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Edurne Elizondo Iruñea

E
spainiako Estatua

alarma egoeran

dago, baina koro-

nabirusaren pan-

demiak ere ez du

lortu AHT abiadu-

ra handiko trena egiteko lanak

gelditzea herrialdean. Nafarroako

Gobernuak berretsi du hori: ez

duela eman obrak eteteko agin-

durik, alegia. 

Egun, gobernuak aurreko lege-

gintzaldian esleitutako zatietako

lanak daude martxan: lau dira,

denera, eta 32 kilometro inguru

luze, Alesbes eta Tafalla artean.

Castejon eta Alesbes arteko ha-

malau kilometroko bi zatietako

obrak dira, oraingoz, bukatuta

dauden bakarrak, eta egin zituz-

ten aldaketaren gobernuaren au-

rreko garaian, UPNren gober-

nuen agindupean.

«Aldaketaren gobernuak se-

kulako bultzada eman zion abia-

dura handiko trenari». Horixe

nabarmendu dute Sustrai Era-

kuntza fundazioko ordezkari Pa-

blo Lorentek eta AHT Gelditu El-

karlana taldeko Nafarroako kide-

ek. Bi talde horiek eta AHTaren

aurka ari diren bertze hainbatek

koordinakundea sortu dute he-

rrialdean. Hilaren 15erako anto-

latutako jardunaldia bertan be-

hera utzi behar izan zuten, pan-

demiagatik, eta joan den astean

ere, Nafarroako Parlamentuan

egin behar zuten agerraldia ezin

izan zuten egin. Abiadura handi-

ko trenaren aurka lanean jarrai-

tzen dute, halere, eta herritarrak

batzera deitu dituzte. «Esprintak

ez du balio; iraupen lasterketa bat

da AHTaren aurkakoa».

Bati eman, bertzeari kendu
Duela hogeita zazpi urte hasi zen

iraupen lasterketa hori, 1993. ur-

tean AHTaren aurkako lehen ba-

tzarra sortu zenean. Espainiako

Estatuak 1992. urtean inauguratu

zuen abiadura handiko lehenda-

biziko trena, Madril eta Sevilla ar-

tean. Geroztik, 25 urtean, 56.000

milioi euro baino gehiago gastatu

ditu proiektuan, eta 3.240 trenbi-

de kilometro baino gehiago eraiki

ditu.

«Administrazioak abiadura

handiko trenaren alde egindako

apustuak baliabiderik gabe utzi

ditu gainerako zerbitzuak.

2014an, adibidez, 30 milioi bi-

daiarik erabili zuten abiadura

handiko trena, eta 405 milioi bi-

daiarik erabili zituzten, berriz, al-

diriko trenak; AHTak 3.194 milioi

euroren aurrekontua izan zuen

urte horretan, eta, aldiriko tre-

nek, berriz, 121 milioi eurorena».

Ekologistak Martxan taldeko Ma-

drilgo kide Elena Diaz Caserore-

nak dira hitz horiek; Iruñera etor-

tzekoa zen, AHTaren aurkako jar-

dunaldira. 2017an egindako

analisian jada zuzenean lotu zi-

tuen abiadura handiko trenaren

aldeko apustua eta tren publiko

eta sozialaren gainbehera, inber-

tsiorik ezagatik.

Nafarroan ere milioiak jaso ditu

AHTak, azken urteotan. Aldi be-

rean, tokiko hainbat geltokitan

zerbitzuak murriztu dituzte: Ta-

fallan, Castejonen eta Altsasun,

adibidez, txartelak saltzeko leiha-

tilak itxi dituzte. Datuak mahai

Pandemiak ez ditu gelditu abiadura handiko trena egiteko lanak Nafarroan, baina oraingo krisiak
agerian utzi du «baliabide naturalak eta ekonomikoak suntsitzen» dituen eredu kapitalista dela
«birusik hilgarriena». Aldatzeko «beharra» nabarmendu dute AHTaren kontrako hainbat taldek.

Abiadura moteltzeko garaia

AHTaren aurkako bandera bat, azpiegitura hori egiteko obretan. Egun, lau zatitan dira lanak martxan, Alesbes eta Tafalla artean. EKINKLIK
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gainean jarri ditu Pablo Lorentek:
9 milioi euro baino gehiago era-
man zituen abiadura handiko tre-
nak, Nafarroan, 2015ean; 45 mi-
lioi izan ziren, 2017an; ia 8 milioi,
2018an; eta 24 milioi, 2019an.
Datuok eta, oro har, abiadura

handiko trenari lotutako guztiak
egungo testuinguruan kokatzeko
beharra nabarmendu du Sustrai
Erakuntzako kideak: «Osasuna-
ren esparruan dauden gabeziek
erakusten dute dirua bertze toki
batera joan dela. Ehunka eta
ehunka milioi xahutu dituzte
AHTa eta gisako azpiegiturak egi-
teko lanetan, lehentasunezkoak
edo beharrezkoak ez izan arren;
Nafarroan ere gertatu da hori. Ba-
liabide naturalak eta ekonomiko-
ak suntsitzen dituen kapitalis-
moa da birusik hilgarriena».

