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Edurne Elizondo Uharte

A
urrea hartu

nahi diote me-

hatxuari; atea

itxi, erabat ire-

ki baino lehen.

E r r e n i e g a

«galtzeko» beldur dira, eta, ho-

rregatik, antolatuz erantzun diete

mendilerroko hegoaldeko eta

iparraldeko magaletan garatu

nahi dituzten proiektuei: Errenie-

ga Salba Dezagun plataforma sor-

tu dute inguruko herritarrek, han

egin nahi dituzten parke fotovol-

taikoak geldiarazteko. Ondareari

eutsi nahi diote, «nekazaritza,

paisaia eta kultura ez galtzeko».

«Talde askotarikoa» osatu

dute plataformako kideek, eta

garbi utzi dute «zorroztasunez»

jokatuko dutela. Izan ere, «infor-

maziorik ezari» egin nahi diote

aurre, eta, horretarako, «ezagu-

tza, ikerketa eta datuak» erabili-

ko dituztela nabarmendu dute.

Artea ere bai, eta, lan ildo horre-

tan lehen urratsa egiteko, Uhar-

teko Arte Garaikidearen Zentroa

aukeratu dute plataforma jen-

daurrean aurkez-

teko. Zentroan, gainera, ikusgai

dago Alberto Oderiz eskultore eta

arkitektoak okasiorako egindako

obra. «Energia berriztagarrien

aitzakian, Erreniega kendu nahi

digute; aurrea hartuz erantzun

dugu: guk eramanen dugu men-

dia, herritarrak ohar daitezen gal-

tzeko dutenaz», azaldu du egile-

ak. Erreniega irudikatu du artis-

tak Uharteko bere obran.

Plataformako kide ere bada

Oderiz. Haren familiak baditu 

lurrak Izarbeibarren; zehazki,

Adios inguruan. Lur horiek alo-

kairuan emateko proposamena

jaso zuen Oderizen aitak. «Eta

prest zen kontratua sinatzeko».

Inguruko nekazariei eta inguru-

ko herrietako jabeei proposamen

bera egin zietela konturatu ziren

arte: «Proiektu erraldoi bat zela

ohartu ginen, eta, eginez gero,

herriko baratzetik ez genuela

Erreniega gehiago ikusiko». Ez

zuten sinatu. Enpresak gutxienez

36 urteko alokairu kontratuak ari

dira eskaintzen.

Oderizen kontakizunak erdi-

gunean jarri ditu plataformak na-

barmendu nahi dituen auziak:

batetik, ezin dela

«dena justifikatu» energia be-

rriztagarrien izenean, are gutxia-

go energia berdeen aldeko apustu

horren atzean «aberasteko asmo

hutsa» dagoenean; eta, bertzetik,

proiektu zehatzez harago, garatu

nahi den eredua dela gakoa. «Na-

farroako Gobernuak erran behar-

ko du zer nahi duen: herrialdeko

nekazaritza lurrak eguzki plakaz

bete, edo autokontsumoaren alde

egin, produkzioa deszentraliza-

tuz eta eguzki plakak industrial-

deetako teilatuetan kokatuz»,

erran du Erreniega Salba Deza-

gun plataformako kide Julen Re-

kondok.

«Lehenetsi»

Ingurumen kudeaketan aditua da

Julen Rekondo, eta garbi du parke

fotovoltaiko handiak ez direla

apustu egokia. Are gutxiago, ne-

kazaritza lurretan. Nafarroako

Landa Garapen eta Ingurumen

Departamentuko kontseilari

Itziar Gomezek ere hiri lurzoruen

eta lurzoru urbanizagarrien alde

egin zuen urrian, UAGN sin-

dikatuko ardura-

dunekin

egindako bileran. Gobernuko ki-

deek zehaztu zuten, orduan,

prestatzen ari diren klima aldake-

tari buruzko lege proiektuan jaso

dutela hiri lurzoruak eta lurzoru

urbanizagarriak «lehenetsiko»

dituztela parke fotovoltaikoak

egiteko.

Rekondoren ustez, hain zuzen,

hori da auziaren gakoa: «Lur ho-

riek lehenesteak ez du erran nahi

nekazaritza lurrak erabiltzeko

aukera erabat baztertzen denik».

Bitartean, hiru enpresa ari dira

Erreniega iparraldeko eta hegoal-

deko lurrak alokatzeko ahalegi-

Erreniega inguruko herritarrek plataforma bat sortu dute, salatzeko mendi tontor horren hegoaldeko
eta iparraldeko mendi hegaletan parke fotovoltaiko «handiak» egin nahi dituztela. Ingurumen
Departamentuko arduradunek erran dute ez dutela ezein proiekturen berri, «ofizialki».

Ondareari eusteko prest dira

Sustraik energien
«burbuila» sastatu
nahi du

R
Ez da oraingoa Sustrai

Erakuntza fundazioaren

energia berriztagarrien inguru-

ko «burbuilaren» kontrako alda-

rria. Erreniegako magaletan

egin nahi dituzten proiektuen

berri jaso eta gero, burbuila hori

«sastatzeko» helburua berretsi

du erakunde ekologistak. 

Erreniega Salba Dezagun pla-

taformako kideek bilera egin

dute jada Sustrai

Erakuntza fundazioko ardura-

dunekin, eta elkarlanerako au-

kera proposatu dute. Sustrai

Erakuntzak salatu du haize erro-

ten parkeekin duela hainbat

urte gertatu zena ari dela orain

gertatzen parke fotovoltaikoen

arloan. «Ezkutuko lehia handia

dago enpresen artean neurri

handiko parkeak martxan jar-

tzeko». Erreniegan egin nahi di-

tuzten proiektuez gain, Erribe-

rrin ere 150 hektarea inguruko

parke fotovoltaiko bat egin

nahi dutela ohartarazi du.

