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Garbitzaileen lan gatazka

Iker Tubia Iruñea

E
zkututik argira.
Orain arte zokoan
geratu ohi zen
lanbide bat ezin-
bestekoen zerren-
dan sartu da iaz

pandemia hasi zenez geroztik.
Hala ere, sektorean dauden lan
baldintza eskasak ez dira hobetu,
eta Nafarroako garbitzaileak ka-
rrikara atera dira azken hilabete-
otan lan hitzarmen «duin» bat
eskatzeko. Asteartetik gaur arte
greba egitekoak ziren, baina az-
ken orduan CCOOk eta UGTk pa-
tronalarekin aurreakordioa sina-
tu zuten, LAB, ELA eta Solidari
sindikatuekin zuten batasuna
hautsiz. Nolanahi ere, pandemiak
garbitzaileen lana lehen lerroan
paratu duen bezala, langileen 

antolaketak, protestek eta greba
deialdiak agerian utzi dituzte gar-
bitzaileen lan baldintzak.

Grebaren atarian erdietsi zuten
aurreakordioa, astelehen arratse-
an. «Azkenean balioa eman zaio
garbitzaileen lanari, ezinbesteko
lana, eta, aurreakordio honi es-
ker, haien soldatak nabarmen
igoko dira, eta haien eskubideak
hobetu», azaldu du Pilar Piñeiro
CCOO sindikatuko Eraikuntza
eta Zerbitzu Federazioko idazka-
riak. «Akordioak sektoreak duen
arazo handienetako bat ere leun-
duko du: partzialtasunarena».

Azken hiru urteetan lan hitzar-
menik gabe aritu dira garbitzaile-
ak, eta hori eskuratu nahi zuten
grebaren bidez. Akordioaren on-
dorioz, 2019tik 2023ra bitarteko
hitzarmena sinatuko dute bi alde-
ek. Adostu dutenaren arabera, ez

da soldata igoerarik aurreikusten
aurtengo apirilaren 1era arte.
%2,5eko igoera izanen da aurten,
eta %1,75ekoa heldu diren bi urte-
etan. Gaixoaldien afera berdin
mantenduko da, baina 
antzinatasuna aintzat hartuko
dute. Azkenik, lanpostu hutsak
daudenean edo bezeroen kontra-
tuak handitzean, lanaldi partziala
dutenei eskainiko diete lan hori.

Gainerako sindikatuak ez dira
ados aurreakordioarekin. Yolan-
da Forcelledo garbitzaile eta LA-
Beko ordezkariak «desleial» jo-
katzea egotzi die CCOO eta UG-
Tri. Forcelledok azaldu duenez,
CCOO izan zen grebaren bezpe-
ran bilera antolatu zuena: «Hi-
tzarmen proposamen bat egin
zuen, grebara deitu genuen gai-
nerako sindikatuak aintzat hartu
gabe». Uste du aurreakordioak ez

duela patronalak aurretik propo-
satutakoa hobetzen. «Laburbil-
duz: sektoreko langileak saldu
gaituzte ia deusen edo deusen
truke». Sektoreko ordezkarien
%35,29 ditu CCOOk, %24,37 LA-
Bek, %23,11 ELAk, eta %14,27
UGTk. Solidarik ez du negoziazio
mahaian egoteko aski babesik,
ordezkarien %2,95 baititu.

Otsailean hasi ziren patronala-
rekin hitzarmena negoziatzen.

2018an bukatu zen ituna, eta saia-
kera guziak hutsean geratu ziren,
baita otsailekoa ere. «Patronala
mahaitik altxatu zen; ez zitzaion
deus ere ongi iruditzen», esan du
Pilar Saavedra garbitzaile eta
ELAko ordezkariak. Orduan hasi
zen mobilizazio zikloa, greba
deialdia egin arte. Hiru aldarri zi-
tuzten: soldata %6 igotzea, KPIa-
ren gainetik –urte bakoitzeko
%2ko igoera, beraz–; gaixoaldie-

CCOO eta UGT sindikatuek patronalarekin sinatutako aurreakordioaren ondorioz, aste honetan
garbitzaileek egitekoa zuten greba bertan behera geratu da. Gainerako sindikatuei ez zaie aski
iruditzen akordioa. Lan baldintza eskasak eta genero arrakala salatu dituzte azken hilabeteotan.

Garbiketa lanak erdigunean

Bi langile Iruñeko Arrosadia kiroldegia garbitzen, asteazken goizean, garbitzaileen greba bertan behera utzi ondoren. IÑIGO URIZ / FOKU

Aurreakordio honi
esker, garbitzaileen
soldatak nabarmen
handituko dira, eta haien
eskubideak hobetu»
Pilar Piñeiro
Garbitzailea eta CCOOko ordezkaria

‘‘
Laburbilduz: CCOO 
eta UGT sindikatuek
sektoreko langileak
saldu gaituzte ia deusen
edo deusen truke»
Yolanda Forcelledo
Garbitzailea eta LABeko ordezkaria

‘‘
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Garbitzaileen lan gatazka
7.500
GARBITZAILE KOPURUA

Nafarroan, 7.500 lagun inguru

aritzen dira garbiketa sektore-

an lanean.tako osagarriak berreskuratzea

eta gaixo baimena %100ean or-

daintzea; eta jardunaldiak handi-

tu ahal izateko hitzarmenean

klausula bat izatea.

Fokuaren azpian
Anekdota bat egoeraren adieraz-

garri: «Inor ez zegoenean lan egi-

narazten ziguten, eta, mundu gu-

ziak alde egin arte, orgatxoa nola-

bait ezkutatu egin behar genuen.

COVID-19ren kontuarekin, orga-

txoa agerian utzi behar dugu, jen-

dea dagoenean lan egin, dena

garbitzen dela erakutsi eta lasai-

tasuna emateko. Bitxia da;, orain

arte magia zen: gauez dena bere

kasa garbituko balitz bezala».

Forcelledok kontatu du. «Badi-

rudi gure lanaz lotsatzen zirela».