«Ekintza burutuen politika»
Nafarroako AHT Gelditu Elkarla-
na taldeko kideek ez dute zalan-
tzarik: «AHTa da Euskal Herrian
inoiz martxan jarritako obrarik
faraonikoena, garestiena eta sun-
tsitzaileena». Sistemak bere abia-
dura moteldu behar izan duen
honetan, «aukera baliatzera»
deitu dute: «Aldaketa handiak
egiteko, lehendabizi gelditu egin
behar dugu, hausnartu, eta ondo-
rioak mahai gainean jarri. Orain-
goa momentu interesgarria da
hori egiteko».
Abiadura handiko trena geldi-

tzeko aukera badela berretsi dute,
azpiegitura horren sustatzaileek
«ekintza burutuen politika» era-
bili arren. «Atzera egiterik ez da-
goela sinetsarazi nahi digute, bai-
na ez da egia». Izan ere, obrek au-
rrera jarraitzen badute ere,
hainbat dira, oraindik ere, Nafa-
rroako proiektuaren inguruan
lotu edo erabaki gabe daudenak. 
Eta ez dira kontu txikiak. «Cas-

tejon eta Zaragoza arteko lotura
zehaztu gabe dago», erran du Lo-
rentek, batetik. «Zati horren fase
informatiboa ere ez dute egin,
oraindik ere», berretsi dute AHT
Gelditu Elkarlana taldeko kideek.
Asmoa da Castejon eta Zaragoza
(Espainia) arteko zati horretan
Ebroren gaineko zubi bat egitea.
«Bertze 90 milioi euro beharko li-
tuzkete, gutxienez», erantsi du
Lorentek.
Bertzalde, Iruñeko geltokiaren

auzia jarri dute mahai gainean
AHTaren aurkako ekintzaileek.
Asmoa da Etxabakoitzen geltoki
berria egitea, eta, horrekin bate-
ra, 10.000 etxebizitza eraikitzea,
auzo horretan, bai eta oraingo
geltokia dagoen Sanduzelai auzo-
an ere. Udalez gaindiko eragina
duen plan baten bidez ari dira ku-
deatzen proiektu hori. Otsailean,

hain zuzen, plan hori bertan be-
hera uzteko eskatu zien Iruñeko
alkate ohi Joseba Asironek hiriko
egungo agintariei. Geltokiari bu-
ruzko plana garatzeko partzuer-
goa osatu dute Adif erakundeak,
Nafarroako Gobernuak eta Ba-
rañain, Zizur eta Iruñeko udalek,
eta partzuergo horrek berriki
egindako txostenak ere kolokan
jarri du proiektuaren bideragarri-
tasuna. Lorentek argi du «erabat
zentzugabea» dela egitasmo ho-
rri eutsi nahi izatea.

Bada zehaztu gabe jarraitzen
duen beste kontu bat: abiadura
handiko trenaren Nafarroako ko-
rridorea Euskal Y-arekin lotzeko
modua, hain zuzen ere. «Orain-
dik ere, hainbat aukera dago ma-
hai gainean. Aralar zeharkatzea
zen hasierako asmoa; azken urte-
otan, berriz, Nafarroako korrido-
rea eta Euskal Y-a Gasteiztik lo-
tzeko aukera nabarmendu dute,
batez ere», azaldu dute AHT Gel-
ditu Elkarlanako Nafarroako ki-
deek.
2018ko urtarrilean, Espainiako

Gobernuak bere lehentasuna zein
den argitu zuen: Gasteizen nahi
du lotunea. Baina ez da, halere,
proposatu duen aukera bakarra:
lotunea Ezkion egitea da bertzea.
«Hamaika kontu airean dira,
oraindik ere; baina, bitartean, au-
rrera jarraitzen dute lanekin,
atzera bueltarik ez duen egitasmo
bat dela irudikatzeko», salatu

dute proiektuaren aurkako talde-
ek.
Ez da hori AHTaren inguruko

«gezur» bakarra, erantsi dute-
nez. Nagusietako bat da salgaiak
garraiatzeko aukerari buruzkoa,
Sustrai Erakuntza fundazioko Pa-
blo Lorentek nabarmendu nahi
izan duenez. Joan den astean Na-
farroako Parlamentuan egitekoa
zuten agerraldian, hain zuzen ere,
gai hori jorratu behar zuten abia-
dura handiko trenaren aurkako-
ek. Lorentek argi eta garbi erran

du: «AHTak Nafarroan
ez du salgairik garrraia-
tuko».
Sustrai Erakuntzak

egindako txostena izan
du abiapuntu Lorentek
hori errateko; agiri ho-
rren arabera, Nafarroako
AHTak ez dituela sal-
gaiak garraiatuko erran
dute ekonomiaren eta
garraioaren esparrueta-
ko eragile garrantzitsu
anitzek; eta horixe jaso-
tzen du proiektuaren ja-
torrizko agiriak ere.
«Iruñerriko Abiadura

Handiko Partzuergoaren Zuzen-
daritza Kontseiluak ere onartu du
Volkswagen enpresak tren kon-
bentzionala erabiltzen jarraituko
duela», jaso du txostenak.
Abiadura handiko trena «arlo

guztietan» da «suntsitzailea»,
Pablo Lorentek salatu duenez.
«Klima aldaketako egungo tes-
tuinguruan, ezin dugu jarraitu
AHTaren gisako azpiegiturak
bultzatzen dituen eredu kapita-
lista defendatzen». Gehiago
erran dute AHT Gelditu Elkarlana
erakundeko kideek: «Gure espe-
ziearen etorkizuna kolokan dago,
eta herritarrok kriminal batzuen
esku gaude». Abiadura handiko
trenaren aurkako lanari eustera
deitu dute jendea, azpiegitura ho-
rretan egun xahutzen duten di-
rua osasunaren, hezkuntzaren
edo gizarte zerbitzuen esparrue-
tara bidera dezaten. Horietan da-
goen beharra agerikoa da.