Erreniega Salba Dezagun plataformako kideak, duela astebete,

Alberto Oderizek egindako obrari eusten, Uharteko Arte
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nean: «Solaria hegoaldean; Uter-
ga, Muruzabal eta Adios herrien
inguruan; eta Syder eta Solarig
iparraldean, Galar eta Zizur zen-
deetan eta Beriainen», azaldu du
plataformako bozeramaile David
Eslavak. 
«Garbi dugu enpresek garatu

nahi dituztenen gisako proiek-
tuek gure paisaiari, gure lurrei,
gure bioaniztasunari eta gure on-
dare kulturalari eginen lieketela
kalte», azaldu du Eslavak. «Pla-
taforma sortu dugu ingurumena-
rekin eta inguratzen gaituen
munduarekin interesa dutenek
bat egiteko eta, denen artean,
trantsizio energetiko bidezko eta
orekatu baten alde lan egiteko».

Hamabost proiektu
Erreniegako magaletan parke fo-
tovoltaikoak egiteko aukera gau-
zatzeko prozesuak bide luzea du
egiteko oraindik ere; baina en-
presek idatziz jaso dute asmo hori
jada –Solaris enpresaren webgu-
neak dio herrialdean 420 mega-

watt ezartzeko asmoa
duela–, eta Nafa-

rroako Gobernuak ere agerian
utzi du lehendabiziko urratsak,
behintzat, egin dituztela.
Izan ere, hilaren 9an egindako

agerraldian, Nafarroan energia
berriztagarrien esparruan dau-
den egitasmoen berri eman zuen
Enpresaren eta Ekonomiaren Ga-
rapenerako kontseilari Manu
Aierdik. Aipatu zuen 23 parke 
eoliko eta 12 fotovoltaiko egiteko
proiektuak jaso dituztela depar-
tamentuan, eta bertze 35 jasotze-
ko zain direla. 35 horien artean, 15
dira fotovoltaikoak; tartean Erre-
niegakoak egonen lirateke.
Abenduaren 24a baino lehen hasi
behar dute proiektu horiek tra-
mitea, berme gisa jarritako dirua
ez galtzeko.
«Kopuruak ekartzen du eteki-

na: zenbat eta megawatt gehiago,

orduan eta irabazi handiagoa»,
nabarmendu du Julen Rekondok.
Megawatt horiek lortzeko toki
batean edo bertzean behar den
azalera ez da bera, ordea, eta, ho-
rren ondorioz, Nafarroan, adibi-
dez, Andaluzian (Espainia) baino
hektarea gehiago behar dira.
«Lortu nahi duten megawatt 
bakoitzeko bi hektarea behar 
dituzte enpresek», zehaztu du
Rekondok.
Horregatik egin dute Errenie-

gako nekazaritza lurren alde,
hain zuzen ere: «Haientzat erren-
tagarriagoa da; gastua murriztea
lortzen dute, sarera lotzeko gune-
ak gertu dituztelako, eta erabil di-
tzaketen bideak badaudelako,
bertzeak bertze. Dirua da enpre-
sen lehentasuna; proiektuek izan
dezaketen eragin ekologiko edo

soziala, bost axola», salatu du Re-
kondok.
«Energia berriztagarrien ingu-

ruko burbuilak ekarri du enpre-
sak haien artean lehiatzea linea
elektrikoetara lotzeko; energia
berriztagarriko proiektuak sare
elektrikora lotzeko guneetan
dute negozioa», erantsi du adi-
tuak. Araudiaren arabera, lotune
horiek arduradun bakarra izan
dezakete, eta ekoizle bat baino
gehiago dagoenean, arduradun
horri dagokio prozedurak antola-
tzea. Hori egiteko baldintzak, bai-
na, ez dira garbiak, eta gatazkak
sor daitezke.
Nafarroako Gobernuak kon-

tuan hartu beharko luke herrita-
rrek eta herrialdeak zer duten
galtzeko, egun asmo huts diren
proiektuak gauzatuz gero. Hori

uste du Julen Rekondok: «Balio
handiko nekazaritza lurrekin lo-
tutako ondarea dugu galtzeko;
koronabirusak krisia eragin duen
honetan, ezin dugu hori onartu».

%80 erregai fosilak
Ingurumenari so egiteko beharra
nabarmendu dute Erreniega Sal-
ba Dezagun plataformako kide-
ek. Klima aldaketari aurre egitea
«ezinbertzekotzat» jo dute, bai-
na ez dute Erreniega galdu nahi
bide horretan. Beharrik ez dela
argi dute; Erreniega galtzeak ez
lukeela deus aldatuko. «Energia
berriztagarrien esparruan mahai
gainean dauden proiektuek ez
dute arazoaren errora jotzen.
Proiektu handiak dira, inguru-
menari kalte handia egiten diote,
eta argindarra ekoizten dute: 
Nafarroako egungo energia kon-
tsumoaren %20, alegia», nabar-
mendu du Julen Rekondok.
Nafarroan kontsumitzen den

energiaren %80 erregai fosiletatik
eratorritakoa da, oraindik ere. Eta
errealitate hori aldatzeko beharra
jarri du erdigunean Landa Gara-
pen eta Ingurumen Departamen-
tuak. Ingurumen zuzendari na-
gusi Pablo Muñozek ere garbi
erran du: «Energia berriztaga-
rrien alde egin behar dugu, baina
ez ekoizpen hori egun dagoen
ekoizpenera gehitzeko, baizik eta
berotegi gasak eragiten dituen
ekoizpena ordezkatzeko».
Muñozek nabarmendu du de-

partamentuan ez dutela Errenie-
gan egin nahi dituzten parke foto-
voltaikoen berri, «ofizialki». Go-
mezek nekazariekin egindako
bileran erran zuena berretsi du,
gisa horretako azpiegiturak hiri
lurzoruetan eta lurzoru urbaniza-
garrietan jartzea lehenesten due-
la prestatzen ari diren legeak.
«Enpresek aurkeztutako proiek-
tuak aztertzea dagokigu guri»,
erran du. Departamentuko kide-
ek ez dute uste Erreniegakoen gi-
sako proiektu ek bide luzea egin
dezaketenik. Atea, halere, ez dute
erabat itxia.

