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Nafarroako 0-3 plataformaren aldarrikapenen aldeko pankarta bat, iazko urte hasieran, Arbizuko Kattuka haur eskolako balkoi batean. Eskola Arbizuko eta Lakuntzako udalena da. KATTUKA

Nafarroako 0-3 plataforma 2001. urtean sortu zuten, ziklo hori «duintzeko» asmoz; herrialdeko
hezitzaileek protestekin hasi zuten 2020a, baina osasun krisiak mobilizazioak hutsean utzi zituen.
Lanean segitu dute, halere, eta gobernuko taldeekin lantalde bat osatzeko zain dira. Bilera dute 15ean.

Bidean, baina hagitz mantso
Edurne Elizondo Iruñea

afarroako 0-3
Plataformak
2020.
urte
hasieran antolatutako mobilizazioak bertan behera gelditu ziren
koronabirusak eragindako osasun krisiagatik. Pandemiak
herrialdeko haur eskolen egunerokoa erabat baldintzatu du,
martxoan alarma egoera ezarri
zenetik, eta 0-3 zikloa «duintzeko» plataformako kideen lanari
ere eragin dio. Larrialdiari aurre
egiteko beharrak, halere, ez du
taldearen jarduera erabat desaktibatu. Lanean jarraitu dute kideek, eta «zerbait mugitzea» lortu
dute: 0-3 zikloa antolatzeko lantalde bat osatzeko konpromisoa
jaso dute, Nafarroako Gobernua
babesten duten taldeekin hamaika bilera egin eta gero.
Asmo nagusia da 0-3 zikloan
egun dagoen «anabasari» aurre
egiteko mahai bat osatzea. Nafarroako Gobernua babesten duten
taldeekin batera —PSN, Geroa Bai
eta Ahal Dugu—, Hezkuntza, Funtzio Publiko eta Eskubide Sozialen departamentuek, Nafarroako

N

Udalen eta Kontzejuen Federazioak eta Nafarroako 0-3 plataformak parte hartuko lukete.
Eragile horiek guztiek badute zerikusirik, egun, 0-3 zikloarekin;
izan ere, Nafarroako Gobernuak
hezkuntza ziklotzat hartu zuen 03koa, 2007ko dekretu baten bidez, baina kudeaketa, ordea, udalen esku dago. Horrek ekarri du
kudeaketa hori gauzatzeko hamaika eredu ezberdin garatzea,
eta lan bera egiten duten langileen artean hagitz bertzelakoa izatea batzuen eta bertzeen egoera.
Ez hori bakarrik. 0-3 zikloa
hezkuntza ziklotzat jo arren, Nafarroako Gobernuak Eskubide
Sozialen Departamentuaren
menpe ditu, oraindik ere, bere
esku diren zazpi haur eskolak.

Bileraz bilera

Larraungo familien protesta, 2020. urte hasieran, herriko plazan. NAFARROAKO 0-3 PLATAFORMA

Nafarroako 0-3 plataforma 2001.
urtean sortu zuten, eta hainbat
urtez geldirik egon eta gero,
2019an indarrez biziberritu
zuten, adostutako bi aldarrikapen nagusiren alde lan egiteko:
ratioen jaitsiera —Europak
gomendatzen duenaren bikoitza
da—, eta lan baldintzen hobetzea
—soldata bera eskatu dute lan
bera egiteagatik—.

Plataformako kideek Nafarroako Parlamentuko taldeekin azken hilabeteotan egindako bilerek 2020. urte hasierako mobilizazioen tokia hartu dute, eta lan
horren emaitza da orain sortzear
dagoen 0-3 zikloaren inguruko
mahaia. Egutegi bat prestatu, eta
egin beharreko urratsak antolatzeko asmoz, 2020ko azkeneko

astean bilera bat egitekoak ziren;
Geroa Baiko Maria Solanak eman
zien urtea amaitu aurretik elkartzeko hitza plataformako kideei,
baina urtarrilaren 15era atzeratu
dute, azkenean.
«0-3koa ziklo hezitzaile bat
bada, Hezkuntzan egon behar
du». Esaldi horren bidez laburbildu du plataformako kide Diana