Baina ezinbestekoa zen lehen, eta

ezinbestekoa da orain. «Ez badu-

gu fabrika edo ebakuntza gela

garbitzen, besteek ezin dute lanik

egin. Orain, are ezinbestekoago-

Egoera «larria» dela ohartarazi

du ELAko ordezkariak, eta egiten

dituzten eskakizunak «oinarriz-

koak» direla. Partzialtasuna eta

genero arrakala bukatu nahi di-

tuzte, eta grebarik gabe ere aurre-

ra egiteko modurik badela uste

dute. Izan ere, lantoki guzietan

jende anitz antolatu da azken hi-

labeteetan, eta ereindakoak ekar

dezake fruiturik.

ak gara», esan du Saavedrak. Bai-

na egoera ez da hobetu: «Kokote-

raino gaude; soldata beraren tru-

ke eta lanordu kopuru berarekin

ari gara lanean, baina toki batzue-

tan lan karga bikoiztu edo hiru-

koiztu egin da, pertsona batek

ukitu dezakeen edozer gauza gar-

bitu behar delako».

Mari Urrutik hamabi urte dara-

ma garbiketan lanean. 30 ordu

egiten ditu astean, eta salatu du

beste lankide batzuek oso jardu-

naldi murritzak dituztela: bi ordu

toki batean, beste bi beste batean...

Ez hori bakarrik; osasuna zaintze-

ko zailtasunak dituzte: «Eskuak,

besoak eta bizkar gaina asko kar-

gatzen zaizkigu, eta aguanta,

aguanta eta aguanta egiten dugu,

ezin dugulako gaixoaldia hartu,

diru asko galtzen dugulako». Bai-

na ez du egoera hori betikotzerik

nahi: «Haserretzen hasi gara».

Genero arrakala da garbitzaile-

ek ozen salatzen duten beste afera

bat. Sektorean emakumeak dira

nagusi, baina dauden gizon gutxi

horiek baldintza hobeak dituztela

esan du Forcelledok: «Gizon bat

zuzenean peoi espezialista gisa

sartzen da lanean, zortzi ordure-

kin eta espezialista plusekin.

Emakumeak lanaldi partzialekin

hasten gara, garbiketa peoi gisa,

maila igotzeko aukerarik gabe».

Beraz, jardunaldi murritz asko 

lotzen aritzen dira emakume

gehienak, eta, hala ere, ez dira

egunean zortzi ordura ailegatzen.

Ordu gutxi, eta soldata ere, es-

kasa. Saavedrak gogorarazi du

soldatak izoztuak dituztela

2018tik: «Lanaldi osorik ez dugu-

nez, miseriazko soldatak ditugu.

Igo izan digutenean deus gutxi igo

digute, eta azkeneko urteetan sol-

datak izozturik izan ditugu. Bizi-

tza garestitzen da, baina gure sol-

datak, ez. Miseriara kondenaturik

gaude horrela».

Bi garbitzaile pankartari eusten, asteartean, Iruñean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

%95
EMAKUME KOPURUA

GARBIKETAN

Garbitzaileen sektorean lane-

an ari diren 7.500 lagunen ar-

tean, %95 emakumeak dira.

Emakume langileen %80k

lanaldi partziala dute.

2018
SOLDATA, IZOZTURIK

ORDUTIK

Garbitzaileen sektoreko langi-

leek ez dute soldata igoerarik

izan azken hiru urteetan. Az-

ken igoera %0,9koa izan zen.

Horren aurretik, 2016an, %0,5

handitu zieten soldata.

%16,3
SOLDATA ARRAKALAREN

EHUNEKOA

Emakume langileen %90ek

gizon langileek baino gutxia-

go kobratzen dute. %16,38ko

aldea izaten da gizonen eta

emakumeen soldaten artean.

I. Tubia Iruñea

Haserre. Oso haserre. Hala ziren

asteartean ELA, LAB eta Solidari

sindikatuetako kideak. Garbitzai-

leen grebaren lehendabiziko egu-

na behar zuen, baina bezperan

CCOO eta UGT sindikatuek pa-

tronalarekin hitzartutako aurrea-

kordioak bertan behera utzi zuen

lanuztea. Hitzarmena babestu ez

zuten hiru sindikatuek ez zuten

bertan behera utzi egun horreta-

ko manifestazio nagusia, eta ka-

rrikara atera ziren, lan baldintza

hobeak eskatu eta aurreakordio-

arekin ados ez zirela agertzeko.

«Borrokan segitzea, ez dugu

beste erremediorik». Marta Fa-

bre garbitzailea bandera bat har-

tuta batu zen manifestaziora. Ez

zuen amore emateko inolako as-

morik: «Nahiko haserre nago,

erabat saldu gaituztelako. Baina

ez dugu etsiko; indar handiagoa

eman digute borrokan jarraitze-

ko». Manifestazioa Iruñeko 

Gurutzeko plazatik atera zen,

11:00etan. Giroa gori-gori zen, eta

oihu nagusiak aurreakordioaren

eta UGT eta CCOO sindikatuen

kontrakoak izan ziren.

Espainiako Poliziak gotortuta-

ko CEN Nafarroako Enpresabu-

ruen Elkartearen egoitzaren au-

rretik igaro zen manifestazioa,

baita metro eskasetara dagoen

UGT eta CCOOren egoitzatik ere.

Bigarren horretan geldialdia egin

zuten. «Eskirolak» eta «lotsaga-

beak» oihuak eta txistuak ozen

aditu ziren karrikan, eta egoitza-

ren atarian eskuorriak eta pegati-

nak zabaldu zituzten: Garbitzai-

leak borrokan. CCOOk eta UGTk

saldu gaituzte. Martxa Nafarroa-

ko Jauregiaren aurrean bukatu

zen, eta Nafarroako Gobernuak

gatazka horretan izan duen jarre-

ra ere gaitzetsi zuten.