1.755
ZENBAT HEKTAREA HARTUKO

LITUZKETEN PARKEEK

Erreniegako hegoaldeko magale-

an bi parke egin nahi ditu Solaria

etxeak: bat, 550 hektareakoa, eta

bertzea, 280koa. Iparraldekoan,

bertze bi egitasmo dituzte Syder

eta Solarig enpresek, 450 eta 475

hektareakoak. Denera, 1.755koa.

Alberto Oderiz, Uharteko arte zentroan, joan den ostiralean, Erreniegatik eramandako lur multzoen artean. IÑIGO URIZ / FOKU

Aurrea hartuz erantzun
dugu: guk eramanen
dugu Erreniega,
herritarrak galtzeko
dutenaz ohar daitezen»
Alberto Oderiz
Artista

‘‘
Kopuruak ekartzen du
etekina: gero eta
megawatt gehiago,
orduan eta irabazi
handiagoa»
Julen Rekondo
Erreniega Salba Dezagun taldeko kidea

‘‘
Energia berriztagarrien
alde egin behar dugu,
berotegi gasak eragiten
dituen ekoizpena
ordezkatzeko»
Pablo Muñoz
Ingurumen zuzendari nagusia

‘‘
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Edurne Elizondo 

P
rostituta, sexu lan-
gile, puta. Astele-
hen Lilak talde 
feministak antola-
tutako Internet bi-

dezko mahai inguruan, hitz ho-
riek guztiak erabili dituzte parte
hartzaileek. Isabel Saez zinemagi-
lea prestatzen ari den Chicas pre-
pago film laburra aurkezteko
egin dute solasaldia. Tere Saez an-
tolatzailearekin eta Isabel Saez
egilearekin batera, Maria Jose Ba-
rrerak hartu du hitza; Sevillako
(Espainia) Prostituten Kolektibo-
ko sortzaileetako bat da.

Prostituzioa «ertz anitz» di-
tuen auzi bat da. «Talde gisa, ez
dugu gure jarrera zehaztu; ez
dugu erregularizazioaren edo
abolizioaren alde egin, baina gar-
bi dugu feminismoa emakume
guztientzat dela; emakume guz-
tientzako bilgune izan behar due-
la, eta emakume guztien eskubi-
deak defendatu behar dituela»,
azaldu du Astelehen Lilak-eko
kide Tere Saezek. Antzeko mezu
baten alde egin du Isabel Saez zi-
nemagileak ere: «Ez dut argi nire
burua non kokatuko nukeen,

baina, zalantzarik gabe, nire egin-
beharra da emakumeoi hitza
ematea, eta errateko dutenaren
bozgorailu izatea». Prostituzioan
ari diren emakumeei buruz ari da,
haien berri emateko prestatzen
ari baita bere azken lana. Edizioa
amaitzen ari da. Filmarekin bate-
ra, Silvia Aierra egiten ari den ar-
gazki liburua kaleratuko dute.

Errealitatea agerian
Saez duela hiruzpalau urte hasi
zen Chicas prepago lanak jaso 
dituen elkarrizketak egiten.
Madrilen, argazkilaritza erotiko-
aren esparrua jorratzen hasi zen,
ikuspuntu feminista batetik.
«Batez ere, prostituzioan ari
ziren emakumeek deitzen zida-
ten; argazki saioetan, euren espe-
rientzien berri kontatu zidaten,
eta ohartu nintzen jasotzen ari
nintzen solasaldi horien bozgo-
railu izan behar nuela».

Madrilen ez ezik, Iruñean ere
egin ditu elkarrizketak Saezek.
«Erakutsi nahi nuen sexu lana-
ren inguruan Madrilen entzun-
dako istorioak Iruñearen gisako
hiri batean ere gertatzen direla.
Errealitate hori azaleratu nahi
izan dut».

Asmo hori ontzat jo du Maria
Jose Barrerak. Eta ontzat jo du,
batez ere, Tere Saezen lanak
«subjektu politiko» gisa hartu
izana prostitutak. Saezek nabar-
mendu du sexu lanaz hitz egitea
dela «arrazakeriaz, migrazioaz,
klase gatazkaz eta abarrez hitz
egitea». Eta Barrerak berretsi
egin du hori guztia: «Prostituzio-
az hitz egitea, batez ere, pobreziaz
hitz egitea da».

Saezek zehaztu nahi izan du
bere ustez ez direla gauza bera
prostituzioa edo sexu lana, eta
emakumeen salerosketa. «Nire-

kin hitz egin duten emakume
guztiek erran didate modu auto-
nomo batean ari zirela lanean»,
erran du zinemagileak. Barrerak
ere zehazki salatu nahi izan du sa-
lerosketaren biktima diren ema-
kumeen egoera: «Benetako ba-
besa exijitu behar dugu emaku-
me horientzat, egungo legea
hutsaren hurrengoa baita». 