Bruñok haur eskolen auzian gako
nagusia zein den. Garbi du eragile
guztiak jabetzen direla Hezkuntza Departamentuak haur eskolen ardura bere esku hartzeko beharraz; baina, hala ere, bidean
urrats nabarmenik ez dela egin
salatu du. «Lan handia dago egiteko, oinarriak oso ahulak direlako; ausardia behar da auziari eutsi
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deaketa prekario bat» dela erantsi du hezitzaileak.
Sei urtera arte, borondatezkoa
da haurren eskolaratzea, baina
0-6ko ziklo hori bitan zatitzen du
egungo kudeaketak. «Zergatik
onartzen da 3-6ko zikloak unibertsala eta doakoa izan behar
duela eta 0-3koak ez?», galdetu
du Diana Bruñok.
Nafarroako 0-3 plataformak
helburu du 0-3 zikloak unibertsala, doakoa, publikoa eta ele bikoa behar duela onar dezatela.
Eta horretarako bidea da Hezkuntzak hartzea etapa horren ardura. «Kudeaketa komuna eta
publikoa nahi dugu».
Hori lortzeko lehen urratsa
izan daiteke oraindik Eskubide
Sozialen Departamentuaren
menpe diren zazpi haur eskolak
Hezkuntzara pasatzea. Bide hori
aurreko legegintzaldian hasi zuen
Nafarroako Gobernuak, baina
oraindik ez du burutu. 0-3 zikloaren ardura zehatza hartuko duen
Hezkuntza Departamentuko zerbitzua osatzeko zain dira.
Zerbitzu hori sortzeko bidea lagundu du EH Bilduk, 0-3 zikloaren auzia jaso baitu Nafarroako
2020ko eta 2021eko aurrekontuak babesteko akordioetan.
Akordio horiei esker, hain zuzen
ere, 1,6 milioi euro egin du gora
haur eskolen diru sailak, Bruñok
nabarmendu duenez.
Diru horrekin ordaindu dituzte, bertzeak bertze, koronabirusarengatik ezarritako protokoloak betetzeko haur eskoletan
behar diren hezitzaileen
kontratuak. Pandemiak
Nafarroako Gobernuaren
eragindako urrats horri
esku diren zazpi haur eskolak
eusteko eskatu du BruñEskubide Sozialen
Departamentuaren menpe dira ok, hain zuzen, haur
eskoletako hezitzaileen
0-3 zikloaren inguruko gaiez
lan kargari aurre egin
arduratuko den zerbitzua
ahal izateko. «Urratsak
osatzeko zain dira, zentro
behar ditugu berandu
horiek Hezkuntzara pasatzeko baino lehen».
Zerbait egiteko behazutela esan ziguten udalek». Gar- rra onartu du Geroa Baiko Maria
dek eta bertze hainbat kidek sor- Solanak ere. Hezkuntza kontseitutako enpresak, ondorioz, en- laria izan zen aurreko legegintzalplegua aldi baterako erregulatze- dian, eta «egindako lana» aldako espedientea aurkeztu behar rrikatu nahi izan du. 0-3 zikloaizan zuen langileentzat. «Bazki- ren inguruko mahaia osatzeko
deok autonomoak gara», erantsi urratsa defendatu du: «Pragmadu. Ekainean itzuli ziren lanera.
tikoak izan behar dugu». Aurreko legegintzaldiko urratsen bideKudeaketa «prekarioa»
tik, partzuergo bat osatzeko pro«0-3 zikloaren arazo nagusia da posamena berretsi du, zikloaren
kudeaketa eredua», adierazi du ardura Hezkuntzak hartu arren,
Eider Gardek: «Udalak dira esko- udalek eta gainerako eragileek
len jabe, baina Nafarroako Gober- ere zer erran izan dezaten. «Elnuak eman behar du diru gehie- karlanerako prest gara», erran
na; arazoak daudenean, ordea, dute Hezkuntza Departamentuudalak egin behar die aurre, eta ko arduradunek. 0-3ko zikloari
kontratuz kanpoko gastuak ere buruzko mahaiak egin dezakeen
bere gain hartu behar ditu». Ego- bidearen emaitzen zain dira,
era horren ondorio nagusia «ku- oraingoz.
eta zikloa antolatzen hasteko, zalantzarik gabe, baina egin behar
da».
Haur eskola duten udal gehienek ez dituzte zentro horiek zuzenean kudeatzen. Nafarroako Gobernuak egindako eraikinak dituzte, baina kudeaketaren zama
handiegia da udal gehienentzat.
Lan egin nahi duten hezitzaileek
beren hezkuntza proiektuak osatu eta udalek antolatutako lehiaketetan defendatu behar dituzte.
Arbizuko eta Lakuntzako udalena da Kattuka haur eskola, eta
oraingoa du hamargarren urtea.
Eider Garde da arduradunetako
bat; hamar urterako lehiaketa
irabazi zuen haur eskola zuzentzen duen taldeak, baina Gardek
zehaztu du «matrikulazioaren
menpe» dagoela, beti, lantaldea.
«Nahiko talde egonkorra osatzea lortu dugu», zehaztu du.
2020ko osasun krisiak emandako
astinduak, halere, erabat irauli du
Kattukako langileen egunerokoa,
azken hilabeteotan, eta hezitzaileak garbi erran du egoera «oso
gogorra» izan dela. «Haur eskoletan emakumeak ari gara lanean; sektore feminizatua da gurea,
eta oso prekarioa. Oraingo krisiak
agerian utzi du gure zaurgarritasuna».
Alarma egoeraren ondorioz,
martxoaren 15ean ateak itxi zituen Kattuka haur eskolak, herrialdeko gainerakoek bezala.
«Hamabost egunerako kontua
zela uste genuen, baina, apirilaren 1ean, kontratua eten eginen
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HE Gurasoak taldeak iazko abenduaren 17an egindako manifestazioa, Iruñeko karriketan. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Gurasoek karrikara atera
dute «euskaraz bizi, ikasi
eta lan egiteko» aldarria
Iruñeko hamasei haur eskoletako bakarrak eskaintzen du euskarazko
murgiltze eredua b Navarra Sumak egindako murrizketak salatu dituzte
E. Elizondo Iruñea

Hasi bezala amaitu du 2020. urtea
Iruñeko euskalgintzak: karrikan
protesta eginez. Iruñeko alkate
Enrique Maiak (Navarra Suma)
hiriko haur eskola euskaldunen
eskaintza murriztuko zuela
baieztatu zuen, iazko urtarrilean,
eta elkarretaratzea antolatu zuten
gurasoek, otsailean, erabaki horren aurka. Abenduan, karrikara
itzuli ziren euskararen aldeko
hautua egin duten familiak, beren hizkuntza eskubideak defendatzera. «Euskaraz bizi, euskaraz
ikasi eta lan egin nahi dugu; hori
da gure nahia, baita gure eskubidea ere», aldarrikatu zuten.
Aspaldikoa dute gurasoek euskarazko haur eskolen aldeko aldarria, eta ez dute amore eman
nahi. Karrikan ez ezik, Nafarroako Parlamentuko eta Iruñeko
udal taldeekin ere ari dira lan egiten, hiriko agintariek erabakitako
murrizketetan atzera egin dezaten. «Argi esan nahi diegu gure
seme-alaben eskubideekin ez
diegula trafikatzen utziko. Jarrera
aldatzen ez duten bitartean, parean topatuko gaituzte hezkuntza

publikoaren eta euskaldunaren
alde», nabarmendu dute.
Iruñean hamasei haur eskola
daude —haietako 11 dira udalarenak—, eta Txantreako Izartegik
baino ez du eskaintzen euskarazko murgiltze eredua, gaur egun.
Bertze hiruretan gaztelaniazko
eta euskarazko eskaintza badago.
Aurreko legegintzaldian egin
zuen gora haur eskola euskaldunen kopuruak, baina Navarra Sumak argi utzi zuen, alkatetzara
iritsi bezain pronto, bidean atzera
eginen zuela: Donibaneko eta
Printzearen Harresia eskolak gaztelania hutsezko bilakatuko dituzte 2022-2023 ikasturterako.
Eta Arrotxapeko Goiz Ederren,
berriz, eskaintzaren erdia baino
ez da izanen euskarazkoa.