Oihukatzeko gogoz
Pankartetan eta leloetan hiru hitz

nagusitu ziren: arrakala, ezin-

bestekoak eta salduak. Genero

arrakala salatu, garbitzaileen lana

ezinbestekoa dela aldarrikatu, eta

bazter utzi dituzten sindikatuen

jarrera kritikatu nahi zuten. «Ze

pobreak garen, ze pobreak!»,

oihukatu zuen emakume batek,

etsituta. «Traidoreak!», beste ba-

tek, atzerago. 

Garbitzaileak ez ezik, langileak

babestera joandako gazteak ere

batu ziren manifestazioaren bu-

kaeran; Itaiako kideak, besteak

beste.«Aurreakordio bat sina-

tzea, ongi, baina ez kaka zahar

hau», zioen Fabrek manifesta-

zioan aurrera eginez. «Eulien gisa

erori gara; asko lanean kutsatu

gara». Horregatik, lan baldintzak

hobetzeko lanean jarraituko du

hark ere: «Ea hurrengoan hitzar-

men hobea lortzen dugun».

«Borrokan
segitzea, ez dugu
beste aukerarik» 
Aurreakordioaren ondoren garbitzaileen greba
bertan behera geratu arren, manifestazioa egin
dute ELA, LAB eta Solidari sindikatuek, Iruñean

Garbitzaileen manifestazioa, asteartean, Iruñean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Soldata eta ordu kopuru
berarekin ari gara
lanean, baina lan karga
bikoiztu edo hirukoiztu
egin da toki batzuetan»
Pilar Saavedra
Garbitzailea eta ELAko ordezkaria

‘‘
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Urruti da Nafarroa hondakinak

txikitzeko eta birziklatzeko eza-

rrita dauden helburuetatik. Hala

salatu du Sustrai Erakuntza 

elkarteak, eta Nafarroako Gober-

nuari datuak «edertzea» lepora-

tu dio. Izan ere, Itziar Gomez Lan-

da Garapeneko eta Ingurumene-

ko kontseilariak martxoaren

23an emandako datuak ez dira

hain onak. Gomezen arabera, Na-

farroako hondakinen %47 birzi-

klatzeko banatu dira, baina Sus-

trai Erakuntza elkarteak argitu du

hondakin horietako batzuk trata-

tzeko modua ezin dela birziklatze

gisa hartu.

NHP Nafarroako Hondakinen

Planak eta Europako Zuzendari-

tzak hondakinen %50 birziklatze-

ko helburua ezarria dute; beraz,

Gomezek uste du «oso gertu»

daudela xede hori betetzetik.

«Horrek hondakin horien kude-

aketa egokiaren eboluzio positi-

boa berresten du», esan zuen.

2027an helburua %75ean dago,

eta Nafarroako Gobernuak egin-

garri ikusten du. Kontrakoa uste

du Pablo Lorente Sustrai Erakun-

tzako kideak: «Nafarroan egun

egiten den hondakinen kudeake-

tarekin ezinezkoa da helburu hori

erdiestea; bideraezina da».

Datuak ez dira itxuraz ematen

duten bezain onak, elkartearen

arabera. «Birziklatzeko banatzen

dituzten hondakinen %47 horre-

tatik, denek ez dituzte birziklatze

gisa jo dezakegun prozesuak iza-

ten» , azaldu dute. Izan ere, man-

komunitate gehienek hondakin

organikoen parte handi bat en-

presa pribatuen esku uzten dituz-

tela azaldu dute, biometaniza di-

tzaten. 

Enpresa horietako bat da Capa-

rrosoko HTN, Valle de Odieta behi

etxalde erraldoiaren filiala. «On-

garri organikoa egiteko baliaga-

rria liratekeen hondakin hauek

abeltzaintza mindekin, araztegie-

tako lohiekin eta beste produktu

batzuekin nahasten dira. Erregai

bezala erabiltzen den metanoa

sortzen duen biometanizazio

prozesuaren ondoren, hondakin

likido bat eskuratzen dute, diges-

tato deitutako minda, eta neka-

zaritza finketan isurtzen dute».

Greenpeacek salatu du isuri ho-

riek «ingurumen gaitz larriak»

sortzen dituztela. «Hondakin ho-

riek ez dira birziklatu; are, kutsa-

dura toxikoak sortzen dituzte tra-

tamendu horien bidez», adierazi

du Sustrai Erakuntzak.

Erriberako kasua ere aipatu du

elkarteak. FCC enpresak kudea-

tzen duen El Culebrete plantan,

2019an sartu ziren hondakinen

%52,5 birzikaltu ziren, Erriberako

mankomunitatearen arabera.

Baina plantan sartutako honda-

kinen %33,2k biometanizazio

prozesua izan dute, eta Sustrai

Erakuntzak ez ditu birziklatutako

hondakin bezala kontsideratzen.

Modu horretan, El Culebreten

sartutako hondakinen %19 baizik

ez dela birziklatzen argitu du el-

karteak.

Bestelako politika
Ez da hori gobernuak goratu zuen

datu bakarra. Azken hamarka-

dan materia organikoaren gaika-

ko bilketa %181 igo dela nabar-

mendu zuen Gomezek: 2010ean

11.105 tona ziren, eta 2020an,

30.658. «Gehien handitu den gai-

kako bilketa frakzioa da, eta he-

dapena Foru Komunitateko he-

rritarren %85era iritsi da», azaldu

zuen. «Erabateko hedapena

2021ean lortzea aurreikusten

da». Erriberako Mankomunita-

teak, baina, ez du materia organi-

koa biltzeko edukiontzirik para-

tu, nahiz eta 2013tik sarritan esan

duen hori eginen zuela.

Hondakin organikoak bereiz-

teko aukera du nafarren gehien-

goak, baina horrek ez du esan

nahi egiten dutenik. 2019an sortu

ziren hondakin organikoen %33

baizik ez zituzten banatu. Man-

komunitate gehienek bosgarren

edukiontziaren alde egitearen

ondoriotzat du Sustrai Erakun-

tzak: «Sorburuan banatzeko ere-

du batek baizik ez du bermatuko

Europako legediak zehazten 

dituen helburuak erdiestea»,

esan du Lorentek. Bide horretan,

Sakanako Mankomunitatea go-

raipatu du, atez ateko bilketa eta

hondakinen tratamendu publi-

koa egiten baitu.