Sevillako Prostituten Kolekti-
boko kideak, hala ere, ez du hor
gelditu nahi izan: «Egun indarre-
an dagoen atzerritarren legea ere
hutsaren hurrengoa da; lotsaga-
rria».

Prostituzioaren inguruko ezta-
baiden erdian, Barrerak galdera
nagusi bat jarri nahi izan du ma-
hai gainean: «Zer nahi duzue?
Putek eskubideak izatea, edo sa-
sian jarrai dezaten?».

Prostituzioari buruzko edozein
iritzi izanda ere, mugimendu fe-
ministako kide guztiei garbi erran
nahi izan die Barrerak «borroka
denona» dela. «Baina zehazki
putak zeharkatzen dituzten au-

zietan, putek izan behar dute gi-
dari. Gure borroka bere egin de-
zake mugimenduak, noski, baina
gure borroka dela ahaztu gabe.
Elkarrekin eta elkarren ondoan
egin behar dugu lan».

Kapitalismoaren aurka
«Kapitalismoaren aurka egiten
dugu, ezein emakumek ez dezan
prostituziora jo beharrik izan po-
breziaren ondorioz». Horixe be-
rretsi du Maria Jose Barrerak.
«Prostituziora jotzen duten ema-
kume gehienek pobreziaren on-
dorioz egiten dute, eta lanean ja-
rraituko dute, pobrezia hor dago-
elako oraindik. Gure borrokaren
helburua da orain lanean ari di-
ren emakume horiek ez ditzatela
guk izan genituen baldintza la-
tzak izan», nabarmendu du.

Prostituzioa utzi nahi duten
emakumeentzat «benetako al-
ternatibak» aldarrikatu ditu Ba-
rrerak. «Eskaintzen dizkieten lan
feminizatuak ez dira konponbi-
dea. Kontua ez da putak erreska-
tatzea; kontua da pobreak erres-
katatzea. Gure kideek behin eta
berriz eskatu dituzte benetako
lan alternatibak, eta zer jasotzen
dute? Nahi ez duten arloetan tre-
batzeko ikastaroak. Putek ez di-
tuzte josten ikasteko tailerrak
nahi; hori ez da zentzuzko irten-
bide bat; puten eskubideen alde-
koa edo abolizionista izan, bada
garaia pertsona erdigunean jar-
tzeko», erran du Barrerak.

Samina erakutsi du Sevillako
Prostituten Kolektiboko kideak
online egindako solasaldian:
«Baztertu duten kolektibo bat da
gurea, eta, hala ere, aurrera egitea
lortu dugu. Herritar gisa ditugun
eskubideak urratzen dizkigute
takoidun zapatak erabiltzeaga-
tik». Argi du bidea zein den: «Ja-
zarpen ardatz guztiak kontuan
hartuko dituen feminismo bat
behar dugu; eseri, eta denon arte-
an oraingo politika publikoak al-
datzeko».

‘Chicas prepago’ film laburra prestatzen ari da Isabel Saez zinemagilea, prostituzioan
ari diren emakumeei hitza emateko; Astelehen Lilak-en eskutik aurkeztu du lana.

Haien borrokaren zuzendari

Isabel Saez Perez –eskuinean–, Chicas prepago film laburreko lantaldeko kide batekin, lana filmatzeko prozesuan. ‘CHICAS PREPAGO’

Lantaldeko kide bat klaketarekin, grabatzen hasi aurretik. ‘CHICAS PREPAGO’

Filmaren edizioa
bukatzen ari da Saez; 
lan horrekin, Silvia
Aierraren argazki
liburua kaleratuko dute
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Edurne Elizondo Iruñea

«Zaintza sistema publiko, uni-

bertsal, duin eta doako bat» alda-

rrikatu du ELA sindikatuak, aste-

on, Hego Euskal Herrian deituta-

ko grebaren bidez. Nafarroan,

hiriburuan egin zuten astearteko

protesta eguneko ekitaldi nagu-

sia. Nafarroako Parlamentutik eta

Nafarroako Gizarte Eskubideen

Departamentuaren egoitzatik zu-

tabe bana abiatu ziren, eta Foruen

plazan egin zuten bat, eguerdian.

ELAko Nafarroako koordinatzaile

Imanol Pascualek, ELAko Giza-

lan-Zerbitzu Publikoetako ardu-

radun Sonia Ontoriak, eta Iruñe-

ko Erruki Etxeko ELAko ordezka-

ri Susana Laiak hartu zuten hitza.

Menpekotasunen bat dutenak

egoitzetan eta haien etxeetan ar-

tatzen dituzten langileek osatzen

dute zaintzaren sektorea. Lantoki

horietan elkarretaratzeak eginez

hasi zuten astearteko greba egu-

na, protestarekin bat egin zuten

herritarrek «elkartasuna» ager-

tu nahi izan zietelako «greba es-

kubiderik gabe» gelditu ziren

langileei. ELA sindikatuko ardu-

radunek salatu zuten Nafarroako

Gobernuak «neurriz gaineko»

gutxieneko zerbitzuak ezarri zi-

tuela. Hala ere, «ehunka langile

eta herritar atera dira kalera»,

erantsi zuten.

Eredu aldaketa

«Zaintzaren sektoreak duen ara-

zoa ez du pandemiak eragin; ara-

zoa zaintza sektorearen eredua

da», erran zuen Imanol Pascua-

lek, Foruen plazako ekitaldian.

Gaur egungo sistemak «negozio-

ari» mesede egiten diola salatu

zuen, eta «pertsona erdigunean»

jarri behar dela exijitu. Pascualek

Nafarroako Gobernuak eskuarte-

an dituen aurrekontu orokorrei

kritika egin zien, haren arabera ez

dutelako erakusten zaintza «le-

hentasun bat» denik herrialdeko

agintarientzat. 