Eskola sortzeko asmoa
Murrizketa asmo horien aurka
egiteko antolatu zuten Haur Eskolak Gurasoak plataformako kideek abenduaren 17ko protesta.
2020an egin dute bertze urratsik,
baina koronabirusaren pandemiak eragindako osasun krisiak
anitz baldintzatu du haien bidea,
eta ezin izan dituzte mahai gaine-

an jarritako asmo guztiak gauzatu. Iruñeko Udalak erabakitako
murrizketei aurre egiteko, hain
zuzen, herri haur-eskola bat sortzeko proiektua garatzen hasi zen
plataforma; ekainerako, eraikina
bazuen; baina, azkenean, abuztuan ateak zabaltzeko asmoak
bertan behera utzi behar izan zituzten, finantzaketak eta matrikulak huts egin eta gero.
Lanean jarraitzeko konpromisoa agertu zuten gurasoek,
orduan, eta berretsi egin dute,
orain, joan den abenduko protestaren bidez. «Tamalgarria da
bertako hizkuntzak ikasteko
aberastasuna onartzeko gai ez
izatea, eta itsututa egotea aitzakia
merkeak bilatzen ‘ingelesezko
jarduerak’ dituzten eskoletako
eredu narratsak martxan jartzeko, Iruñeko umeen euskaraz
ikasteko eskubidea ukatzea helburu bakarrarekin».
Kalitatezko eta euskarazko eskola publikoen alde lanean jarraituko dutela erran dute gurasoek.
Nafarroako 0-3 Plataformak ere
hori nahi du: «Euskara ezin izanen lukete baztertu Iruñerrian,
ardura Hezkuntzak balu».
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Fernando Hualde idazleak eta
Joseba Urretabizkaia argazkilariak
Erronkaribartik Maulera espartinak
egitera joaten ziren emakumeen memoria
biltzen duen liburua kaleratu dute.

Ainaren
hegaldien
arrastoa
Argazkien garrantzia nabarmendu du idazleak: «Joseba
d a z k e n a r e k i n Urretabizkaiak sekulako argazbatera uzten zuten kiak egiten ditu, eta ainaren irteetxea, eta udabe- era antzezteko aukera eman zirrian itzuli. Beltzez gun». Izan ere, urtero ainarek
beztituak, eguraldi ibarra uzten zuten momentu hori
kaskarrari aurre eginez: halaxe antzezten dute, herritarrek gogozen Erronkaribarko ainaren an atxiki ditzaten haien aurrekomigrazioa. Ainarak, hala deitzen ek egindako lana eta esfortzua.
zieten 1850. eta 1930. urteen arte- Baina iaz, ezin izan zuten halakoan Maulera espartinak egitera rik egin koronabirusarengatik.
Beharrezkoa da memoria arijoaten ziren emakumeei. Erronketa hori egitea, asko
karibartik joaten
FITXA
orain ohartu baitira
ziren gehienbat,
haien amatxi, birrabaina Zaraitzutik ere
matxi edo izeba esjoaten ziren, baita
partin egileak izan ziNafarroatik kanpo
rela. «Ikusi zuten
dagoen Anso ibarrebeste lanbide batzuk
tik ere. Pirinioen bi
omentzen genituela:
aldeetan diren ibaartzainak, almadia
rrak lotzen zituen
zainak... Baina haiek
hizkuntzak eta famiisilik ziren. Eta isilaliak, baita beharrak
raziak». Ez zuten
ere. Emakume haien
kontatu, ez baitzuten
hegaldiaren arrastoa Izenburua. Erronkari
uste harro esateko
liburu batean bildu ibaxako ainariak.
afera zenik. «Nordute orain: Erronkari Egileak. Fernando
malki, familia soiletaIbaxako ainariak Hualde eta Joseba
koak joaten ziren:
(Xibarit, 2020).
Urretabizkaia.
kanpora atera behar
Bi egileren eskutik Itzulpena. Bixente
zuten etxera gauzak
egin dute memoria Gorostidi.
ariketa: Fernando Argitaletxea. Xibarit. ekartzeko. Gainera,
onura bikoitza zen,
Hualde idazle eta Orrialdeak. 166.
tarte horretan etxean
ikerlaria arduratu da Prezioa. 38 euro.
ez zirelako gastu
testuez, eta Joseba
Urretabizkaia argazkiez. Zuri- bat», azaldu du Hualdek.
Maulera espartinak egitera joabeltzeko irudietan, garai bateko
ainaren ondorengoak ageri dira ten ziren emakumeen egoera
udazkenero Pirinioetan barrena aldatuz joan zen. XVIII. mendeegiten zuten odisea hura antzez- an, Zuberoako hiriburua errefeten; ainaren memoria ondoren- rente bat zen Europako espartin
goen eskutik etorri baita. Hualde- ekoizpenean, eta 1850. urtean
ren beraren amatxik askotan egin langile gehiago behar zituzten.
zuen Maulerako bidea, esparti- «Hemengo gehienak senideak
nak egiteko fabriketan lanean ziren, eta denek egiten zuten eusaritzeko. «Omenaldi hori egiten karaz. Ez zen arazorik», kontatu
ari garenak haien ondorengoak du Hualdek. 1920an, egoera aldagarela jakitea garrantzitsua da», tu egin zen: orduan migrazio
bihurtu zen ainarena, lan harreesan du Hualdek.
Iker Tubia Iruñea

U

Erronkaribarko lau neska, garai bateko espartina egileek herria uzten zuten momentua antzezten. JOSEBA URRETABIZKAIA

man bat. Gainera, euskararen
erabilera galtzen hasi zen Erronkarin eta Maulen: «Beraz, batzuk
frantsesak dira, eta besteak,
espainiarrak. Lana kentzen zietelakoan, espainiarrak baztertzen
hasi ziren». Azkenean, espartin
egile nafarrek bidaia eten egin
zuten.