Tafallan tren sozialaren alde egindako protesta. IÑIGO URIZ / FOKU

AHTaren aurkako mendi martxa, lanak egiten ari diren herrietan. EKINKLIK

Klima aldaketaren egungo
testuinguruan ezin dugu
jarraitu eredu kapitalista
defendatzen»
Pablo Lorente
Sustrai Erakuntza fundazioko kidea

«AHTa da Euskal Herrian
martxan jarritako obrarik
garestiena eta
suntsitzaileena»
Nafarroako AHT Gelditu Elkarlana
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I
a bizitza osoa ematen dute

hegan hegiten hainbat he-

gazti espeziek. Muturreko

kasu bat da sorbeltz

arruntena, habia egiteko

baino ez baitira lurreratzen. Be-

ren gainerako bizitza ziklo osoa

airean garatzen ahal dute: airean

jaten dute, eta airean egiten dute

lo. Familia berekoak dira enara

arruntak eta enara azpizuriak, eta

sorbeltzak bezala, ohikoak dira

herrialdeko hiri eta herrietan,

udaberri-udetan. Intsektujaleak

dira hiru espezieak, eta legez ba-

bestuta daude. Horrek ez du

erran nahi, halere, erasorik sufri-

tzen ez dutenik. Hegaztion aldeko

kanpaina hasi du Azkoiengo

Udalak, beren habiak honda ez

ditzaten.

Azkoienera ailegatu dira jada

sasoiko lehendabiziko enara

arruntak, enara azpizuriak eta

sorbeltz arruntak. Urte oro herri-

ko ikastetxe publikoan beren ha-

biak egiten dituzten enara azpi-

zuriak ere laster ailegatuko direla

argi du herriko Ingurumen zine-

gotzi Javier Campok. «Ehun ha-

bia baino gehiago egiten dituzte

eraikin horretan. Herriko kolonia

nagusia da», erran du.

Horregatik, habia horiek ba-

besteko kanpaina hasi du udalak,

bigarrenez; Gorka Gorospe natu-

ra gidari eta ilustratzaileak egin-

dako marrazkiak baliatu dituzte.

Koronabirusaren ondorioz eza-

rritako konfinamendua amaitzen

denean, gainera, hegaztioi beha-

tzeko txangoak egin nahi ditu

udalak, herritar guztientzat.

Azkoiengo enara azpizurien

koloniarik handiena ikastetxe ba-

tean egoteak aukera «ezin ho-

bea» ematen du hegazti horien

inguruko informazioa zabaltzeko

herriko haur eta gazteen artean.

«Aukera hori baliatu behar dugu.

Jendeak ez daki deus hegaztion

ohiturei buruz, eta, legez babestu-

ta egon arren, beren habiak sun-

tsitzen dituzte, anitzetan, paretak

zikintzen dituztelakoan», salatu

du Campok. Erantsi du habiak

hegaztion etxeak direla, eta erres-

petatu egin behar direla. «Hegazti

intsektujaleak dira; urtean 55 kilo

intsektu jan dezakete, hain zuzen.

Beren ohiturek, beraz, gizakioi

ere egiten digute mesede».

Sorbeltz eta enara arrunten eta

enara azpizurien populazioak be-

hera egin du azken urteotan. Ba-

tetik, jendeak beren habiak sun-

tsitzen dituelako; bertzetik, neka-

zariek erabiltzen dituzten

intsektiziden ondorioz hiltzen ari

direlako; eta, hirugarrenik, beren

habiak egiteko erabiltzen dituz-

ten habitatak suntsitzen dituzte-

lako.

«Enara azpizuriek, adibidez,

buztina erabiltzen dute beren ha-

biak egiteko; herriko ikastetxea-

ren ondoan bada baratze bat, eta

horko buztina baliatzen dute he-

gaztiok», azaldu du Campok.

Mila joan-etorri baino gehiago

egin ditzakete enara azpizuriek

beren habiak eraikitzeko, hain

zuzen. «Horregatik da ikastetxe-

koa koloniarik handiena, gertu

dutelako materiala».

Eskola partekatzen
Ezohiko paisaia aurkituko dute

aurten beren habiak Azkoiengo

ikastetxean egiten dituzten enara

azpizuriek, eraikina hutsik ego-

nen baita. Hegaztion egunerokoa

ez dela aldatuko azaldu du Cam-

pok, halere. «Haurrek ez diete

inolako trabarik egiten enara az-

pizuriei; beren bizitzaren %90

ematen dute airean».