Eraginkorra bada, zergatik ez

da eredu hori Nafarroa osora za-

baltzen? Lorentek bi arrazoi aipa-

tu ditu: batetik, eredu hori EH Bil-

duri lotu izan zaiolako. Bestetik,

batez ere, hondakinen kudeaketa

pribatuarekin talka egiten duela-

ko. «Interes pribatu oso garran-

tzitsuak daude tarteko». Loren-

tek argi du bidea: hondakin ko-

purua murriztu, eta «benetako

berrerabilpen politika» martxan

jarri beharko litzateke.

Gobernuak birziklatze datuak

«edertzen» dituela salatu dute

Iaz bildutako zaborraren %47 berrerabiltzeko edo birziklatzeko prestatu zela dio Nafarroako
Gobernuakb Sustrai Erakuntzaren arabera, prozesu batzuk ezin dira birziklatze gisa hartu

Bi langile Tuterako El Culebrete biometizazio plantan hondakinak banatzen, artxiboko irudi batean. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

4 NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2021eko apirilaren 16aHondakinak

Azken hamarkadan
materia organikoaren
gaikako bilketa %181
igo dela nabarmendu du
Itziar Gomezek



Iker Tubia Iruñea

E
z dute geldirik gera-

tzeko asmorik. Es-

klerosi anizkoitza

duten lagunen egoe-

ra pixka bat goxatze-

ko asmoa du Esklerosi Anizkoi-

tzaren Nafarroako Elkarteak, bai-

na, horretarako, dirua behar du.

Exoeskeleto bat erosita hobetu

nahi dute gaitza dutenen bizi kali-

tatea, baina inbertsio handia da

elkarteak laguntzarik gabe egite-

ko. Beraz, ekarpena egiteko prest

direnen ahoak gozatuta pentsatu

dute aurrera egitea: txokolatea-

ren truke, alegia. Horretaz gaine-

ra, bestelako diru iturriak ere bi-

latzen dabiltza.

Urrian exoeskeletoa probatze-

ko aukera izan zuten elkarteko

hamar kidek, eta txunditurik gel-

ditu ziren. «Oso bizipen

bizia izan zen. Makinari

esker, hasiera-hasieratik

gogoratzen ziren gaitza-

ren aurretik nola ibiltzen

ziren», azaldu du Nora

Goñi Esklerosi Anizkoi-

tzaren Nafarroako Elkar-

teko fisioterapeutak.

Probatu dutenez, bada-

kite zer den hori, eta el-

karteko kideek errehabilitazio

prozesuan erabiltzeko aukera

izan dezaten nahi dute.

Esklerosi anizkoitza nerbio sis-

temako gaixotasun degeneratibo

bat da; ez du sendabiderik, eta gai-

xotasuna okerrera joan daiteke.

Sintomatologia asko ditu: fisiko-

ak, kognitiboak, sozialak... Sinto-

matologia fisikoari dagokionez,

ibiltzeko arazoak izan ditzakete

gaitza duten pertsonek; beraz,

errehabilitazioa egin ohi dute.

«Guk ditugun aparatuekin lor-

tzen dugu errehabilitazioa egitea,

baina ez modu oso naturalean.

Baditugu taka-takak, paralelo-

ak..., baina behar genuen zerbait

benetan gogoraraziko ziena haiek

garai batean nola ibiltzen ziren».

Hain zuzen ere, hori da exoes-

keletoak egiten duena. Aldez au-

rretik parametroak eta pertsona-

ren neurri guziak hartuta, exoes-

keletoa erabat egokitzen zaio pa-

zientearen gorputzari. Erabiltzai-

leak motxila moduko bat

paratzen du bizkarrean, eta zan-

goetan itsasten diren sentsore ba-

tzuk. Atzean fisioterapeuta du, la-

guntzeko. «Makinak laguntzen

dio. Pertsona horrek egin ditzake-

en mugimenduak berak egiten

ditu, makinak uzten dio hori egi-

ten; beraz, soilik behar duenean

laguntzen dio», kontatu du

Goñik. 

Probatzeko aukera izan zuten

urriko goiz hartan, bakoitzak or-

du erdi inguruko saioa egin zuen

makinaren eta fisioterapeutaren

laguntzarekin. Berehala sumatu

zuten beste errehabilitazio mo-

duekiko aldea. «Arratsaldean

oraindik, eta batzuk baita bihara-

munean ere, onurak sumatzen zi-

tuzten: aktiboago zeuden edo zu-

tik egoteko beharra zuten, adibi-

dez», azaldu du fisioterapeutak.

Exoeskeletoa, baina, ez da etxe-

an erabiltzeko makina bat: erabi-

lera klinikoa du, eta horrek gastu

handia dakar. Batetik, makinak

berak kostu handia duelako, bai-

na, bestetik, fisioterapeutarekin

batera erabili behar dutelako, toki

egoki batean. Elkarteak Antsoai-

nen duen egoitza ez da horretara-

ko tokirik egokiena, aurrera ibil-

tzeko eremu luzeak behar izaten

direlako, zortzi metro inguruko-

ak, gutxienez. Horregatik abiatu

dute dirua biltzeko kanpaina.

Elkartasun gozoa
Txokolatearena izan da sonatue-

na. Nakoa txokolate enpresari es-

ker abiatu dute kanpaina, eta da-

goeneko 30.000 tableta banatu

dituzte. Irabazi marjina da elkar-

teak jasotzen duena; beraz, tableta

asko banatu beharko lituzkete di-

ru guzia biltzeko. Horregatik, bes-

telako iturriak bilatu dituzte: ko-

mertzioetan itsulapikoak paratu,

enpresa handiekin eta udalekin

hitzarmenak egin, zozketak...

Esaterako, joan den igandean

Osasuna eta Mulier futbol taldeen

arteko partidan zozketa bat egin

zuten, eta txokolate postua para-

tu.