Bide gogorra
Espartinak egiteko lanak eman
lezake liburu oso bat egiteko, baina, kasu honetan, Erronkaribartik Maulera egin beharreko bidean jarri dute arreta. Giza esfortzua
da balioan jarri nahi dutena, bereziki. «Zure 12-13 urteko alaba
Maulera bidaltzeak esan nahi
zuen ibarra oinez zeharkatu behar zuela euria, elurra, horma edo
hotza egin arren, eta mendira igo,

«Emakume horiek
eredu dira. Urteetako
ahanzturatik atera
behar ditugu, eta esan:
eskerrik asko»
Fernando Hualde
Idazlea eta ikerlaria

amildegi horiekin. Batzuetan, ez
zekiten ailegatu ote ziren».
Arriskuaren adibide garbia da
Jaurrietako neska batzuei gertatu
zitzaiena: urtero bezala, neska batzuk espartinak egitera abiatu ziren Maulera. Zenbait egun pasatuta, eskutitz bat jaso zuten Jau-

rrietan. Mauletik idatzi zuten, harriturik, jaurrietarrak espero baitzituzten, urtero bezala, baina
han ez baitzen inor agertu. Herrikoak nesken eske atera ziren, eta
denak hilik aurkitu zituzten elur
azpian. Hotzak hil zituen.
Hualdek uste du garrantzitsua
dela emakume haiek egindako lana eta esfortzua aitortzea: «Esfortzua, sakrifizioa, adiskidetasuna,
elkartasuna, biziraupena... Horiek ziren haien giza ezaugarriak,
eta balioa eman behar diegu».
Nabarmendu du erronkariarren
sustraiak eta iragana izanda, haiei
so egin behar diotela aitzinera egiteko: «Emakume horiek eredu
gisa eta gure identitate zeinu gisa
balio behar digute. Urteetako
ahanzturatik atera behar ditugu
eta esan: eskerrik asko».

Animaliak
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Iruñeko Navarro Villoslada institutuko hainbat ikasle, katuentzako etxeak prestatzen. ERRESKATERAKO GELA

Erreskaterako Gelako aurreko ikasturteko ikasleak, karrikako katuentzat prestatutako kutxekin. ERRESKATERAKO GELA

Edurne Elizondo Iruñea

eoriaz harago joan
nahi izan dutelako,
eta arituz irakatsi
nahi izan dutelako.
Horregatik sortu
dute Erreskaterako Gela izeneko
proiektua Iruñeko Navarro Villoslada DBHko institutuan. Ikastetxeko Fisolofia saileko arduradunek jarri dute martxan, Balio
etikoak izenburuko ikasgaiaren
barruan. Haien asmoa da abandonatutako eta tratu txarrak jasotako animalien alde egitea.
Monica Gonzalez eta Ainara
Nepote irakasleak dira Erreskaterako Gela proiektuko arduradun.

T

‘Erreskaterako Gela’ izeneko proiektua
garatu du Navarro Villoslada institutuko
Filosofia sailak, DBHko ikasleekin batera,
tratu txarrak jasotako eta abandonatutako
katuak eta txakurrak laguntzeko asmoz.

Etikaren
aginduz

Egun, 30 gazte inguruk parte hartzen dute. «DBHko laugarren
mailako ikasleentzat da, berez,
baina bertze anitzek bat egin nahi
izan dute, eta institututik atera
eta gero ere, parte hartzen jarraitu
dute bertze batzuek», azaldu du
Gonzalezek.
«Proiektu hau sortu genuen
ikasleak motibatzeko asmoz;
betiko moduak huts egiten duenean, bertzelako alternatibak bilatu behar dira». Erreskaterako
Gela proiektuan aritzen diren
ikasleena talde «berezi» bat da:
«Bazter utzi dute batxilergoa egiteko aukera; anitzek zaila dute
DBH gainditzea ere. Motibazioa
galdu dute, eta bultzada bat behar
dute aurrera egiteko», kontatu
du Gonzalezek.
Erreskaterako Gelak bultzada
hori eman nahi die ikasleei, eta
gelan jorratu beharrekoa ohiko
esparru akademikotik at kokatu,
ikasleon jakin-mina pizteko.
«Balio etikoez hitz egin edo eztabaidatu beharrean, balio etiko
horiek proiektu zehatz baten
bidez jorratzea da kontua». Eta
ikasleon erantzuna, Gonzalezen
hitzetan, «ezin hobea da».
Oraingoz, katuak eta txakurrak babesteko eta laguntzeko
ekinaldiak garatu dituzte, eta arlo
horretan ari diren hamaika elkarterekin egin dute lan, elkarteok
diruz laguntzeko asmoz, bertzeak
bertze.
Institutuko gazteek, adibidez,
Etxauriko Neskak proiektuko kideekin aritu dira elkarlanean.
Etxauriko zentroan hartzen dituzten txakurrentzat familiak
bilatzen dituzte taldeko kideek,
eta informazioa zabaltzen lagundu diete Erreskaterako Gelako
ikasleek, bertzeak bertze. Lizarrako Egapeludos elkartekoekin
ere «harreman estua» dute Navarro Villosladako gazteek, Gonzalezek azaldu duenez; bai eta
Iruñeko Katukaleko taldeko boluntarioekin ere. «Karrikan bizi
diren katuak zaintzen dituzte, eta
haientzat, adibidez, katuentzako
etxeak egin ditugu institutuan»,
kontatu du irakasleak.