Gizalaneko arduradun Sonia

Ontoriak, berriz, zalantzan jarri

zuen egungo zaintza eredua gai

denik beharra dutenak artatzeko:

«Sistema egina dago enpresak

aberasteko, pertsonen bizitzaren

eta langileen bizkar. Herritarrek

5.000 euro ordaintzen dute zerbi-

tzua jasotzeko; langileek, berriz,

1.000ko soldata dute».

ELAk zaintza sistema «publiko
eta unibertsal bat» eskatu du
Sindikatuak karrikara atera ditu langileak b Iruñean egin dute greba
eguneko ekitaldi nagusia, prekaritatea salatu eta duintasuna eskatzeko Astearteko protestako zutabe bat, Iruñean, Foruen plazan sartzen. I.URIZ / FOKU
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R
HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta

Oraindik 

horrela

G
oizean goiz hasi dira
Estafeta kalea Egube-
rrietako argiz apain-
tzen, zeren, beste

gauza batzuetarako ez, baina ho-
rretarako beti bada dirua. Argiak
jartzen ari ziren langileak oztopo
ziren mendira zihoazen goiztiar
horientzat guztientzat. Tuppe-
rretan tortilla eta gazta, eta ura
kantinploran. GPSa martxan ja-
rri, eta gaur Urederra tokatzen
da, Nafarroako beste 46 familiak
hautatu duten helduleku hori
bera. Ze guai!
Tabernek itxita daramate hila-

bete, eta bai, egia da kutsatuen

kopuruak behera egin duela

nabarmen. Baina tabernen itxie-

ra izan da benetan beherakada

hori eragin duena, ala tabernen

itxierak guregan duen txip alda-

ketaren ondorioz mugatu ditu-

gun harremanek ere badute zeri-

kusia?

Eztabaida izan genuen anaiak
eta biok aurrekoan aitarekin.
Betikoa. Noiz arte gaude prest
neurri hauei heldu eta bizitza
soziala erabat murrizteko?
Norentzat da grabeagoa egoera:
bere unibertsitateko lehenengo
urtean modu normal batean
sozializatzeko aukerarik ez due-
narena edo inorekin egon gabe
hilabeteak daramatzan amatxia-
rena? Edo Euskal Herria ezagu-
tzear zela espetxean beste ez
dakit zenbat hilabetez amarekin
geratu beharko duen haurrare-

na? Eta hona iritsita, noski, ez
dago eztabaidarik. 
Kontserbatorioko ikasleok

egunero bazkaltzen dugu kalean,
lurrean, etxetik ekarritako janari
hotza. Jantokia itxita dago. Ira-
kasleendako ez, klaro. Ikasleak
gazteak gara, kutsatuen gehien-
goaren errudun, nola utziko di-
gute jantokian bazkaltzen? Ero
gaude? Hori bai, asteburua heldu
eta e-mailbat: aizue, sumatu du-
gu atean zabiltzatela maskararik
gabe. Mesedez, zaindu holakoak
eta bete segurtasun neurriak.
Hortxe lehentasunak. Ikusiko
dugu Iruñeko neguko eguraldia
hurbiltzen hasten denean. 
Bitartean, Ainhoaren gurasoak

taberna ireki ezinik, herrian, ba-

tek daki noiz arte. Hori bai, hipo-

teka, argia eta ura berdin-berdin

pagatzen. Antzeko dabiltza uni-

bertsitateko ikasketak hastear zi-

rela Donostian pisua alokatu zu-

ten Ekaitz, Joseba eta Jone. Hilero

350na euro ordaindu, eta klase

presentzialak %0 haietako biren

kasuan.

Euskaraldia izkinaren bueltan
dugula, mahaia jarri nahi izan du
Alde Zaharreko batzordeak kale-
an, jendeari izen-ematea errazte-
ko. Baina ez. Nahiz eta neurriak
errespetatu, izen-emate orriak
betetzekotan hiru egunez berro-
geialdian utzi, distantzia fisikoak
mantendu, edukiera kontrolatu,
gela eta maskara eraman... Alde
Zaharreko kaleak oso estuak
omen dira mahai bat jartzeko,
baita Gaztelu plaza ere. Ez Billa-
besak bezala. Ez institutuetako 
37 gazteko gelak bezala.
Atzo zinemara joan, sarrerarik

ez zegoela ikusi (Billabesan beza-
la, 7 pertsonako edukiera edo) eta
buelta egin ondotik, biharamu-
neko plana prestatu genuen. Ho-
rrela gabiltza oraindik; gauza txar
guztietan ona topa daitekeela
diote, eta niri (gezurra badirudi
ere) asteburuan birusaren aitza-
kiak Bardeak ezagutarazi dizkit.

Kontserbatorioko
ikasleok egunero
bazkaltzen dugu
kalean, lurrean,

etxetik ekarritako
janari hotza.

