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Suteak

Edurne Elizondo 

S
uh i l t z a i l e a k

prest dira. Aste-

azkenetik, Cor-

dovillako, Liza-

rrako, Zangoza-

ko, Azkoiengo,

Lodosako, Tuterako eta Iruñeko

Miluzeko parkeetan dira Nafarro-

ako Gobernuak udako kanpaina-

rako kontratatutako suhiltzaile la-

guntzaileak. 150 dira, denera, eta

haiekin ariko dira, datorren urrira

bitarte, 150 basozain, Nafarroako

Gobernuko Ingurumen Departa-

mentuko hamahiru teknikari eta

herrialdean dauden suhiltzaile bo-

luntarioen zazpi taldeak.

Neguko kanpainan Beran eta

Lesakan piztu zen sua gogoan du

Pedro Zarok, oraindik ere; Nafa-

rroako Gobernuko Barne Zuzen-

daritza Nagusiko Esku Hartze

Operatibo, Parke, Kanpaina eta

Taldeen ataleko burua da Zaro.

Otsailaren 20an sortu zen sute

horrek 769 hektarea baino gehia-

go erre zituen bi herriotan, hego

haizea lagun; biharamunera arte

ezin izan zuten itzali.

Sute hori bi tokitan piztu zela

kontuan hartuta, Foruzaingoak

hartu zuen ikertzeko ardura.

«Oraingoz, ez dakigu zerk eragin

zuen», azaldu du Zarok. Zehaztu

du, halere, neguko sute gehienak

Nafarroako iparraldean gertatzen

direla, larreak hobetzeko asmoz

egindako erreketen ondorioz.

Neguan, beraz, Mugairiko eta

Aurizko parkeetako lantaldeak

indartzen dituzte; iparraldekoak,

alegia.

Bertzelakoa da egoera udan.

Datozen hilabeteotan, batez ere,

Iruñetik beherako eremuei so iza-

nen dira herrialdeko suhiltzaile-

ak. Nekazarien lanak eragiten

duena da kontuan hartu behar

duten arrisku nagusia. «Erdial-

dean eta Erriberan, laborea bil-

tzeko garaia dute, eta jarduera

horrek eragiten ditu su gehie-

nak», azaldu du Zarok. Makinak

erabiltzen dituzte nekazariek

uzta biltzeko; lurra lehorra dago,

eta makinak sor dezakeen txin-

parta bakar bat nahikoa da sua

pizteko. «Udako beroak eta heze-

tasunik ezak ez dute laguntzen,

eta hego haizea badago, arazo

handiak izan ditzakegu», erran

du suhiltzaileen arduradunak.

Zerbitzu integrala
Nafarroan, suhiltzaileen taldeak

—400 kide inguruk osatua— zerbi-

tzu integrala eskaintzen du. Hau

da, edozein motatako suteen

kontra egiten dute lan. Ohiko lan-

taldea ez da nahikoa udako eta

neguko kanpainei aurre egiteko,

ordea, eta, ondorioz, Nafarroako

Gobernuak suhiltzaile gehiago

kontratatu behar izaten ditu bi

garai horietan aritzeko. Berez,

suhiltzaile laguntzaileak dira;

udan, 150 kontratatu izan dituzte

azken urteotan; gutxiagok egiten

dute lan, berriz, neguan: 30-35

inguruk. Udan aritzen diren guz-

tiek, beraz, ez dute neguan ere

aritzeko aukera, eta, aukera hori

izanda ere, zazpi hilabete inguru-

ko lanaldia dute, gehienez jota.

Horrek ekartzen die bertzelako

lanen bat bilatu behar izatea.

Suhiltzaile laguntzaileen aspaldi-

ko aldarrikapena da, hain zuzen,

beren lana profesionalizatzea;

suhiltzailetzat hartzea, alegia. 

Udako kanpainarako kontra-

tatuko suhiltzaileak basoko sute-

etan aritzen dira bakarrik. Hila-

ren 2an iritsi ziren lehenengoak

herrialdeko parkeetara; hilaren

9an hasi zuen kanpaina bigarren

talde batek; eta, azkenak, berriz,

asteazkenean hasi ziren lanean.