«Balio unibertsalak»
«Irakasgaiaren helburua balio
etikoak jorratzea da, eta balio etiko horiek unibertsalak dira»,
erran du Monica Gonzalezek. Zehaztapen hori egin nahi izan du
jasotako hainbat kritikari aurre
egiteko. Erreskaterako Gelak sare
sozialak erabiltzen ditu, nagusiki,
bere proiektua garatzeko, eta sare
sozial horien bidez jaso izan dituzte kritika horiek: «Batek baino gehiagok leporatu digu animaliak laguntzea, eta ez giza-

5

kiak», erran du Gonzalezek.
Erantzuna garbi du irakasleak:
«Batetik, ez da egia; animaliak
eta gizakiak laguntzen ditugu, eta
elkartasunaren eta justiziaren gisako balioak lantzen ditugunean,
gizarte osoari egiten diogu mesede; bertzetik, animaliak bakarrik
lagunduko bagenitu ere gure lana
guztiz zilegia litzateke».
Erreskaterako Gelak Navarro
Villoslada institutuaren inguruko
bizilagunengan ere izan du eragina, Gonzalezek nabarmendu
nahi izan duenez. «Familia batek
zuen arazoaren berri jaso
genuen, eta kanpaina egin
genuen sare sozialen bidez».
Koronabirusaren pandemiaren
eraginez lanik gabe gelditu den
bikote bat lagundu dute ikasleek,
zehazki, kanpaina horren bidez.
«Buzo izeneko txakurrak arazo
handiak zituen mugitzeko, eta

‘‘
Ikasleak motibatzeko
sortu genuen proiektua;
betiko moduak
huts egiten duenean,
alternatibak behar dira»
«Animaliak eta gizakiak
laguntzen ditugu;
elkartasuna eta justizia
landuz, gizarte osoari
egiten diogu mesede»
Monica Gonzalez
Irakaslea, Erreskaterako Gelako kidea

ebakuntza bat behar zuen sendatzeko. Ezin zuen oinazeari aurre
egiteko botikak hartzen jarraitu». Ebakuntza egiteko dirua lortzeko kanpaina egin zuten ikasleek. «Auzo osoa inplikatu da, eta
hori garrantzitsua da guretzat».

Errealitatearen ezagutza
Gizakiz bertzeko animalien errealitatea ezagutzea ere hagitz
garrantzitsua da Erreskaterako
Gelako arduradunentzat. «Ikasle
anitz harritu egiten dira txakurren edo katuen kontrako tratu
txarren dimentsioaz ohartzen
direnean. Gogorra da, eta sortzen
diren emozioak kudeatzea ere
bada gure lana».
Gelako lanak ematen duen
poza ere nabarmendu du institutuko irakasleak: «Gelako lan
horrek animaliak laguntzeko
balio duela konturatzen dira
ikasleak, eta hori gauza handia
da. Proiektuan aritu diren ikasle
anitz txakurrak eta katuak
babesteko elkarteetako boluntario bilakatu dira gero». Horrek
irakaslea poztu du. «Elkartasuna
eta justizia jorratzen ari direlako;
eta hori da onena».

6

Iritzia

NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko urtarrilaren 8a

Erregeak
kontu eske
rriaren 12a zen. Aurreko egunetan, urduriago geunden Nafarroan birusa ematen
ari zen kolpeekin, egia esan.
Egun hartarako Txibitek emana
zuen handik egun batzuetara tabernak ixteko agindua, eta martxoko esperientzia berria errepikatuko ez ote genuen, kezkatuta
geunden asko eta asko, urduri;
amesgaiztoa bueltan zetorren berriz, baina oraingoan ezagutzen
genuen eta bagenekien zein ondorio zituen.
Urriaren 12 hartan, ekimen bat
izan zen Iruñean. Gora herriak!
lemapean, Sortuk eta kolektibo
antirrazista zenbaitek urriaren
12ak, Hispanitatearen Egunak,

U

sinbolizatzen duena salatu zuten.
Felipe VI.aren eta Cristobal Colonen bi estatua bota zituzten bertaratutako batzuek.
Ekinbidea azkarra eta alaia
izan zen; ez dakit norbaitek espero zuen zer gertatuko zen ondotik. Oihartzun handia izan zuen
(bereziki eskuinak eta zenbait
komunikabidek hauspotuta), eta
zalaparta sortu zen. Navarra Sumak elkarte antiarrazista horien
kontrako kriminalizazioari ere
ekin zion.
Zalaparta hura ere pasatu zen,
baina handik aste gutxitara deklaratzera deituak izan ginen lagun batzuk, Iruñeko komisarira.
Zer eta koroaren aurkako delituagatik, inolako salaketarik

R
HURBILDU ETA LAU
Lur Albizu Etxetxipia

Benetan
beldurgarriena da ez
jakitea noiz, nola eta
zergatik joan
zaitezkeen tribunal
baten aurrean
deklaratzera