Dena den, afera ez da soilik di-

rua eskuratzea: «Txokolatearen

kanpainarekin interesatzen zaigu

elkartearen berri zabaltzea, sen-

tsibilizazio lana egitea», azaldu du

Goñik. Hori baita Esklerosi Aniz-

koitzaren Nafarroako Elkartearen

zeregina: gaitza duten pertsonei

arreta eskaintzea eta jendea gai-

tzaren inguruan sentsibilizatzea.

Esklerosi Anizkoitzaren Nafarroako
Elkarteak exoeskeleto bat eskuratu nahi
du, gaitz hori duten lagunen bizi kalitatea
hobetzeko. Dirua biltzen hasi dira,
txokolate enpresa baten laguntzarekin.

Gaitza pixka
bat goxatzeko

Esklerosi anizkoitza duen lagun bat, fisioterapeutaren laguntzarekin exoeskeletoa probatzen, iaz, Antsoainen. HITZA

INGENIARITZA
ARRASATE APIRILAK 21

APIRILAK 24

ORONA IDEO APIRILAK 24

GOIERRI MAIATZAK 6

BILBO MAIATZAK 8

EKINTZAILETZA 
BIDASOA APIRILAK 17

OÑATI APIRILAK 17

BILBO MAIATZAK 8

ENPRESA KUDEAKETA
BILBO APIRILAK 17

MAIATZAK 6

BIDASOA APIRILAK 24

OÑATI APIRILAK 24

HEZKUNTZA
ESKORIATZA APIRILAK 17

BILBO APIRILAK 17

KOMUNIKAZIOA
ARETXABALETA APIRILAK 17 

HUMANITATEAK
BILBO APIRILAK 17

GASTRONOMIA   
Basque Culinary Center

ONLINE APIRILAK 24

DONOSTIA MAIATZAK 22

ATE  
IREKIAK
UNIBERTSITATE  
GRADUAK

Izena eman:

www.mondragon.edu/ate-irekiak

Zalantzarik baduzu

Tel.: 943 71 21 85
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150.000
ZENBAT BALIO DUEN

Exoeskeletoa erosteko 150.000

euro behar ditu Esklerosi Anizkoi-

tzaren Nafarroako Elkarteak.

Oraingoz, 32.000 eskuratu ditu.

Txokolate tableta bakoitzetik 0,50

zentimo jasotzen dituzte.

Oso bizipen bizia izan zen.
Makinari esker, hasieratik
gogoratzen ziren gaitzaren
aurretik nola ibiltzen ziren»
Nora Goñi
Esklerosi anizkoitzaren elkarteko fisioterapeuta

‘‘
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HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Zer eta non

G
aur zortzi, mode

happy onaldartea

nagusitu zen Nafa-

rroa ekialdean. 60 ur-

tetik gorakoak txertatzen hasi zi-

ren, eta, @TurismoAbaurreak

Twitterren azaldu zuen bezala,

askok esan dezakete haien ingu-

ruko ia auzokide denek jaso du-

tela ziztada edo jasotzear direla.

Ez naiz, baina, mono-gaiaz

gehiago mintzatuko. Txio horri

Aezkoa, Erroibar, Auritz eta Lu-

zaide hartzen dituen eskualdeko

mediku Angelines Munarrizek

eman zion erantzunak deitu zi-

dan arreta: «Horrek esan nahi

du zure auzokide gehienak urte-

tsuak direla». Barrez ari diren

emotikonoak gehitu zizkion me-

zuari. Nola ez, errealitateari

umoretik begiratzea izaten da

maiz egoerari aurre egiteko mo-

durik onena, eta, kasu honetan,

ez da batere itxaropentsua.  

Nafarroako Estatistika Institu-

tuaren datu demografikoen ara-

bera, Nafarroako Pirinioek biz-

tanleriaren %23 galdu dute az-

ken hogei urteetan. Zenbatekoa,

kostatuta, 5.000 lagunera iristen

da, eta badakigu badela hirian

bizi baina herrian erroldatuta

dagoenik, beraz, apalagoa iza-

nen da, seguru, errealitatean.

Kasu kezkagarri bat: Aribe da

Aezkoako herri neuralgikoa; han

daude supermerkatua, bankuak,

gasolindegia, bailarako etxea eta

irratia. Horien inguruko etxee-

tan, ordea, gero eta pertsona gu-

txiago bizi dira. 2000. urtetik ia

biztanleriaren erdia galdu du he-

rriak: 60 ziren; orain, 33. Orba-

rako egoera ere ez da hobea, eta

bada azken 30 urteetan jaio be-

rririk izan ez duen herririk. 

Eta zer ari gara egiten egoera

iraultzeko? Hainbatetan izan ohi

dut galdera buruan bueltaka.

Ezin da ukatu azken urteetan

hainbat aurrerapauso eman di-

rela instituzioen aldetik: Pirinio-

etako mahaia eratu da, ez da era-

batekoa utzikeria, eta gazteen

alokairurako etxebizitzak eraiki-

tzen hasi dira azkenaldian, esa-

terako. Baina ezin da ahaztu, ha-

laber, gehiago ere egin dezakete-

la, eta administrazioaren

jarduna nolakoa den gainbegira-

tu behar dugula etengabe. Inoiz

eseri beharko garelako foruzai-

nen aurrean herria biderkatzera

doazen makinak geldiarazteko.

Ez dugu eskualdea jendez hustea

nahi, baina lotsagarria da Leka-

rozen baimentzen ari direna. Zer

lehenesten duten argi utzi dute

Baztanen, eta halakorik, nik

behintzat, ez dut nahi. 

Baina horretaz harago, norba-

nako gisa egoera latz horri nola

erantzuten diogun ere kezkatzen

nau. Hirirako exodoa eta biztan-

leriaren zahartzea. Institutuko

liburuetan azaltzen ziren hitzak,

baina gertu izan ditudan arte ez

naiz ohartu duten esanahiaz. Ez

naiz konturatu ni ere banaizela

bizi dugun egoeraren parte, eta,

hala, nik ere egin dezakedala

zerbait aurreikuspenak bete ez

daitezen. Galdera zopa, berriro:

Zer da lehenesten ari naizena?

