso dezaten: denera, 6 eta 15 urte

bitarteko 69.381 haurrek eta nerabek parte hartuko dute. Gobernuak 2,7

milioi euroren inbertsioa eginen du.

Mikel Ruiz 34 urteko mendizalea hil da
Beriainen, arrakala batetik behera erorita

ERGOIENA bGasteizko 34 urteko Mikel Ruiz mendizalea hil da astebu-
ruan, Beriain mendian, arrakala batetik behera erorita. Beriaingo ba-

selizatik gertu jazo zen ezbeharra. Ruizekin zegoen lagunak eman

zuen gertatutakoaren berri. Suhiltzaileen Erreskate Teknikorako Tal-

deko kideak joan ziren laguntzera, helikopteroarekin, baina ezin izan

zuten deus egin. Kolpearen ondorioz, berehala zendu zen mendizalea.

Gorpua Arbizura, eta handik Iruñera eraman zuten. Ruizen laguna

Unanuraino lagundu zuten suhiltzaileek.

«Hagitz gogorra izan da 
moto gidari izateko ametsari
uko egin behar izana; kosta
egin zait bizirik eta ongi naizela
konturatzea»

Alex Mariñelarena
Moto gidari ohia



MUSIKA

ATARRABIAXabi Bandini 

eta Izaki Gardenak.

bGaur, 21:30ean, Totem aretoan.

ATARRABIAPerkele, The Guilty

Brigade eta Dinamita.

bBihar, 19:00etan, Totem aretoan.

BERALukiek.

bBihar, 22:30ean, Kataku ostatuan.

BURLATAStacie Collins 

eta Rojillos Blues Band.

bBihar, 21:00etan, kultur etxean.

IRUÑEA Ciklus Ensemble.
bGaur, 19:30ean, Nafarroako

Unibertsitateko Museoan.

IRUÑEASaia Goait.

bGaur, 21:00etan, Infernu tabernan.

IRUÑEALa Chula Potra&Brick Pako.
bGaur, 21:00etan, Indara aretoan.

IRUÑEAMorad.

bGaur, 21:30ean, Zentral aretoan.

IRUÑEAThe Reggae Train: Siroko,

Subsistak & Aggromondarrak,

Lady Revolt eta Reverendo John

Howell.

bBihar, 19:30ean, Akelarre elkartean.

IRUÑEAThe Buzz Lovers.

bBihar, 22:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEAPamplonesa.

b Igandean, 19:00etan, Gaiarre

antzokian.

IRUÑEARafal Blechachz 

eta Bomsori Kim.

bAsteazkenean, 20:00etan,

Gaiarre antzokian.

TUTERA Jordi Savall.

bBihar, 20:30ean, Gaztanbiden.

BERTSO SAIOAK

ANIZBardoak, finalaurrekoak: 
Bertsonautak eta Arranopola.

bBihar, 19:00etan, elkartean.

TUTERABardoak, finalaurrekoak:

Atekaberts Komeni eta Sakaña.

bBihar, 19:00etan, Beterri peñan.

ANTZERKIA

ALTSASU Izaskun Mujika: Ipuinen

ipuin.

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

ATARRABIALaurentzi Produccio-

nes: El hermano de Sancho.

bEtzi, 19:30ean, kultur etxean.

BURLATASalva Reina: bakarrizketa.

bGaur, 22:30ean, kultur etxean.

IRUÑEADon dinero.

bGaur, 19:00etan, Mendillorriko

Civivox aretoan.

IRUÑEAWest Side Story.

bGaur eta bihar, 18:00etan eta

22:00etan, eta igandean,

19:00etan, Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Ion Amico eta Txori Ami-

co: Amico on the beach.

bGaur, bihar eta etzi, 20:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRUÑEAPeloponeso eta Mon Tea-

tro: Los cuervos no se peinan.

bBihar, 18:00etan, Civicanen.

TAFALLAProducciones Maestras:

¡Estás en Babia!

bAsteazkenean, 18:00etan,

kulturgunean.

ZANGOZANuestra Señora 

de Oibar: Pluma y la tempestad.

bBihar, 20:00etan, auditoriumean.

ZIZUR NAGUSIALaurentzi Pro-

ducciones: El hermano de Sancho.

bGaur, 22:00etan, kultur etxean.

ZINEMA

ATARRABIABatman Lego.

bBihar, 17:00etan, kultur etxean.

ATARRABIALa batalla de los sexos.

bOstegunean, 19:00etan, kultur

etxean.

ELORTZIBARDumbo.

b Igandean, 18:00etan, Noaingo

kultur etxean.

IRUÑEAGifted.

bGaur, 20:00etan, Filmotekan.