Irudia b Lizarra

gabe, eta Poliziaren eta Guardia
Zibilaren lan autonomo gisa. Egin
du auziak bere bidea, eta Espainiako Auzitegi Nazionalean
dugu, oraingoan, geltokia: telematikoki hartuko digute deklarazioa, Iruñeko auzitegitik.
Espainiako demokrazia sakrosantuan hori baita gertatzen
dena: kritika politikoari beldur
handia zaiola; edo, beldurra baino gehiago, ezinikusia. Ezinikusia eta zentsura.
Zer esanik ez, ukitzen dena,
kritikatzen dena eta sinbolikoki
botatzen dena monarkia bada.
Zer esanik ez, espainiar proiektuaren beraren izaera koloniala
salatzen bada, eta esaten bada ez
dugula erregerik nahi eta ez dugula erregerik behar.
Barre eginen genuke, hain serioa ez balitz. Hain serioa ez balitz
hamabi gazte Auzitegi Nazionalera eramatea ekimen sinboliko
batzuengatik. Hain larria ez balitz zein ondorio izan ditzakeen

honek gure bizitzan, baina ez
bakarrik hori: gizarte osoaren
adierazpen askatasunean. Mozala argi izan dezagun, mugak gero
eta txikiagoak izan daitezen.
Edozein kritika zigorgarri izan
dadin.
Ez dira berriak koroaren aurkako delitutzat jo diren ekintzak,
eta zigortu egin direnak. Baina
berriz diogu, justua ez dena ez
dugu hala tratatuko, eta adierazpen askatasunaren alde jarraituko dugu. Gaur gu geu izan garelako, baina bihar edonor, atzo beste
batzuk izan ziren bezala. Behintzat, berriz gertatu behar ez dadin. Behintzat, hau anekdota
bihurtu arte.
Ez baita batere samurra hau bizitzea; baina benetan beldurgarriena da ez jakitea noiz, nola eta
zergatik joan zaitezkeen tribunal
baten aurrean deklaratzera, sorgin-ehiza edozein momentutan
has daitekeelako. Eta ez gaude
prest isiltzeko.

Auzitegiak ebatzi du Valle de Odietak
haztegia handitzeko eskubidea duela
CAPARROSO b Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak aintzat hartu

du, neurri batean, Valle de Odieta enpresak aurkeztutako helegitea,
eta, ondorioz, enpresak Caparroson duen behi haztegia handitzeko eskubidea duela ebatzi du. Hori egiteko behar duen ingurumen baimena ukatu zion Nafarroako Gobernuak enpresari, 2018. urtean. Egun,
3.450 behi esplotatzen dituzte Caparrosoko haztegian, eta, handitu eta
gero, 7.200 esplotatu nahi dituzte. Nafarroako Gobernuko Ingurumen
Departamentuak sententzia «onartuko» duela erran du, baina erantsi du «lanean» jarraituko duela «haztegi handiei bidea mozteko».

«Udalaren urte berrirako
asmoa da elkarlanean eta gogor
aritzea egungo egoera atzean
uzteko; badira ilusioz betetzen
gaituzten proiektuak ere»
Enrique Maia
Iruñeko alkatea

Komunitateak mahai gainean jarri du
Bardearako sarrera ordaintzeko aukera

Ijitoen aurkako bazterketa salatu dute
Herritarrak karrikara atera dira Lizarran, ijitoen aurkako bazterketa salatzeko. Elkarretaratzea egin zuten, zehazki, astelehenean, Nafarroako ijitoen elkarteen Gaz Kalo federazioak, SOS Arrazakeria elkarteak eta LAB sindikatuak antolatuta. Pascuala Amador emakume ijitoak –irudian, hedabideen aurrean hitz egiten–, Juguettos
frankiziako arduradunen jarrera salatu zuen elkarretaratzean, enpresarekin praktikak egiteko akordioa egin eta
gero bertan behera utzi duelako. Ijito izateagatik baztertu dutela salatu zuen Amadorrek. SOS ARRAZAKERIA

TUTERA b Eztabaida mahai gainean dago: Bardeako Komunitateak
bere turismo plana argitaratu du, eta testuan jaso du ordainpeko sarrera jartzeko aukera Bardeako natur parkean sartu ahal izateko.
Komunitateko kideek ez lukete ordaindu beharko, eta neurriak, beraz, turistei eraginen lieke, bereziki. Horrek kezka sortu du Bardea inguruko turismoaren arloko enpresetako arduradunen artean. Bardeako Komunitateko ordezkariek nabarmendu dute bertze parke anitzetan jada ordaindu behar dela sartu ahal izateko. Turismoaren arloko
enpresariek uste dute pagatu beharreko kopuruak «sinbolikoa» izan
beharko lukeela, jarduera horri kalterik ez egiteko.

%

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
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Gure proposamena b Iruñea

IRUÑEA Amorante.
b Gaur, 19:00etan,

Katakrak liburu dendan.
IRUÑEA Santas Pascuas jaialdia:

Maria Jose Llergo.
b Gaur, 20:00etan,
Baluarte auditoriumean..
IRUÑEA Santas Pascuas Jaialdia:

Maria Arnal eta Marcel Bages.
b Bihar,20:00etan,
Baluarte auditoriumean.
IRUÑEA German Alcantara

(baritonoa), Michel Reynoso
(piano jotzailea): Amor, locura
y muerte.
b Igandean, 12:30ean,
Nuevo Casino aretoan.
IRUÑEA Nafarroako Orkestra

Sinfonikoa.
b Ostegunean, 20:00etan,
Baluarte auditoriumean.
RIBAFORADA Cambra Emporda

orkestra: Concerto a tempo
d’umore.
b Igandean, 18:00etan,
kultur etxean.
TAFALLA Cambra Emporda or-

kestra: Concerto a tempo d’umore.
b Bihar, 19:00etan, kulturgunean.
UHARTE Suakai.
b Gaur, 19:30ean,

Morriconeren omenez, Vanessa Gardek zuzenduta
Nafarroako Orkestra Sinfonikoak Ennio Morricone (Erroma, 1928-2020) konpositorearen omenezko kontzertua eginen du, ostegunean, 20:00etan
hasita, Iruñeko Baluarte auditoriumean. Vanessa Gardek zuzenduta, azkeneko hamarkadetako film ezagunenen soinu bandak gogoratuko dituzte
orkestrako musikariek. Morriconeren obrekin batera, John Williams, Nino Rota eta Alberto Iglesiasen piezak joko dituzte. Cinema paradiso, Novecento eta The God Father filmak oroituko dituzte musikariek, bertzeak bertze. NAFARROAKO HITZA

kultur etxean.