Afrikatik etorriko dira hegaz-

tiok udaberriarekin batera, eta

udaberri-udetan herrialdean pa-

satuko dute, beren habiak eta ku-

meak zaintzen. «Haurrak iraile-

an ikastetxera itzultzen direnera-

ko hasiko dute, berriz ere, Afrika-

rako bidaia, zer jan bila», erran

du Azkoiengo zinegotziak.

Herri horretako udala ez da he-

gaztion inguruko kezka agertu

duen bakarra: Gurelur talde eko-

logistak ere egin du enara azpizu-

rien alde. Zehazki, taldeko kideek

Nafarroako Gobernuari eskatu

diote utz diezaiola hegaztion ha-

biak suntsitzeko baimenak ema-

teari. Gurelurrek salatu du bai-

men horiek fauna eta faunaren

habitatak babesteko legearen

aurka egiten dutela, eta ez dutela

justifikaziorik. «Habiak suntsi-

tzeko arrazoia omen da hegaztiek

paretak zikintzen dituztela; go-

bernuak erran izan du, gainera,

osasun publikoaren alde ematen

dituela habiak suntsitzeko bai-

men horiek. Izugarria da. Ezagu-

tzarik eza ikaragarria erakutsi

dute Ingurumen Departamentu-

ko kideek, bai eta ardurarik eza

handia ere».

Enara arruntarekin eta enara

azpizuriarekin batera, bertze bi

enara espezie badira Nafarroan:

haitz enara eta uhalde enara, hain

zuzen ere. Enara arrunta eta azpi-

zuria gizakiarengandik hurbil

bizi dira, baina bertze bi espezie

horiek nahiago izaten dituzte gi-

zakiengandik urrunago diren ha-

bitatak: haitzetan egiten du habia

haitz enarak, eta, uhalde enarak,

berriz, ur ibilguak eta legarra

dauden tokiak maite ditu, batez

ere. Mediterraneokoa da, bertzal-

de, enara ipurgorria, eta Nafarro-

akoa ez du berezko habitata; tar-

teka, halere, espezie horrek ere

egin izan ditu habiak herrialdean.

Herritarrek etxean gelditu be-

har duten honetan, leihotik he-

gaztiei behatzera deitu dituzte or-

nitologoek nafarrak. Enaren eta

sorbeltzen hegaldia bizia eta az-

karra izaten da, baina, airea beren

berezko habitat nagusia denez,

emanen dute haiei so egiteko au-

kera.

Herriko ikastetxean dago Azkoiengo enara azpizurien
koloniarik handiena: ehun habia inguru badira eraikin
horretan. Udalak kanpaina bat hasi du, txoriok eta uda herrian
pasatuko duten enara arruntak eta sorbeltz arruntak babesteko.

Hegalak hegan 
egiteko direlako

Enara azpizuria. Azkoienen, ikastetxekoa da kolonia nagusia. MIGUEL ANTON
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Sorbeltz arrunta, haitz artean. Halako tokietan egiten dituzte habiak. GONZALO DEAN

Jendeak ez daki deus
hegaztioi buruz, eta,
legez babestuta 
egon arren, habiak
suntsitzen dizkiete»

«Haurrak irailean
ikastetxera itzultzen
direnerako hasiko dute,
berriz ere, Afrikarako
bidaia, zer jan bila»
Javier Campo
Azkoiengo Ingurumen zinegotzia
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G
ustavo eta Ramiro

Maezturen arreba

baino anitzez ere

gehiago izan zen,

baina neben itzal-

pean egon da Maria Maeztu, hale-

re, neurri handi batean. Lizarran,

1991. urtean sortu zuten Gustavo

Maeztu museoa, margolariaren

lanekin. 1997tik, berriz, Maria

Maeztu literatur lehiaketa antola-

tzen du Lizarrako Emakumeen

Batzarrak, udaleko Berdintasun

sailaren laguntzarekin. «Merezi

duen tokian jarri nahi dugu»,

erran du batzarreko kide Maria

Jose Agirre Pascualek.

Maria Maeztuk kulturaren,

hezkuntzaren eta feminismoaren

arloan egindako ekarpena nabar-

mentzea du helburu lehiaketak,

batetik; eta emakumeak idaztera

animatzea, bertzetik. 16 urte bai-

no gehiagoko emakumeek parte

hartzen ahal dute, gaztelaniaz eta

euskaraz. Uztailaren 20ra bitarte

dago zabalik lanak aur-

kezteko epea, eta sariak

urriaren 23an banatuko

dituzte, Lizarrako kultur

etxean. 1.200 euroren sa-

ria jasoko dute bi hiz-

kuntzetako irabazleek.

«Luxu bat da Lizarran

horrelako lehiaketa bat

antolatu ahal izatea; Li-

zarrako Emakumeen

Batzarrak egindako lana ezinber-

tzekoa da, eta, ezinbertzekoa da,

halaber, udalaren babesa», erran

du Lizarrako berdintasun tekni-

kari Tere Saezek. Aurten, hiruga-

rrenez, hitzarmena sinatu dute

emakumeen batzarrak eta uda-

lak, lehiaketa antolatzeko. Gaine-

ra, literatur astea ospatzeko as-

moa badute bi erakundeok elkar-

lanean, baina datarik ez dute ze-

haztu, oraindik ere.