Jantokia itxita dago.
Irakasleendako ez,

klaro

Irudiab Altsasu

«Injustizia» salatzeko oroigarri bat
Lau urte joan dira Altsasuko zortzi gazte atxilotu zituztenetik, taberna batean guardia zibil batzuekin izandako

istiluen ondorioz. 2016ko azaroaren 14ko goizean, Guardia Zibilak Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Jon Ander

Cob, Julen Goikoetxea, Aratz Urrizola, Iñaki Abad eta Ainara Urkijo atxilotu zituen; Adur Ramirez Alda egun ba-

tzuk beranduago atxilotu zuten. Altsasuko gazteek eta haien gurasoek Espainiako Justizia sisteman egin zitza-

keten urrats guztiak amaitu dituzte dagoeneko. Ondorioz, Estrasburgora (Frantzia) joko dute: Giza Eskubideen

Europako Auzitegian aurkeztuko dute helegitea, «aurki». Asteburuan, orain arte pairatutako «injustizia salatze-

ko» ekitaldia egin zuten, Altsasun –irudian, Antxon Ramirez, hizketan, Foruen plazan–, eta gertatutakoa oroi-

tzeko eskultura mugikorra jarri zuten. Herriz herri eramanen dute. IDOIA ZABALETA./ FOKU

Idazleak eta ilustratzaileak elkarrekin
ariko dira Biko-Tekaren bosgarren aldian

IRUÑEA bZabalik da, abenduaren 4ra bitarte, Biko-Teka tailerrean ize-
na emateko epea. Bosgarrenez antolatu dute Iruñeko Udalak, Galtza-
gorri Elkarteak eta Etxepare Sariak, eta datorren urtarrilaren 25etik
29ra eginen dute, Iruñeko Kondestablearen jauregian. Ekinaldiaren
asmoa euskarazko liburu grafikoak edo album ilustratu berriak susta-
tzea da. Parte hartu nahi dutenek bikoteka edo bakarka eman dezake-
te izena; edozein modutan, gehienez ilustratzaile eta idazle banak osa-
tutako zortzi bikote ariko dira lanean. Harkaitz Cano eta Aitziber
Alonso izanen dituzte irakasle.

Gazteentzako etxebizitza publikoak
eraikitzen hasi dira, alokairuan emateko

GARRALDA bNafarroako Gobernuak martxan jarri du Pirinioetako
gazteentzat etxebizitzak eraikitzeko programa. Garraldan egin dute
lehen urratsa, zehazki: alokairuan emateko lau etxebizitza eraikitzeko
lanak hasi dituzte. 35 urte baino gutxiago duten gazteen artean bana-
tuko dituzte etxebizitza horiek, babes ofizialeko etxeak eskatu dituz-
tenen zerrenda baliatuz. Nasuvinsak kudeatzen du zerrenda hori. Ga-
rraldakoak ez dira gazteei alokairu publikoan emateko eginen dituz-
ten etxebizitza bakarrak: Beran, Lizarran eta Tuteran ere eginen
dituzte, bertzeak bertze. Denera, 524 etxebizitza egiteko plana du Na-
farroako Gobernuak, alokairu publikoa sustatzeko asmoz.

«Harrobia sustatzeko plan
estrategiko bat behar da. Pilota
klubek lan dezente egiten dute,
baina federazioak egin beharko
luke gehiago Nafarroan»

Mikel Idoate
Pilotari ohia

Nafarroako Hitza-k irakurleen eskutitzak plazaratzen ditu. Ez dituzte 1.400 karaktere

baino gehiago izan behar, tarteak barne, eta Nafarroako Hitza-k mozteko eskubidea

du. Helbide honetara bidali behar dira, izen-abizenak eta herria adierazita: Iratxeko 

Monasterioa 45, 13. 31011 Iruñea. Eskutitzak Internetez bidaltzeko:nafarroa@hitza.eus
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MUSIKA

ATARRABIAXtasy eta Oxido. 

bBihar, 19:30ean, Totem aretoan.

IRUÑEALabanda Flowers. 

bGaur, 19:30ean, Zentralen.

IRUÑEARoyal Film Concert

Orchestra. 

bBihar, 19:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEAAlbert Pla. 

bBihar, 20:00etan eta 22:00etan,

Zentralen.

IRUÑEANafarroako Abesbatzen

Federazioko Abesbatza

Sinfonikoa eta Iruñeko 

Gazte Orkestra . 

b Igandean, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEARedstone 2020: 

Gaizka Isunza eta Pelax. 

bAsteartean, 19:00etan,

Katakraken.

IRUÑEATravellin’ Brothers 

eta Jo & Swissknife. 

bOstegunean, 21:00etan, 

Zentralen.

BERTSOLARITZA

GARESEuskaraldia. 
Sustrai Colina eta Erika Lagoma. 

bBihar, 12:00etan, 

Julian Mena plazan.

IRUÑEABertsoaroa. Bertso jasa,

bat-bateko jolasa haurrentzako

emanaldia: Saioa Alkaiza 

eta Saats Karasatorre. 

bBihar, 11:30ean, 

Mendillorriko Civivox aretoan.

IRUÑEABertsoaroa. Beñat

Gaztelumendi, Erika Lagoma,

Eneko Lazkoz, Maialen

Lujanbio,Josu Sanjurjo 

eta Julio Soto . 

bOstegunean, 19:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

IRURTZUNErradikalak ginen: 

Ane Labaka Maioz 

eta Beatriz Egizabal. 

bEtzi, 19:00etan, kultur etxean.

ANTZERKIA

ATARRABIAArtedrama, Dejabu

Panpin Laborategia eta Axut!:

Zaldi Urdina. 

bBihar, 19:30ean, kultur etxean.

ATARRABIATeatro A2: 

El sexto sentido. 

bEtzi, 19:30ean, kultur etxean.

ALTSASUDrag Show. 

bBihar, 19:30ean, kultur etxean.

BAZTANTartean : Ez Dok Ero. 

bGaur, 19:00etan, 

Iruritako Damaso Alonso aretoan.

BURLATATartean Teatroa: 

Ez Dok Ero. 

bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

IRUÑEACarmen Machi, 

Nathalie Poza eta Carolina Yuste:

Prostitución. 

bGaur, 18:30ean, Gaiarren.

IRUÑEANAE: Eché mi corazón 

a freír en la sartén. 

bGaur, 20:00etan, 

Nafarroako Antzerki Eskolan.