BERTSOLARITZA

ANTZERKIA

IRUÑEA Teresa Sabate eta Virgi-

IRUÑEA Estitxu Arroyo Sanchezen

BERA Nobiliario de Bortziriak

nia Santosen Oinez eta eskuz 2.
b Hilaren 17ra bitarte,
Ziudadelako Bolborategian.

erakusketa.
b Otsailaren 7ra bitarte,
Ziudadelako Labean.

liburuaren aurkezpena.
b Ostegunean, 18:00etan,
kultur etxean.

ATARRABIA Iluna Producciones:

IRUÑEA Enfoca argazki

LIZARRA Javier Baldaren

BERA Manttale taldearen XIV.

Romeo y Julieta confinados.
b Etzi, 19:00etan, kultur etxean.

lehiaketako irabazleen erakusketa.
b Hilaren 20ra bitarte,
Kondestablearen jauregian.

Denbora sekuentzia.
b Otsailaren 28ra bitarte,
Gustavo Maeztu museoan.

Mendiko Eguna. Santa Barbarara
igoera.
b Bihar, 15:30ean.

ANOTZ Bertso saioa:

ALTSASU Rock Cirk.

Sustrai Colina, Sarai Robles
eta Xabier Silveira.
b Bihar, 12:00etan.

b Bihar, 19:00etan,

ZINEMA
BERA Cholitas.

kultur etxean.

ERAKUSKETAK

BERTZELAKOAK

b Bihar, 19:30ean, kultur etxean.

CASTEJON Hodei Magoa:

IRUÑEA Antonio Laita.

IRUÑEA Patxi Araujo.

IRUÑEA El gran carnaval.

b Igandera bitarte,

b Hilaren 21a bitarte,

BERA Tokiko ekoizleen azoka.

b Bihar, 18:00etan,

b Gaur, 19:30ean,

Kondestablearen jauregian.

Apaindu galerian.

b Bihar, 10:00etan, Beralandetan.

Sarasate aretoan.

Nafarroako Filmotekan.
IRUÑEA Girlhood (Bande de filles).
b Astelehenean, 18:00etan,

Iturramako Civivox aretoan.
IRUÑEA Un blues para Teheran.
b Asteazkenean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.
IRUÑEA Fourteen.
b Ostegunean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.
ZANGOZA Onward.
b Igandean, 18:00etan,
Carmengo auditoriumean.

La lógica de lo imposible.

NAFARROAKO HITZA

OSTIRALA, 2021eko urtarrilaren 8a
Zuzendaria: Edurne Elizondo. Argitaratzailea: Nafarroako Berriak elkartea.
Mundiñu 9, Arbizu 31839 Nafarroa. Lege gordailua: SS-1517-2010
www.nafarroa.hitza.eus b nafarroa@hitza.eus

Uxue Rey Gorraiz Iruñea

GITE elkarteko kideei deus gutxi
falta zaie lekualdatzea bukatzeko:
kutxa gutxi batzuk hustea eta horietan bilduta dauden liburuak
apaletan jartzea, ez besterik. Berriki, aro berri bat hasi du emakumeari buruzko liburutegi eta dokumentazio zentroak; 35 urtez
Iruñeko Alde Zaharrean izan ondotik, hiriko zabalgunera egin
dute salto. Agoitz kaleko 9. zenbakian daude orain, Emakumeen
Etxearen eraikin berean, hain zuzen ere. Liburutegiko arduradunetako bat da Ainara Galarza
Peña (Irun, Gipuzkoa, 1978).
Alde Zaharra ez den beste auzo
batean hasi duzue 2021a. Zer
onura dakar lekualdatzeak?
Oraindik goiz da ikusteko aldaketak zer neurritan eragingo digun,
baina, oraingoz, sinetsita gaude
lagunduko digula irismena zabaltzen. Orain arte, beti izan gara
Alde Zaharrari loturik, eta orain,
auzo honetan egoteak balioko du
erakusteko Iruñe osoarentzat ditugula ateak zabalik, eta, ahal
dela, Nafarroa osora begira. Gauza askorengatik izan daiteke aberasgarria gure konfort eremutik
ateratzea. Gainera, uste dugu baduela zentzua Emakumeen Etxean egoteak, bata eta bestea elkarren ondoan aritzeak; sinbiosia
gerta daiteke.
Zertan lagun diezaioke batak
besteari?
Bultzada eman diezaiokegu elkarri. Azken batean, testuinguru
berean ari gara lanean, eta, esaterako, guk erakartzen dugun jendeak izan dezake interesa haien
jardueretan, eta aldrebes.
Lekualdaketarekin batera, ordutegia aldatu duzue. Noiz zaudete zabalik?
Zerbitzua biribiltzearren, nabarmen zabaldu dugu arratsaldeetako ordutegia. Goizetan, liburutegia beti dago irekita, eta, orain, lau
arratsaldetan ere bai; astelehenetik ostegunera, 17:00etatik
20:00etara. Hala, Emakumeen
Etxearen ordutegiarekin bat egiten dugu ordu batzuetan.
Toki gehiago daukazue materiala biltzeko. Hazi eta hazi ari al
zarete?
Bai, etengabe. Azken batean, hori
da liburutegi baten xedea: haztea.
Urtero egiten eta argitaratzen dira
ikerlanak eta bestelako lanak, eta
uste dut adi egon behar dugula
gurera punta-puntako materiala
ekartzeko, duguna eguneratzeko.
Lortzen duzuela uste duzu?
Baietz esango nuke. Zorionez, ditugun bezero eta bazkideek asko
laguntzen digute horretan; ikertzaileak dira batzuk, eta beste ba-