«Suhiltzaile laguntzaile berri

guztiek formakuntza zehatza

egin behar dute; gero, urtetik ur-

tera, ikasitakoa eguneratzen

dute, kanpainaren hasieran»,

azaldu du Zarok. Lan poltsa bat

du Nafarroako Gobernuak suhil-

Nafarroako Gobernuak asteazkenean burutu zuen hilaren 2an suhiltzaileen lantaldea indartzeko hasi
zuen prozesua: Barne Departamentuko arduradunek 150 suhiltzaile laguntzaile kontratatu dituzte
udan lan egiteko. Gainera, 120 basozain eta 13 ingurumen teknikari ariko dira urrira arteko kanpainan.

Udako suari aurre egiteko prest

Bi suhiltzaile lanean, Puiun, 2016ko abuztuaren 25ean, herri horren eta Tafallaren arteko lurretan piztutako sute handian. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

Laguntzaile guztiek
formakuntza bat egin
behar dute; gero, urtetik
urtera eguneratzen dute
ikasitakoa»
Pedro Zaro
Nafarroako Gobernuko Esku Hartze
Operatibo, Parke, Kanpaina eta
Taldeen Ataleko burua
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Suteak

tzaile laguntzaile horientzat.

«Lau urtean behin berritzen da».

Udako kanpainan ari diren

suhiltzaileetako zenbait Iruñeko

Miluzeko parkean izanen dira,

urrira bitarte. «Parke horretan

dago helikopteroz mugitzen den

brigada», erran du Zarok. Esku

hartze lasterreko brigada da hori.

Bigrada horrek erabiltzen duen

helikopteroa ez da suhiltzailek

udako kanpainarako duten baka-

rra. «Bertze bi ditugu, eta Espai-

niako Gobernuak uzten digun

hegazkin bat, gainera, Noainen»,

aipatu du suhiltzaileak. 42 ponpa

auto ere badituzte, eta suhiltzaile-

ak garraiatzeko bertze 54 ibilgai-

lu. Sute handi bat pizten bada,

Nafarroako Gobernuko Inguru-

men Departamentuko ibilgailuak

eta makinak ere erabiltzen ahal

dituzte suhiltzaileek.

Gero eta handiagoak
Suhiltzaileek, ibilgailuek eta heli-

kopteroek nekez egin dezakete

suteen kontra beren lana, suga-

rrek eguraldia lagun badute.

«Eguraldiarekin lotutako baldin-

tzek anitz mugatzen ahal dute

gure jarduna», onartu du Zarok.

Tafalla eta Puiu arteko 2016ko su-

tea jarri du adibide: «Hego haize

zakar eta lehorra genuen, eta biz-

pahiru ordutan suak zortzi kilo-

metro egin zituen. Hori gertatzen

denan, nekez lor dezakegu suga-

rren bidea moztea».

Tafalla eta Puiu arteko suak

2.300 hektarea baino gehiago erre

zituen orain bost urte. Azken ha-

markadako suterik larriena izan

da. Urte hartan, 4.300 hektarea

baino gehiago erre ziren Nafarro-

an, udan. 2012ko udako kanpaina

ere gogoan du Zarok, sute bakar

batean 1.000 hektarea baino

gehiago kiskali zirelako, Arasen.

Azken hamarkadan, 2015ekoa

izan da suak kalterik txikiena

egin duen urtea: uda hartan, de-

nera, 197,7 hektarea erre ziren.

Iaz, berriz, ia 737 hektareak hartu

zuten su. Gaur egun, klima alda-

ketaren aldaera kontuan hartu

behar da, «ezinbertzean», Pedro

Zarok nabarmendu duenez. «Jo-

era da uda gero eta beroagoak iza-

tea; gero eta lehorte gehiago, eta

handiagoak. Suteak, ondorioz,

gero eta larriagoak izanen dira».

Suhiltzaileak saiatzen ari dira

egungo jokalekura egokitzen.