«Feminista naiz; lotsatuko

ninduke feminista ez izateak».

Horixe erran zuen Maria Maez-

tuk, 1917. urtean idatzitako arti-

kulu batean. 1881. urtean jaio zen,

Gasteizen, eta pedagogo eta hu-

manista handia izan zen. 1915etik

1936ra, Andereñoen Egoitza ize-

nekoa bultzatu eta zuzendu zuen,

emakumeen unibertsitateko for-

makuntza sustatzeko. 1936ko ge-

rrak erbestera eraman zuen, Ar-

gentinara, eta han hil zen 1948.

urteko urtarrilean. Lizarran dago

Maria Maezturen gorpua lurpera-

tuta, halere. Familiak harreman

handia izan zuen herriarekin, eta,

oraindik ere, han bizi dira hainbat

senide.

Euskaraz, oraindik «gutxi»
2015. urtean, hilerrian egin zion

omenaldi bero bat Gasteizko Ma-

ria Maeztu Forum Feministak pe-

dagogoari. Elkarte horrekin ere

badu harremana Lizarrako Ema-

kumeen Batzarrak. 1990eko ha-

markadan sortu zuten elkartea,

eta ia hasieratik egin du apustu

Maria Maezturen figuraren berri

emateko lehiaketaren alde. 

Batzarreko kide da hasieratik

Maria Jose Agirre Pascual, eta eki-

naldiak urteotan guztietan izan

duen arrakasta nabarmendu du.

Izan ere, mundu osoko emaku-

meek idatzitako lanak jasotzen

dituzte Lizarran, urte oro. «Lati-

noamerikatik anitz bidaltzen diz-

kigute; eta jaso izan ditugu Aus-

traliatik eta Frantziatik ere»,

azaldu du.

Ehundik gora lan izaten dira,

urte oro, lehian. Agirre Pascualek

onartu du, halere, euskarazkoak

«gutxi» izaten direla, oraindik

ere, eta emakume euskaldunak

deitu nahi izan ditu, bereziki, aur-

tengo lehiaketan parte hartzera.

Euskaraz zein gaztelaniaz, idazla-

nek nahi duten gaia jorratzen

ahal dute; argitaratu gabeak be-

har dute izan, eta, gehienez ere,

hamar orrialde luze.

Maria Maeztuk emakumeekin

eta emakumeentzat lan egin zue-

la gogoratu du Lizarrako Emaku-

meen Batzarreko kideak, eta

haiek ere helburu hori dutela

erantsi du. «Horregatik da gure

literatur lehiaketa emakumeen-

tzat; uste dugu espazio seguru eta

eroso bat izan daitekeela bertzela

parte hartzeko urratsa eginen ez

luketen emakumeentzat», na-

barmendu du.

Batzarra osatzen duen talde na-

gusian dozena bat emakume di-

rela aipatu du Agirre Pascualek,

baina anitzez ere gehiago direla

inguruan dituztenak. Maria Ma-

eztu lehiaketaz gain, bertze ha-

maika ekinaldi antolatzen dituzte

batzarreko emakumeek Lizarran.

Herriko mugimendu feministari

egin dioten ekarpena nabarmen-

du du, gainera. «Hasieran, nola-

baiteko erreferente bilakatu gi-

nen», erran du Maria Jose Agirre

Pascualek.

Argi du haiek erein duten ha-

ziak lagundu duela Lizarrako fe-

minismoaren esparruan sortu di-

ren bertze hainbat proiektu lora-

tzen. «Tximeleta taldea sortu

zuten emakume gazteek, duela

hainbat urte; duela gutxira arte,

berriz, Patriahorkado taldea egon

da martxan». Bi elkarteok eten

egin dute jada beren jarduera,

baina feminismoaren esparruan

murgilduta jarraitzen dute Liza-

rrako emakume gazteek, Agirre

Pascualek nabarmendu duenez.

«Badago kezka», erran du. Bai

eta lan egiteko gogoa ere.

Lizarrako Emakumeen Batzarrak Maria
Maeztu literatur lehiaketa antolatu du,
hogeita laugarrenez. Helburua da
andreak idaztera animatzea, eta herrian
lurperatuta dagoen pedagogoa omentzea.

Maeztutar
feminista

Maria Maeztu, Gustavo Maeztu nebak egindako koadro batean. GUSTAVO MAEZTU MUSEOA

Lizarrako mugimendu feminista, karrikan, 2018ko greban. NAFARROAM8
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Lehiaketan parte hartzeko,
uztailaren 20ra bitarte
bidaltzen ahal dira lanak; sariak
urriaren 23an banatuko dituzte

Lizarrako Udalak beti babestu
du ekinaldia, baina aurten,
hirugarrenez, hitzarmen
zehatza sinatu dute
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HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