TAFALLATxalo Producciones:

Losers. 

bGaur, 20:30ean, kulturgunean.

TUTERAPistacatro: 

Orquesta de malabares. 

bBihar, 20:30ean, 

Gaztanbide antzokian.

ZIZUR NAGUSIAMalaje Solo:

Lope que te parió. 

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

DANTZA

IRUÑEARafaela Carrascoren

konpainia: Ariadna. 

b Igandean, 19:00etan, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEAHaatik Dantza Konpainia:

Errimak bi oinetan. 

bAsteartean, 19:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

ZIZUR NAGUSIABilaka: Saioak. 

bBihar, 20:00etan, kultur etxean.

ZINEMA

ALTSASUMendi biluzia. 

Nanga Parbatera egindako

neguko lehen igoera.  

bAsteazkenean, 19:00etan, 

Iortia kultur etxean.

IRUÑEAThe Letter.  

bGaur, 19:00etan, 

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEANoches Blancas.  

bAsteazkenean, 19:00etan,

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEANow, At Last!,

APIYEMIYEKI?eta Once Removed

film laburrak.

bOstegunean, 19:00etan,

Nafarroako Filmotekan.

Gure proposamena b Iruñea

Errimak eta dantzak bat
eginen dute Bertsoaroan
Haatik dantza konpainiak parte hartuko du, asteartean, aurtengo

Bertsoaroa zikloan. Errimak bi oinetan ikuskizuna eskainiko dute kideek,

19:00etan, Iruñean, Nafarroako Antzerki Eskolan. Aiert Beobideren eta

Unai Elizasuren zuzendaritzapean, dantzariek bertsolaritzaren soinua

mugimendu garaikide bihurtu dute lan horretan. NAFARROAKO HITZA
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Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Biziki maite ditu hizkuntzak Yas-
mine Khris Maansrik (Marseilla,
Frantzia, 1996). Itzultzailea da:
frantsesa du ama hizkuntza, bai-
na beste hainbat hitz egiteko gai
da gaur egun; tartean, euskara.
Duela urte eta erdi hasi zen mar-
seillarra euskara ikasten, Euskal
Herrira bizitzera etorri zenean;
Iruñean bizi da ordutik. Jariota-
sunez lotzen ditu euskarazko 
hitzak, gai da naturaltasun osoz
komunikatzeko. Berria.eus-en
blogaria ere bada.

Estreinakoz ariko da Euskaral-
dian, ofizialki. Aitortu du berak
aspaldi hasi zuela ariketa, eta ez
duela bukatuko abenduaren 4an.
Harago joan nahi du.
Zerk bultzatuta ekin zenion eus-

kara ikasteari?

Ikasketak bukatu nituen duela bi
urte, eta ez nekien oso ongi zer
egin bizitzan. Aukera eskaini zi-
daten atzerrian praktikak egite-
ko, eta Ahotsa.info-ko kideekin
jarri nintzen harremanetan.
Hona etortzea proposatu zidaten,
eta nik, jakina, baietz. Iritsi eta be-
rehala, euskaltegian hasi nintzen.
Hemen izanik, ezinbestekotzat

jo zenuen euskara ikastea? 

Bai, eta gauza bera gertatu zitzai-
dan Galizian bizi izan nintzenean;
aldez aurretik ere erabakia nuen
galegoa ikasiko nuela, eta hala
egin nuen iritsitakoan. Nik zu-
zenki lotzen ditut herrialdea eta
hizkuntza. Banekien esperientzia
euskaraz biziko nuela, eta ez gaz-
telaniaz. Hala nahi izan banu,
beste toki batera joanen nintzate-
ke, eta ez Nafarroara. 
Nola ikasi duzu hizkuntza?

AEKn hasi nintzen, iazko maia-
tzean. Egia esateko, bi aste baizik
ez ziren falta ikasturtea bukatze-
ko, eta, beraz, proposatu zidaten
barnetegira joatea, udan. Foruko
barnetegian [Bizkaia] eman ni-
tuen bi aste. Gaur egun, euskalte-
gian jarraitzen dut, Iruñean. 
Ohi baino denbora gutxiagoan

lortu duzu euskaraz mintzatze-

ko gaitasuna. Nola?

Ikasgeletatik kanpo ere euskaraz
bizi naiz, ia beti. Iruñera iritsi nin-
tzenetik, euskarari josita bizi naiz,
haren inguruan eraiki dut nire
egunerokoa. Euskaltegiko lagu-
nekin, Ahotsa-ko lankideekin,
etxekideekin... guztiekin aritzen
naiz euskaraz. Sekulako zortea
izan dut, eta agian hori da nire
abantaila nagusia.
Ikasketa prozesuan, inoiz ez

zara sentitu trabatuta? 

Izan ditut zailtasunak, jakina.
Akats asko egiten ditut oraindik
ere, eta, batzuetan, kostatu egiten
zait, baina nahiko ausarta naiz

horrelakoetarako. Ez dut lotsarik
izaten gauzak egiteko, berdin zait
hanka sartzea. Euskaraldiak
planteatzen duen moduan, ni ere
saiatzen naiz lehen hitza euskaraz
egiten. Botatzen dut esaldia, eta
gero gerokoak. Asmatzen badut
adierazteko moduan, hobe nire-
tzat, eta, aldi berean, mesede da
ulertu nahi didanarentzat ere.
Baina, bestela, balioko dit hu-
rrengoan nola egin jakiteko. 
Uste duzu hanka sartzeko lotsa

dela askoren oztopoa?