IRUÑEAUna segunda madre.

b Igandean, 18:00etan,

Sanduzelaiko Civivox aretoan.

LESAKAErnest eta Zelestina.

b Igandean, 16:30ean, Harriondoan.

BERTZELAKOAK

BAZTAN Iruritako Dantzariak

eta Elizondoko Abesbatza Txikia:

Izarrak ikuskizuna.

bBihar, 20:00etan, Iruritako

frontoian.

IRUÑEALet’s Opera Pamplona

ikuskizun interaktiboa eta diziplina

artekoa.

bBihar, 20:00etan, Baluarte

auditoriumean.

IRUÑEA Ikuspuntua jaialdia.

bMartxoaren 2tik 7ra, Baluarte

auditoriumean.
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Gure proposamenab Iruñea

Juan Gorriti: Araizko ibarretik Iruñeko Ziudadelara
Iaz Azkue inguruan jarri zituen artelanak Iruñeko Ziudadelara eraman ditu Juan Gorriti artistak; orain, Araitz ibarretik Iruñeko Ziudadelara izenburupe-

an. Mailoen azpian, mendian, aire zabalean jarri zituen bere piezak orduan, eta «liluraturik» gelditu zen naturaren eta artelanen arteko kontaktuarekin.

Pentsatu zuen obra horiek Ziudadelara ere joan behar zutela, eta eraman ditu. «Lurrarekin, euriarekin, suarekin eta denborarekin» sortutako piezak

dira.  «Denbora eskultore handi bat baita, artista handi bat». Martxoaren 29ra bitarte ikusi ahal izanen da, Labean eta lorategietan. JAGOBA MANTEROLA / FOKU



Edurne Elizondo Iruñea

Bere ahotsaren doinuak agerian
utzi du Algortako saria irabazi
izanak eman dion poza. Aitak txi-
kitan abesten zizkion bertso za-
harrekin zaletu zen Ekhiñe Za-
piain Arlegi (Bera, 2002), eta jen-
daurrean gero eta erosoago ari da
orain bertsotan.
Nolakoa izan da esperientzia?

Hagitz kontent nago. Algortako
Bertso Eskolak Euskal Herriko sei
gazte bertsolari aukeratu zituen;
denak aritu ginen lehen zatian,
eta bi buruz burukoan. Bertsolari
eta gazte izanda, eskola arteko
txapelketak izaten dira plazan
aritzeko gure aukera bakarra, eta
gero, gazte sariak. Aritua nintzen
baten batean, baina probatzeaga-
tik bakarrik.
Algortara bertze asmo batekin

joan zinen?

Joan nintzen pentsatuz zerbait
egiten ahal nuela. Hasieran, ha-

gitz urduri nintzen, baina gero
hagitz gustura kantatu nuen.
Eskola arteko txapelketetan tre-

batu zara?

Ni Bortzirietako Bertso Eskolan
ari naiz. 15 urterekin hasten gara
eskola arteko txapelketetan; ho-
rietan trebatzen gara 18 urte bete
arte. Nik aurtengoa dut azken ur-
tea. Maiatzean eginen da Nafarro-
ako eskola arteko txapelketa, eta
gero, Euskal Herriko finala.
Final horretara ailegatu zara az-

ken urteotan, hain zuzen.

Bai, eskola arteko txapelketan bi-
tan kantatu dut Euskal Herriko fi-
nalean, eta bietan Xabat Illarregi-
rekin. Hagitz gustura aritu naiz.
Plazan aritzeko behar den es-

karmentua lortzen ari zara?

Saiatzen ari naiz. Nafarroan gazte
anitz ari dira bertso eskoletan;
kontua da gero jendeari kosta egi-
ten zaiola plazan aritzeko urratsa
egitea. Nik uste dut Nafarroan
hori falta dela, azken bultzada

hori. Baina poliki-poliki ari gara,
eta uste dut etorriko direla gehia-
go.
Hain zuzen, jauzi hori errazteko

asmoz sortu zen Bardoak talde-

kako lehiaketa. Ari zara parte

hartzen?

Bai, Berako Lamixene taldean ari
naiz. Gure bertso eskolan bada
jendea inoiz ariko ez zena jendau-
rrean kantuan, eta Bardoak txa-
pelketan aritzen dira. Ariketa
errazak izaten dira, eta lagunarte-
ko giroa sortzen da. Etxeko giroa
sortzen da, eta kantatzen duzu es-
kolan ariko bazina bezala, lasai
ederrean.
Zu nola hasi zinen bertsotan?