70 metro koadro

M
artxoaren 16an
sentitu nuen lehen
aldiz. Etxeko leiho
guztietara atera gi-

nen txalo egitera. Itxialdia ezarri
zutela bi egun ia ez ziren, eta in-
guruko bizilagunak inoiz baino
gertuago sumatu nituen. Ezagun
izan ziren une batez ezezagunak,
nire berdin. Atzo jakin nuen,
esaterako, azpiko bizilaguna
euskalduna dela. Leihoa zabalik
zuela ari zen telefonoz hizketan.
Egoera honek duen onena

bilatzen saiatzen ari naiz. Baina
sentimenduena nahiko gorabe-
heratsua izaten ari da. Etxekoe-
kin ordu gehiagoz egoten ikas-
ten ari gara, afaria zeinek zeini
egiten zion berrikusten, beti
uxatzen gabiltzan dei horren
beharra nondik datorren iker-

tzen; eta geure buruarekin hitz
egin daitekeela ikusi dugu. Eta,
bitartean, baieztapenak gero eta
gertuago. 
Hau kasurik onenean. Ez da

erraza, ez.
Janaria erostera atera naiz hitz

hauek idatzi aurretik. Ohikoan
bezala, astean behin egiten dut.
Gaur supermerkatura joatea
egokitu zait. Ordaintzeko ilaran
(metro eta erdiko espazioa behar
bezala gordez) kutxazainari be-
gira geratu natzaio. «Emaku-
mea. Hego Amerikakoa. 45 urte
inguru», suposatu dut. Nire
txanda:
–Zer moduz daramazue?
–Gaizki. Nazkatuta gaude. 
Hotz erantzun du. Hotz geratu

naiz. Etxean zer gehiago egin ez
dakidala ematen ditut nik or-

duak. «Nahiko luke berak»,
pentsatu dut.
–Lanez gainezka hemen. Eta,

gero, etxekoa… 
Besteontzako lanean dabiltzan

guztiekin oroitu naiz. Saltzaile,
banatzaile, zaintzaile, erizain eta
medikuak egiten ari diren esfor-
tzuaz oroituko al gara gero?
Gehienak emakumeak direla ere
kontuan izan beharko dugu. Hi-
labete hasieran borroka feminis-
ta aldarrikatzen ari ginen; eta
orain, lan erreproduktiboaren
krisia inoiz baino agerikoagoa
den honetan, ezin dugu apaltzen
utzi. Indarkeria matxistak ez du
berrogeialdirik egin; aitzitik,
itxialdian eroso mugitzen ari da.
Amorratuta, kalera atera naiz.

Polizia auto bat kalea zeharka-
tzen ari zen. Zeintzuk ziren ez du
axola, buru bera baitute orain
denek: tortura ahalbidetu duen
epaile eta Barne ministro «ere-
dugarria». Trafiko eskuduntza
berreskuratzeaz ari ginen, eta
orain txintik esan gabe onartu
dugu erregimen autoritario hau.

Mugak mapan baino ez dau-
dela erakusten diguten herrita-
rrekin oroitu naiz. Inoiz baino
gehiago nabaritu dute inposatu
diguten banaketa. Egoera gain-
ditzeko behar dena eginen
dugu, baina gogoan izanen al
dugu gero muga horiek ez direla
gureak?
Etxera iritsi naiz. Nire bizitza 

70 metro koadroan. Gaur zumba

dute alboko bizilagunek. Ama
eta alaba aritzen dira horretan;
semea, berriz, gero eta trebeagoa
da tronpetarekin. Gure onerako,
gaur haien ordutegiek ez dute
bat egin. «Eskerrak gu bi garen
bakarrik», pentsatu dut. «Zei-
nen ongi egonen ginatekeen he-
rriko etxean», amestu dut.
Ohartuko al gara, behingoz, he-
rrien eredua hiriena baino askoz
ere jasangarriagoa dela? Behar-
bada, hau guztia igarotzean be-
har bezala baloratuko ditugu he-
rria, bizitza eta harremanak.
Hartzen ari diren erabakiak
ahaztu gabe, hala gerta dadila es-
pero dut, zinez.

Beharbada hau
guztia igarotzean

behar bezala
baloratuko ditugu
herria, bizitza eta

harremanak

Irudiab Lizarra

Koldo Leoz izendatu dute alkate
Koldo Leoz Lizarrako alkate da berriro ere. Martxoaren hasieran aurkeztutako zentsura mozioa bozkatu dute

asteon, asteartean egindako osoko bilkura berezian. Bilkuran mozioa babestu duten alderdietako zinegotziak

egon ziren soilik —hau da, EH Bildu, Geroa Bai, eta Jorge Crespo eta Margarita Hernandez, PSNtik kanporatu-

tako bi zinegotziak—. Bozketa azkar joan zen, eta alkate berriak karguaren zina egin zuen. Leozek nabarmen-

du zuen lan handia dutela aurrean; lehentasun gisa jarri zuen koronabirusari aurre egitea. IÑIGO URIZ / FOKU

Luzia Goñi bertsolaria hil da, 91 urte
zituela; ehunka bertso idatzi utzi ditu

IRUÑEA bLuzia Goñi bertsolaria hil da. 91 urte zituen. 1928. urtean 
sortu zen, Aizarotzen, eta, bere garaiko emakume anitz bezala, ez zen
inoiz plazan aritu. Ehunka bertso idatzi utzi ditu, halere. 50 urte egin
baino lehen alargundu zen, eta orduan hasi zen bertsoak egiten. Nafa-
rroako Bertsozale Elkarteak 2017an egin zion aitorpena, eta aukera
eman zion urte horretako txapeldunari, Julio Sotori, txapela jartzeko.