Zer, lehenetsi beharko nukeena?

Herria edo ikasketak? Herria edo

profesioa? Herria edo hiria?

Nahikoa egiten al dut? Ez dira

erraz aurkitzen diren erantzu-

nak, bainaz beteta baitaude hau-

taketa denak, eta susmoa dut ez

naizela hausnarketa puntu ho-

rretan dudan bakarra. 

Ez dugu eskualdea
jendez hustea nahi,
baina lotsagarria da

Lekarozen
baimentzen ari

direna. Zer
lehenesten duten argi
utzi dute Baztanen,
eta halakorik, nik

behintzat, ez dut nahi

Irudiab Baztan

Jarrita, Aroztegiko lanak gelditzeko
Joan den astean abiatu zituzten Aroztegian (Lekaroz, Baztan) urbanizazio handi bat eraikitzeko lanak. Arozte-

gia eta gero zer? plataformak eta Baztango Gazte Asanbladak deituta, zenbait herritarrek lanak geldiarazteko

protesta ekintzetan parte hartu dute. Lurrean jarrita, makinak geldiaraztea lortu zuten ostegunean, ostiralean

–irudian–eta asteartean, eta heldu diren egunetan protestekin jarraituko dutela ohartarazi dute. EH Bilduk as-

teon Aroztegiko lanak gelditzeko eskatu du Nafarroako Parlamentuan, «legez kanpo» hasi direlakoan. EKINKLIK

‘Azala azalarekin’ teknika erabiliko dute
Tuteran zesarea bidezko erditzeetan ere 

TUTERA bAzala azalarekin teknikaren erabilera zabalduko dute Tu-
terako Sofia Erregina ospitalean, zesarea bidezko erditzeetan ere balia-

tuko baitute. 2007tik bagina bidezko erditzeetan erabiltzen dute.

Orain arte, ebakuntzaren ondoren, ama osatzeko unitatean geratzen

zen, obserbazioan, eta haurrak beste gurasoarekin egiten zuenAzala

azalarekin, beste gela batean. Protokolo berriarekin, gurasoak eta

haurra elkarrekin geratuko dira. Hala, zesarea bidezko erditzea bagina

bidezkoarekin «berdinduko» dela uste du Nafarroako Gobernuak.

2020an 874 erditze egin zituzten Sofia Erreginan; 114, zesarea bidez.

Errenta aitorpena egiteko epea abian da
astelehenetik aurrera, ekainaren 23ra arte

IRUÑEA bAstelehenean hasi zen Nafarroan Internet bidez errenta ai-
torpena egiteko epea, eta astelehenetik aurrera izanen da bertatik ber-

tara egiteko aukera, Iruñeko Baluarte auditoriumean, aldez aurretik

txanda eskatuta. Ekainaren 23an bukatuko da epea. Aurten, Ogasu-

nak 50.000 proposamen baino gehiago postaz bidaliko dizkie 67 urte-

tik gorakoei, modu telematikoan egiteko arazo gehiago dituztenak di-

relakoan. Aurten, dedukzioak izanen dira amatasun eta aitatasun la-

guntzengatik. Egoera aldatu eginen da COVID-19aren laguntzak eta

enplegua aldi baterako erregulatzeko espedienteak jaso dituztenen-

tzat. Iaz, 8.842 lagunek 42,34 milioi euro eman zizkioten Ogasunari.

«AstraZeneca txertoaren
onurak arriskuak baino askoz
ere handiagoak dira; hori da
jendeak jakin behar duena, eta
gero norberak erabaki dezala»

Santos Indurain
Nafarroako Osasun kontseilaria

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

%



MUSIKA

ALTSASUMusika eta antzerki

ikuskizuna: Musikarium. 

bEtzi, 17:00etan, 

Iortia kulturgunean.

ATARRABIAAnestesia. 

bBihar, 20:30ean, Totem aretoan.

BERARüdiger.

bEtzi, 18:00etan, kultur etxean.

IRUÑEANafarroako Orkestra 

Sinfonikoa: Viaje interior 2.

bGaur, 19:30ean, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEAKontzertu eszenikoa: 

Nire bihotzeko ipuin koxkorrak.

bGaur, 18:30ean, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEABroken Brothers Brass

Band.

bGaur, 12:00etan, 

Katakrak liburu dendan.

IRUÑEAPamplonesa: 

Danzas del mundo.

bBihar, 19:30ean, 

Gaiarre antzokian.

IRUÑEAMadrilgo Orkestra 

Sinfonikoa eta Iruñeko Orfeoia:

Carmina Burana. 

bBihar, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEAPablo Milanes.

bEtzi, 19:30ean, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEA Iñaki Alberdi Ensemble:

Piazzolla Alberdi.

bAsteazkenean, 20:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEAEuskadiko Orkestra:

Bruckner.

bOstegunean, 19:30ean, 

Baluarte auditoriumean.

IRURTZUN Jorge Sanchez: 

Trova kubatarra.

bEtzi, 19:00etan, kultur etxean.

NOAINKutxi Romero.

bGaur, 20:00etan, kulturgunean.

BERTSOLARITZA

LESAKA Auskalo zeinek jarriak
bertso saio musikatua: 

Eñaut Agirre eta Unai Agirre Goia.

bBihar, 14:00etan,

Linddurrenborda sagardotegian.

ERAKUSKETAK

IRUÑEA Artea Oinez.
bApirilaren 28ra arte,

Kondestablearen jauregian.

ANTZERKIA

AGOITZAdos teatroa: 

Viejos mundos nuevos.

bEtzi, 19:00etan, kultur etxean.

IRUÑEAMalaspulgas konpainia:

Ilargiaren atzean.

bBihar, 18:00etan, 

Iturramako Civivoxen.

IRUÑEAPirritx, Porrotx eta 

Marimototsen ikuskizuna: 

Zorionak Marimotots!

bAsteartean, 16:30ean eta

18:30ean, Txantrea KKEn.