JAGOBA MANTEROLA / FOKU

«Denok kabitzen
garen gizarte bat
eraiki nahi dugu»
Ainara Galarza Peña b GITEko liburutegiko arduraduna
Berriz ireki dituzte emakumeari buruzko liburutegi eta dokumentazio
zentroaren ateak. Iruñeko Alde Zaharra utzi, eta Emakumeen Etxera
mugitu da zentroa, zabalgunera. «Ilusioz» egin dute lekualdaketa.
tzuk sakonki daude mugimendu
feministan sartuta, eta, gainera,
arretaz erreparatzen diogu sarean
esaten denari ere.
Oraintxe bertan, zenbat material duzue bildurik?
15.000 erregistro baino gehiago
ditugu herritarrei eskaintzeko:
eleberriak, ipuinak, komikiak,
ikerlanak… Denetarik dugu, eta
diziplina askotakoak.
Zer irizpide hartzen duzue kontuan materialak aukeratzeko orduan?
Genero ikuspegia aintzat hartuta
idatzia edo egina egotea da inportanteena, eta emakumeei eragiten dieten gaiak erdigunean jartzea, lanketa egoki batekin betiere. Hau da, pertsona batek idatz
dezake menopausiari buruz, baina gerta daiteke ikuspegi matxista batetik egitea; hori, noski, ez
genuke onartuko.

zen, eta eskertzekoa. Izan ere, orduan hasi izan ez balira, asko galdu izango genukeen bidean.
Aipatu duzu emakumearen inguruan sortutakoak ezagutaraztea dela helburuetako bat. Norentzat ari zarete?
Hasieratik, herritar guz«15.000 erregistro baino
tiei eman nahi zaie zerbigehiago ditugu herritarrei
tzua. Egia da, ordea, bere
eskaintzeko, eta denetarik
burua enteratutzat eman
dugu, diziplina askotakoak»
nahi ez duenari, hau da,
«Urteak pasatu ahala, jendea
hemen gaudela ikusi
ohartu da feminismoa ez dela
nahi ez duenari, nekez
sorginkeria bat. Gure publikoa kontatzen ahalko dioguoso heterogeneoa da»
la ezer. Dena dela, iruditzen zait hastapenetan
dira. Helburua zen emakumeen mugimendu feministarekin estujakinduria guztiak eta haiei buruz ki lotuta zeudenak zirela erabilidatzitakoak jasotzea, gordetzea tzaile gehien-gehienak. Urteak
eta, era berean, ezagutaraztea; pasatu ahala, zorionez, jendea
orain ere hori egiten dugu. Duela ohartu da feminismoa ez dela sor35 urte hori egiteko premiaz ohar- ginkeria bat. Gure publikoa oso
tu izana oso garrantzitsua izan heterogeneoa da; ez dago profil
Dokumentazio zentroak 35 urte
egin zituen iaz. Aldatu dira lehentasunak eta helburuak?
Testuinguruan hainbat aldaketa
gertatu dira urte hauetan guztietan, baina asmoak berdintsuak

jakinik, eta iruditzen zait hori oso
pozgarria dela.
Ohikoak dira gizonen bisitak?
Ezin da ukatu gehienak emakumezkoak direla, baina etortzen
dira, bai. Hala ere, esango nuke
batzuetan jendeari kosta egiten
zaiola ikustea ateak denentzat
daudela zabalik. Emakumeen liburutegia dela ikusi, eta oraindik
ere galdetzen digute: «Gizonak
ere sar daitezke?». Jakina sar daitezkeela. Lizarran Karlismoaren
liburutegia dago, eta ez dut uste
inork pentsatuko duenik soilik
karlistak sar daitezkeela.
2012. urtearen bueltan, elkartea
eta liburutegia kinka larrian izan
ziren, estu ekonomikoki. Dena
dela, aurrera egin zenuten.
Elkarteak ahal bezala egin dio aurre krisialdiari. Daukagunarekin
eta dakigunarekin egiten dugu
lan, baina, jakina, baliabideak
premiazkoak dira, eta horiek murrizten dizkizutenean, jai daukazu. Hala ere, esango nuke honen
guztiaren atzean militantzia bat
dagoelako ateratzen duela elkarteak egoerari aurre egiteko indarra. Mundu berri bat sortu nahi
dugu, eta, gure kasuan, liburuz
inguratuz saiatzen gara hori lortzen. Denok kabitzen garen gizarte bat eraikitzea da gure nahia.
Nafarroako Gobernuarekin zenuten hitzarmena eten izanak
eragin zuen krisi hura, batik bat.
Gaur egun, zer moduzko harremana duzue instituzioekin?
Egonkortzera egin du, eta uste dut
hori lotua dagoela gizartearen
sentsibilizazioarekin. Agian, ausartegia naiz hau esanda, baina
uste dut jadanik agintariek ez dutela zalantzan jartzen zentro honen premia. Halere, ezin da ukatu
talde politiko batzuek nahiago
dutela gu existitzea, eta beste batzuei, agian, ez diegula grazia
handirik egiten. Gainera, instituzioekin izaten ditugun hitzarmenak urtero berritzen dira, aurrekontuekin batera, eta egia da hori
oztopo bat dela, hein batean. Iraupen handiagokoak balira, errazagoa litzaiguke luzera ere begiratzea, gauza gehiago antolatzea.
Zer asmo duzue 2021erako?
Helburu nagusia da zerbitzua eskaintzen jarraitzea, ahal dugun
ongien. Gainera, jendearen beharrak asebete nahi ditugu. Auzoak
dituen premiei erreparatuko diegu, jakiteko zehazki zer nahi duten. Inguruan eskola asko daude,
eta bide horiek probestu ditzakegu gure edukiak zentro horietan
landu ditzaten. Gainera, feminismo eskolak jarri nahi ditugu berriz martxan, eta zinema jaialdiaren 35. edizioa antolatuko dugu
aurten. Oso berezia izango da.