Aitak beti izan du zaletasun han-
dia, eta txikitan bertso zaharrak
kantatzen zizkidan. Bortz urtere-
kin edo, oroitzen naiz baten bat
ikasi nuela buruz. Gero, egia da
tarte batez nazkatu egin nintzela,
baina ikastolan berriz zaletu nin-
tzen. Bertsolaritza eskolak ema-

ten zizkiguten, eta ohartu nintzen
gustatzen zitzaidala. Eta zortzi ur-
terekin hasi nintzen Bortzirietako
Bertso Eskolan. Orain hamazazpi
ditut, eta hor segitzen dut, hagitz
gustura.
Jarraitzeko gogoz?

Bai. Hagitz gustura nago, eta
nahiko nuke horrela segitu, kan-
tatzen. Argi dut noizbait kanta-
tzeari uztea erabakitzen badut ere
segituko dudala bertso saioetara
joaten.
Eskola arteko txapelketatik

gazte sariketara; Nafarroako

Bertso Txapelketa ere baduzu

helburu?

Oraindik nahiko urruti ikusten
dut aukera hori. Hurrengo urtean
izanen da Nafarroako Bertso Txa-
pelketa, eta ez dakit zerbait egi-
nen dudan edo ez; noizbait pro-
batu nahiko nuke, behintzat,
ikusteko ea gustatzen zaidan edo
ez. Ez dakit hurrengo urtean iza-
nen den, baina ez dut baztertzen

aukera hori. Asmoa eta gogoa hor
daude.
Nolakoa da emakume gazte bat

izatea egungo bertsolaritzaren

testuinguruan?

Aurten egin dugu Nafarroan le-
hendabiziko aldiz bertsolaritza-
ren inguruko emakumeon topa-
keta, eta horretan bai, sentitu
nuen babes bat; ikusi nuen nik
sentitzen nituen gauza anitz ez
nituela nik bakarrik sentitzen.
Zer-nolako gauzak?

Nik ez dut saio anitz egin orain-
dik, ez dut esperientzia handirik,
baina bai sentitu dut batzuetan
deitu izan didatela lurraldetasu-
nagatik, eta emakumea naizela-
ko, nolabaiteko oreka bilatuz. Nik
uste dut egin behar dela lanketa
bat, nik ikasteko ez didatela ho-
rregatik deitzen, deitzen didatela
badudalako zer eman. Ahaldun-
tze bertso eskola ere ari da indarra
hartzen. Ari da sortzen hor indar
bat bertsoaren mundua aberastu-
ko duena.
Bazen generoaren ikuspuntua

txertatzeko beharra?

Bai. Uste dut ailegatu zela txipa
aldatzeko garaia, eta argi ikusi
zela behar hori bazela; bertsozale
elkarteak ere ikusi zuen behar
hori, eta horregatik egin dira az-
ken boladan egin diren lanketak.
Bada emakume bertsolari anitz
sekulako indarra dutenak eta se-
kulako lana egiten ari direnak.
Emakume gazteenek erreferen-

teak badituzte orain?

Bai. Niretzat, Maialen Lujanbio
edo Alaia Martin izan dira errefe-
rente bertsolaritzan; orain arteko
erreferente gehienak gizonezko-
ak ziren.
Zer ematen diote bertsolaritzari

emakumeek?

Nik uste dut emakumeek eman
dutela ezagutzera orain arte ber-
tsoak ikusten ez zuen alderdi bat.
Dena ez dela botatzen den ber-
tsoa; bertso hori nola gorpuzten
duzun ere bada garrantzitsua. 
Bertsolaritza egiteko moduetan

ere, halere, izan da garapen bat;

molde berriak sortu dira, ezta?

Bai. Lehen, bertsoa lotzen zen
txapelketarekin edo plazarekin.
Orain ari dira sortzen bertsoa bi-
zitzeko esparru ezberdinak, an-
tzerkiarekin, musikarekin edo li-
teraturarekin uztartuz.
Antzerkia aipatu duzu. Beran

prestatutako Harritik hazia la-

nean aritu zinen. Errepikatzeko

prest?

Mila gauza probatu nahi dut! He-
rritarrek sortutako lana zen, eta
gustura aritu nintzen; herriko
emakumeen memoria landu ge-
nuen, gainera. Halere, argi dut
bertsotan aritzeko behar dudala
prestatu, horretan zentratu.

«Oraino nahiko urruti ikusten
dut Nafarroako Txapelketa»

Ekhiñe Zapiain Arlegi b Bertsolaria

Ekhiñe Zapiain Arlegi bertsolari gazteak Algortako Bertso Eskolak antolatutako Abra sariketa
irabazi berri du. Bardoak taldekako txapelketan ari da orain, Berako Lamixene taldearekin.
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