LIZARRATxalo produkzioak:

20.000 legoa itsaspeko 

zaborretan.

bEtzi, 17:00etan, 

Los Llanos kulturgunean.

OLATZAGUTIAAmeli eta Xirriki-

tuen jostunak:Basoko sekretuak.

bEtzi, 17:00etan, kultur etxean.

DANTZA

ALTSASUAmico teatro: Tránsitos.

bBihar, 19:30ean, 

Iortia kulturgunean.

ARANGURENKirolak.

bEtzi, 19:00etan, 

Mutiloagoitiko kultur etxean.

ETXARRI-ARANATZKirolak.
bBihar, 19:00etan, kultur etxean.

IRUÑEARocio Molina: 

Impulso. Vuelta al uno.

bGaur, 19:00etan, 

Gaiarre antzokian.

VIANAKirolak.

bGaur, 20:00etan, kultur etxean.

ZINEMA

IRUÑEAOroimina Loretan.

bGaur, 19:00etan, 

Katakrak liburu dendan.

BERTZELAKOAK

IRUÑEA Liburu aurkezpena: 

Irati Goikoetxearen 

Herriak ez du barkatuko.

bAstelehenean, 19:00etan, 

Katakrak liburu dendan.

IRUÑEA Liburu aurkezpena: Ana

Galarragaren Zientziaren izarrak.

Emakumeak itzaletik argira.

bAsteartean, 19:00etan, 

Katakrak liburu dendan.

IRUÑEAMaite Azpiroz dantzari 

eta trapezistaren hitzaldia: Zirku 

tradizionaletik zirku garaikidera.

bAsteartean, 19:00etan, 

Kondestablearen jauregian.

Proposamenab Iruñea

Egunerokoari patxadaz begiratzeko
Nafarroa Oinez proiektua martxan da, eta Artea Oinezerakusketa ireki berri dute Iruñeko Kondestablearen jau-

regian. 80 artistaren ehun lan baino gehiago ikus daitezke han  –irudian– apirilaren 28ra arte, eta Lorea Garcia

artista eta EHUko irakaslea omentzeko baliatu dute. Erakusketaren gaia egunerokoa eta haren garrantzia dira.

Maiatzetik aurrera Lizarrako Gustavo de Maeztu museoan paratuko dute. IÑIGO URIZ / FOKU

Arnasa Gara kanpainak, zortzi bideo 

laburren bidez, euskararen arnasguneetan 

ohikoak diren egoerak erakusten ditu, 

horien inguruan hausnartzeko.  

www.arnasagara.eus 
martxoaren 22tik maiatzaren 14ra

astero bideo bat eta

 elkarrizketa bat

Euskarari bizi-bizirik eusten dioten udalerriak dira 

arnasguneak. Euskararen biziberritzean berebiziko 

garrantzia dute, eta benetako arnasa dira gure 

hizkuntzarentzat.
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Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Sumatu dute arindua; kontent
dira, baina ez nahi luketen adina.
Horrelako sentsazioa du Soco Li-
zarragak (Antzin, 1957) Eutana-
siaren Legeak onespena lortu eta
hilabetera. Familiako medikua da
ofizioz, eta urteak dira DMD
Modu Duinean Hiltzeko Eskubi-
dearen Aldeko elkarteko kide
dela. Dioenez, legea betearaztea
dute lehentasuna, besteak beste.
Zer sentitu zenuten orain hilabe-

te Espainiako Kongresuak Euta-

nasiaren Legea onartzean?

Poz handia sentitu genuen, urte
luzez aritu baikara eskubide hori
erdiesteko borrokan. Aurrera-
pauso handia eman da. Dena
dela, egia esateko, berriki onartu-
tako legea ez da elkartekoek nahi
genukeena bezalakoa. Legea aski
murriztailea da: pertsona talde
txiki bati baizik ez zaio aitortzen
duinki hiltzeko eskubidea. Talde
hori zabalagoa izan dadin nahi
genuke, baina, tira, nahiago dugu
hau deus ez baino.  
Zehazki, legeak nori aitortu dio

eutanasiarako eskubidea?

Gaixotasun larri eta sendaezin ja-
kin batzuk dituzten pertsonek
gauzatu dezakete legeak aitor-
tzen dien eskubidea, aurreikus-
ten bada bizialdi motza dutela au-
rretik. Adibidez, talde horietan
izan daitezke minbizi batzuk di-
tuzten pertsonak, gaitz kroniko
larriak dituztenak, eta fisikoki
edo komunikazioari dagokionez
aski mugatuak direnak. Esatera-
ko, burura datozkit alboko eskle-
rosi amiotrofikodun pazienteak,
tetraplegikoak... Kasu batzuetan,
ez dute izaten autonomiarik be-
ren kabuz bizi ahal izateko, eta
nahiago izaten dute bizitzen ez
segitu. 
Legearen arabera, zein dira egin

beharreko urratsak?

Lehenik eta behin, premiazkoa da
osasun langile bat aukeratzea,
medikua, prozesu osoa ikuska de-
zan. Profesional horren ardura
izanen da ziurtatzea baldintza
guztiak betetzen direla, eta hil
nahi duen pertsonak mediku ho-
rri adierazi beharko dio bere nahia
zein den. Handik hamabost egu-
nera, gaixoak berriz egin beharko
du eskaera, idatziz, horrela ikusi-
ko baita ez dela bulkada bat izan,
baizik eta ongi pentsatutako era-
bakia, eta, jakina, boluntarioa,
atzean presiorik gabea. Ondotik,
hasieratik prozesua ikuskatzen ari
den mediku horrek bigarren ba-
tengana jo beharko du, kasuare-
kin harremanik ez duen profesio-
nal baten oniritzia ere beharrez-
koa baita. Azkenik, hori erdietsita,
autonomia erkidego bakoitzean

eratua beharko duen bermeen ba-
tzordera jo beharko da, eta horrek
hamalau egun izanen ditu, gehie-
nez, eskaerari erantzuteko.
Aipatu duzu legeak gabeziak di-

tuela. Nolakoa behar luke, elkar-

teko kideen ustez?