108,5
GOBERNUAK TOKI ENTITATEEI EMANDAKOA, MILIOI EUROTAN
Martxoan egin du gobernuak Toki Ogasunek Nafarroako Tributuetan

duten Parte Hartzeen Funtseko lehen seihilekoko ordainketa: 108,5 mi-

lioi euro. Iruñeko Udalak 12, 7 milioi jaso ditu, gainerako udalek 95,6 mi-

lioi, eta Nafarroako Kontzejuen eta Udalen Federazioak 213.000 euro.

Berretsi egin dute 9 urteko haur bat
bortxatu zuen gizonaren aurkako zigorra

IRUÑEA bNafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du 9 urte-
ko neskato bat bortxatu zuen gizonaren aurkako sententzia, eta hama-

lau urte eta zortzi hileko espetxe zigorra ezarri dio. Bortxatzaileak biko-

tekidearen alabari egin zion eraso. Hainbat aldiz bortxatu zuen, ama

etxetik kanpo lanean zela. 2012an gertatu zen lehen erasoa. Gizonak

neskatoa mehatxatu zuen deus ez errateko, baina izeba bati kontatu

zion bortxaketaren berri; bai eta amari ere, baina amak ez zion sinetsi.

«Emakumeen kontrako
indarkeriak hor segitzen du.
Inguruan inolako zantzurik
antzemanez gero, abisatu. 
Ez egin zalantzarik»

Javier Remirez
Nafarroako presidenteordea





Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Euskarak unibertsitatean duen
pisua handitzeko asmoa azaldu
dute NUPeko arduradunek. Ima-
nol Nuñez da (Iruñea, 1976) Hiz-
kuntza Plangintzaren arloko zu-
zendaria; autokritika egin, eta ai-
tortu du euskarak orain betetzen
duena baino rol garrantzitsuagoa
bete beharko lukeela NUPen. 
Une honetan, zein da euskara-

ren egoera NUPen?

Euskarak betetzen duen rola asko
aldatzen da graduaren arabera.
Irakasletza, esaterako, euskaraz
ikas daiteke oso-osorik; eta ikasle
asko biltzen dituzten beste gradu
batzuetan ere, ekonomiaren ada-
rrekoetan kasurako, euskarazko
eskaintza nahiko zabala da. Beste
batzuetan, ordea, egia da oso gu-
txi ikas daitekeela euskaraz.
Zein dira oztopoak euskarazko

ikasgaiak eskaini ahal izateko?

Lehenik eta behin, beharrezkoa
da gutxieneko ikasle kopuru ba-
tera heltzea. Dena den, normale-
an ez da arazorik izaten hori er-
diesteko. Arazo handienak ira-
kasleekin eta baliabideekin du
zerikusia. Izan ere, bermatu nahi
dugu irakasle elkartuek ez ezik
behin betiko irakasleek ere egitea
euskaraz. Hori lehenetsi nahi
dugu, denak irakasle onak badira
ere bigarren horiek direlako es-
kolak emateaz gain ikerketak eta
bestelako programak aurrera
eramango dituztenak. Kalitatez-
ko materialak ere ezinbestekoak
dira.
NUPeko gradu berrietan ez

dago ikasgairik euskaraz. Zer-

gatik?

Euskarazko ikasgaiak eskaini au-
rretik inkesta soziolinguistiko bat
egiten dugu beti, jakiteko gradu
bakoitzeko ikasleen artean euskal
hiztunak zenbat diren, eta eskaria
badagoela bermatzeko. Gradua
estreinatu berritan, ziurgabeta-
suna izugarria da, baita graduak
berak izango duen arrakastari da-
gokionez ere, eta kontuan hartu
behar da taldeak oso txikiak dire-
la hasieran. Hala ere, dagoeneko
ikusi dugu Historiako eta Psikolo-
giako graduetan baldintzak bete-
tzen direla, eta euskarazko ikas-
gaiak izango dira datorren ikas-
turtean. 
Erizaintza, ordea, ez da gradu

berria, eta euskarak ez du ia to-

kirik. Noizko euskaraz?

Egia da erizaintzako graduan
urrats gutxi egin direla. Gainera,
jakin badakigu euskaldun kopu-
rua oso handia dela gradu horre-
tan, eta eskakizunak parlamen-
tura ere iritsi dira. Prozesua zaila
izan da, baina gure asmoa da hu-
rrengo ikasturtean graduko lehen

seihilekoa euskaraz eskaini ahal
izatea, eta, hortik abiatuta, urte-
tik urtera eskaintza zabaltzea.
Bermatu nahi dugu gutxienez 48
kreditu euskaraz ikasi ahal izatea.
Berdin beste graduetan ere. 
Unibertsitatean euskara «hiru-

garren mailako hizkuntza» dela

kritikatu izan dute NUPeko Eus-

kara Taldeko kideek. Zer deri-

tzozu baieztapen horri?