Beharbada bai, baina uste dut
hori norberaren izaeraren arabe-
rakoa dela. Bestalde, agian, nire-
tzat lagungarri da bertakoa ez iza-
tea ere. Izan ere, hainbat herrial-
detan izan naiz jadanik, eta horri
esker ohartu naiz gaizki solasta-
tzea ez dela lotsatzeko arrazoia. 
Uste duzu behar adina baliabide

daudela euskara ikasteko?

Ezetz uste dut nik; ez dira aski.
Administrazioak ez du behar adi-
na egiten baliabideak emateko,
eta, gainera, ekonomikoki, nahi-
ko konplikatua izaten da. Euska-
ra ikasten ari garenek, izan eus-
kaltegian edo hizkuntza eskolan,

nahikoa diru ordaindu behar iza-
ten dugu gure formakuntzarako.
Oso garestia da euskara ikastea,
gazteontzat bereziki. Badaude
diru laguntzak, baina babes han-
diagoa behar genuke.

Sumatzen duzu ingurukoen ba-

besa euskara ikasteko?

Sekulakoa. Norbaiti azaltzen dio-
danean euskara ikasten ari naize-
la, laguntza handia jasotzen dut
bueltan. Gainera, babes hori ez
dut sumatzen jada euskara daki-

tenengandik soilik; adi-
bidez, euskaltegiko ikas-
leok asko laguntzen dio-
gu elkarri. Saio
batzuetan, maila guztie-
tako ikasleak biltzen
gara: alde handiak daude
batzuen eta besteen arte-
an, eta horrelakoetan
izugarria da elkartasuna.
Bestalde, oso inportan-

tea da irakasleek egiten dutena.
Pazientzia handia dute gurekin.
24 urte dituzu. Nolakoa uste

duzu dela gazteen konpromisoa

euskararekiko?

Hobetu litezke gauzak. Egia da

hemengo lagun askok jadanik
ohitura dutela kuadrillarekin
gaztelaniaz hitz egiteko, eta, ho-
rrelakoetan, ulertzen dut zaila
dela aldatzea. Alde horretatik,
ahalegina egin beharko litzateke.
Dena dela, uste dut ezin diegula
errua beti haiei bota. Ez litzateke
justua. Baliabideak falta zaizkigu.
Itzultzailea zara lanbidez, eta ja-

danik egin dituzu itzulpenak

euskaratik abiatuta. 

Bai, eta oso pozik nago.  Egia esan-
da, sekulako harrotasuna sentitu
nuen; animoak eman zizkidan bi-
dean jarraitzeko. Ohartu nintzen
hasia naizela euskara menpera-
tzen, nolabait. Gainera, Non dago
Mikel? film dokumentaleko hi-
tzen itzulpena izan nuen lehen
lana. Ezin bereziagoa izan da.
Zer eman dizu euskarak?

Aberastasuna ematen dit, eta ez
bakarrik linguistikoa; ez da mu-
gatzen horretara. Euskarak eman
dit mundua beste ikuspuntu ba-
tetik begiratzeko aukera. Euska-
rak baditu berezitasun batzuk,
eta berezitasun horiek tresna
gehiago ematen dizkidate mun-
duari begiratzeko. Kontzeptu ba-
tzuk oso euskaldunak dira, eta ez
nituzke ezagutuko hizkuntza
ikasten hasi ez banintz. 
Zer kontzeptu, adibidez?

Auzolana. Hitz hori oso hemen-
goa da; oso ederra. Esanahi mor-
doa du; batetik, horrela esaten
zaio auzoan, bizilagunekin, egin-
dako lanari. Baina gehiago ere ba-
dakar harekin. Edozein egoeratan
erabil daiteke hitza, eta, behintzat
nik ulertzen dudan moduan, ba-
lio batzuk ditu bere barruan; tar-
tean, elkartasuna. Hitz batzuk
ezin dira itzuli zuzenean, eta hitz
horiek jatorrizko hizkuntzan eza-
gutzeak asko zabaltzen dizkit be-
giak munduari so egiteko.
Zer rol aukeratu duzu euskaral-

dian  parte hartzeko?

Ahobizi txapa eramanen dut soi-
nean. Izan ere, orain, bai: izan
naiteke ahobizi. Hasieran, bela-
rriprestaritu nintzen.
Aurreko euskaraldian ere hartu

zenuen parte?

Ez. 2018ko Euskaraldian oraindik
ez nekien euskaraz hitz egiten.
Baina iruditzen zait euskaldun
asko aspaldi murgildu ginela gure
euskaraldi partikularrean. Nik
halaxe egin dut. Euskaraldia, ofi-
ziala, antolatutako ariketa gisa,
iraupen jakin batekoa da, baina,
askoren kasuan, ez dut uste Eus-
karaldia azaroaren 20an hasi eta
abenduaren 4an bukatuko denik.
Dena dela, badut gogoa egun
hauetan gertatuko dena ikusteko.
Ea nola aldatzen den gure ingu-
rua, ea zer neurritan euskaldun-
tzen diren kaleak...

«Euskarak aukera eman
dit munduari beste era
batera begiratzeko»

Yasmine Khris Maansri b Itzultzailea

Duela urte eta erdi lotu zitzaion Yasmine Khris Maansri frantziarra
euskararen bideari. Hizkuntza ikasi eta euskaraz bizitzeko hautua egin
zuen Euskal Herrira iritsi zenean. ‘Ahobizi’ izanen da Euskaraldian.

IÑIGO URIZ / FOKU

«Ekonomikoki, nahiko
konplikatua izaten da 
euskara ikastea. Garestia da,
gazteontzat bereziki» 

«Kontzeptu batzuk oso
euskaldunak dira, eta ez
nituzke ezagutuko euskara
ikasten hasi ez banintz»

NAFARROAKO  HITZA
OSTIRALA, 2020ko azaroaren 20a

Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea. 
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