Irizpideak beste batzuk izatea
nahi genuke, eskubidea jende
gehiagori aitortzeko. Adibidez,
gustatu izanen litzaiguke lege ho-
netan arautzea medikuntzan la-
gundutako suizidioa ere. Azken
batean, medikuntzan lagunduta-
ko suizidioa da pertsona bati pro-
duktu bat ematea sufrimendurik
gabe eta laguntzarekin hiltzeko;
horrek ere jasoa behar luke. Bada
jendea Eutanasiaren Legean bil-
duta dauden baldintzak bete ez,
baina guztiz libreki eta asko haus-
nartu ondotik erabakitzen duena
ez duela bizi nahi. Horiei ere erre-
paratu beharko genieke.

Baldintzak hain zurrunak ez iza-

tea nahi duzue, beraz.

Esate baterako, hemen eutanasia
ez dago baimendua gaixotasun
psikiatrikoak dituztenentzat. Ba-
tzorde batzuentzat sekulako lor-

pena izan da horiei aukera uka-
tzea. Ez dut ulertzen, errealitatea
oso agerikoa baita: gaitz psikiatri-
ko kronikoak dituzten pertsonek
izugarri sufritzen dute. Batzuek,
urteek aurrera eginik ere, ez dute
hobera egiten, eta uste dut horiek

ere merezi dutela bizitzen jarraitu
nahi ez dutela erabakitzeko esku-
bidea, eta lagunduak izatea.
Elkartekoek hainbatetan alda-

rrikatu duzue zaintza aringarriak

eta eutanasia bateragarriak di-

rela; askok ez dute hori

uste. Zergatik?

Eztabaida hori absurdoa
da. Gai horri buruz, oso
argigarria da Maria Jose
Carrascok, esklerosi
anizkoitza zuen eta bere
senarrak hiltzen lagun-
du zion emakumeak,
esandakoa. «Nik ez dut
lokartu nahi; nik hil egin

nahi dut», zioen hark. Ongi egin-
dako zainketa aringarrien bidez
posible da sedazio aringarria egi-
tea. Agian, lege hau lagungarri
izanen da kontzeptuak argitu eta
zaintza aringarriak hobeki egin
daitezen lortzeko. 

Osasunbideak baliabide aski

ditu zainketa aringarrietarako?

Zainketa horiek oso ongi antola-
tuta daude Nafarroan. Gaur egun,
zentro guztietan ditugu sendagai
eta erreminta nahikoa ongi lan
egiteko. Gainera, kanpoko lagun-
tza beharrezkoa denetan, San
Juan de Dios Ospitalean bada ze-
hazki horretarako prestaturiko
talde bat. Horiek sekulako lagun-
tza dira jendea etxean artatzeko.
Inportantea da; izan ere, gehie-
nek nahiago izaten dute etxean
hil, ospitalean baino.
Eutanasiaren inguruko eztabai-

dak hautsak harrotu ditu maiz,

eta asko dira haren alde egiten

duzuenen aurkako kritikak.

Nola eragiten dizute?

Lasai nago. Eutanasiaren Legeak
ez du inoren kontra egiten. Esku-
bide indibiduala bermatu nahi
du, eta, beraz, ez du inor behar-
tzen deusetara. 
Nafarroako Parlamentuan diren

zenbait talde ere kontra agertu

dira. Haien iritziz, legea «autori-

tarioa eta diktatoriala» da. 

Bai. Esaten dute pertsona batzuek
presioa sentituko dutela familia-
rengandik, arrazoi ekonomiko-
engatik edo ingurukoentzat zama
bat direla pentsatuko dutelako,
eta horrek, nolabait, eutanasia ja-
sotzera eramanen dituztela. Hori
ez da gertatuko, hain zuzen ere
horrelakorik ez dagoela ziurta-
tzeaz arduratuko direlako hain-
bat profesional. Legea ez da dikta-
toriala, inondik inora. Diktatoria-
la da pertsona bati modu duinean
hiltzeko eskubidea ukatzea, hau
da, bizi nahi ez duen norbait bizi-
tzera behartzea. 
Elkartekoak 1984tik izan zarete

Eutanasiaren Legearen aldeko

borrokan. Nolakoa da gaur egun

arte egindako bidea?

Helburu berarekin egin dugu lan
betidanik: eskubideak berma-
tuak izatea nahi dugu. Jakina,
urte hauetan guztietan ahal izan
dugun guztia egin dugu lege hau
aurrera atera zedin laguntzeko,
eta, zorionez, posible izan dela
ikusi dugu berriki. Gainera, beste
gauza batzuetan ere zentratu gi-
nen aspaldi. Besteak beste, lan
handia egiten dugu bizi testa-
mentuaren edo Aurretiazko Bo-
rondateen Agiriaren inguruan. 
Oraintxe bertan, non duzue ja-

rria begirada?

Eutanasiaren Legea onartu de-
nez, moldatu egin behar dugu
Aurretiazko Borondateen Agiri-
rako eredua; argiagoa izatea nahi
dugu, dudarik edo interpretazio
okerrik egon ez dadin. Gainera,
ezinbestekoa izanen da Eutana-
siaren Legea ongi betetzen ari
dela ziurtatzea. Adi izanen gara. 

«Diktatoriala da bizi
nahi ez duen norbait
bizitzera behartzea»

Soco Lizarraga b Medikua eta DMD elkarteko kidea

Espainiako Kongresuak Eutanasiaren Legea onartu zuen martxoaren
18an. Urteetan haren alde borrokan izan direnek pozik hartu dute berria,
baina asko kritikoak dira ñabardurekin. Lizarraga da horietako bat.
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«Pertsona talde txiki bati
baizik ez zaio aitortzen duinki
hiltzeko eskubidea; taldea
zabalagoa izatea nahi genuke»

«Hemendik aurrera,
ezinbestekoa izanen da
Eutanasiaren Legea ongi
betetzen ari dela ziurtatzea»