Ingelesak unibertsitatean bete-
tzen duen tokiarengatik esango
dute, segur aski. Nik, ordea, uste
dut gure ispilua ez dela ingelesa
izan behar. Beti pentsatu izan dut
hizkuntzak bateragarriak direla
eta batek ez diola lekurik kentzen
besteari. Oso gutxitan gertatzen

da bataren edo bestearen artean
aukeratu beharra, eta ikasle eus-
kaldun batentzat ere aberasgarria
da ingelesez ikasi ahal izatea.
Bildu al zarete dagoeneko Eus-

kara Taldekoekin euskararen in-

guruko plan estrategikoari bu-

ruz hitz egiteko?

Aste hauetan dugun salbuespe-
nezko egoeraren eraginez, proze-
su ia denak geldirik daude orain,
ezinbestean, eta ez gara haiekin
bildu oraindik horretarako. Dena
dela, behin martxa berriz hartuta,
beharrezko urratsak egingo ditu-
gu. 
Harreman ona duzue?

Oso ona. Iruditzen zait aldarrika-
penak errespetu handiz egiten di-

tuztela, eta, gainera, horrelako
mugimendu bat ezinbestekoa da
beharra ongi ikusarazteko. Pozik
jasotzen ditut eskakizunak, eta gu
erantzuten saiatzen gara. Eran-
tzun hori, noski, ez da beti positi-
boa izaten, ikuspuntu desberdi-
nak ditugu eta. 
Zerk urruntzen zaituzte gehien

elkarrengandik?

Faktore askok baldintzatzen gai-
tuzte erabakiak hartzeko orduan,
eta, ondorioz, dena moteldu egi-
ten da. Ulertzen dut ikasle gehie-
nek lau urte ematen dituztela
unibertsitatean, eta normala da
aldaketak berehalakoan ikusi
nahi izatea, ikasturte batetik bes-
tera. Uste dut gure helburuak eta

haienak oso antzekoak direla,
baina guk argi ikusten dugu epe-
ak ezin direla motzak izan, eta epe
horiek luzeegiak dira haientzat.
NUPek 33 urte eginen ditu aur-

ten. Ez al da euskalduntze pro-

zesua behar baino motelagoa

izaten ari? 

Bai. Autokritika egitea ere badu-
gu urteetan egin denaren gaine-
an. Unibertsitatea oso plurala da,
ikuspuntu desberdinak daude,
eta euskararen diskurtsoa pole-
mikoa izan da beti. Errektore guz-
tiek ez dute berdin jokatu. Oro

har, euskararekin oso zaila da as-
matzea. Batzuentzat, oso gutxi
gehiegi da, eta beste batzuentzat,
asko gutxiegi da. Pausoak ematea
ez da erraza, baina orain argi
dugu zein den hartu nahi dugun
bidea. 
Hortaz, zein dira asmoak epe

motzera?

Helburuak zehaztu nahi ditugu
gradu bakoitzean, baliabideen
gaineko hausnarketa egiteko eta
egin beharrekoak zehazteko. Era-
baki dugu euskarazko ikasgaiak
eskaintzeko hiru baldintza bete
beharko direla: eskaria egotea;
irakasle gaituak eta beharrezko
baliabideak edukitzea kalitatezko
irakaskuntza bermatzeko; eta,
hirugarrenik, enplegagarritasu-
nari erreparatuko diogu.
Zertan datza enplegagarritasu-

naren printzipioa?

Gradu desberdinetatik pasatuta-
ko ikasleek dituzten lanei errepa-
ratzen diegu, ikusteko euskarak
zer-nolako balioa duen bakoitze-
an. Uste dugu gertuko enpresetan
edo lanpostu jakin batzuetan ari-
tzen direnentzat garrantzitsua-
goa dela euskararen ezagutza
beste batzuentzat baino.
Horrek ez du handitzen sektore

batzuetan euskara zokoratzeko

arriskua?

Oro har, enplegagarritasunaren
diskurtsoa euskararen aldekoa
da, eta haren posizioa sendotzeko
balio dezake, kasu gehienetan
ondorioztatzen baitugu biziki ga-
rrantzitsua dela. Atzerrian edota
nazioarteko enpresetan lan egite-
ra bideratuta dauden graduetara-
ko baino ez da bestelakorik era-
bakitzen; salbuespenak dira. 
Epe luzera, zein dira helburuak? 

Euskara zientifiko eta teknikoa-
ren garapena bultzatzea. Uniber-
tsitateak badu euskara ikastetxe-
etatik lanpostuetara eramateko
zubi lana egiteko ardura.

«NUPen euskararen
diskurtsoa polemikoa
izan da beti»

Imanol Nuñez b NUPeko Hizkuntza Plangintzarako zuzendaria

Nafarroako Unibertsitate Publikoan gradu bakarra ikas daiteke osorik
euskaraz. Ari dira graduak euskalduntzen, pixkanaka, baina aldaketak
mantsoegi datoz, ikasle euskaldunen ustez. Erantzun egin die Nuñezek.
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«Unibertsitateak badu
euskara ikastetxeetatik
lanpostuetara
eramateko zubi lana
egiteko ardura»
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