Gaur egun, helikopteroak dira

haientzako lan tresnarik baliaga-

rrienetako bat; batetik, suhiltzai-

leak azkar ailegatzen ahal direla-

ko sua piztu den tokira; eta

bertzetik, zerutik ikusten dute-

nak ematen dielako lurretik lan

egin behar dutenei ahalik eta era-

ginkorren izateko behar duten

informazioa. «Baina helikopte-

roak ezin ditugula beti erabili,

eguraldiagatik».

Bertzelako tresnak ere badira;

mapa dinamiko bat osatzen ari da

Nafarroako Gobernua, adibidez,

eremu bateko baso mota, azalera

eta inguruan dauden herrien

gisako parametroak kontuan

hartuta, toki batean edo bertzean

pizten ahal den su baten larrita-

sun maila kalkulatzeko. Zarok

garbi erran du, halere, betiko lan

tresna bat dela, oraindik ere, ego-

kiena: «Prebentzioa». Pizten ez

den sua itzaltzen delako errazen.2016ko abuztuaren 25eko sutea, Puiun. JAGOBA MANTEROLA / FOKU



Uxue Rey Gorraiz Iruñea

B
azuten zer esana,

eta, parean, aski zi-

ren haien ahotsak

aditzeko erne ziren

belarriak; gazte-

gazteak gehienak. Ez zen kon-

tzerturik, ez eta musika burrun-

berik ere, baina mikrofonoetatik

ateratako hitzek guztiz blaitu zu-

ten Iruñeko Katakrak iragan aste-

ko asteartean, ekainaren 8an.

Iruñerriko bost musika talderen

ordezkariak bildu zituen Mintza-

kuadrillak egitasmoak antolatu-

riko Nafarroako musikariekin

hizketanmahainguruak: Skabi-

dean, Chill Mafia, Ibil bedi, Buru-

tik eta Herdoil. Ordu eta erdiko

saioan, gai ugari izan zituzten hiz-

pide: hala nola, gaur egungo mu-

sikagintza, gazte eta musikari iza-

tea, eta euskara. 

Solasaldiak ikusmin handia

sortu zuen; dozenaka lagun azal-

du ziren hura aditzera, eta suma-

tzen zen parte hartzen zuten tal-

deek azken hilabeteotan izanda-

ko arrakastaren eragina. Izurrite

garaian, hainbatetan agertu dira

hedabideetako notizien lerrobu-

ruetan, eta taldeen doinuen hotsa

nabarmen ozendu da azken urte-

an. «Zerbait mugitzen ari da

Iruñerrian, zerbait berezia sor-

tzen», esan zuen Skabideaneko

musikari Nikolas Leonardok. An-

tzeradeskribatu zuen egoera Chill

Mafiako Beñat Rodrigok: «Loral-

di bat egon da». 

Zergatik etorri da, baina, bat-

bateko arrakasta hori? Zer du be-

rezi Iruñerriko musikagintzak?

Galdera horiei erantzuteko argu-

dio bila izan ziren musikariak

mahainguruaren hasierako par-

tean; ez zen izan adostasun argi-

rik, baina agerian gelditu zen ba-

dela gogoa gaiaren gainean haus-

nartzeko. Rodrigoren iritziz,

COVID-19aren krisialdiak bete-

betean eragin du Iruñerriko tal-

deen goraldian, eta uste du gizar-

tean gertatutako «hausturek»

bidea ireki dutela horretarako. 

Harago joan, eta bestelako

arrazoiketa bat plazaratu zuen

Ibil bediko Amets Arangurenek.

«Musika kulturan izandako mu-

gimendu horiek azken urteotako

bidetik pixka bat aterata gertatu

dira, eta horiek ikusteak haus-

nartzera eraman du jende asko;

ni neu barne». Arangurenen esa-

netan, litekeena da hori egotea

arrakastaren atzean. «Hautsi dira

harresiak, eta, bat-batean, behin

eraitsita, ikusi da horien atzean ez

dagoela talde edo musika horiei

kontra egiteko argudio sendorik.

Askok ikusi dute hasieran gai-

tzesten zuten hori ez dela hain

txarra ere». 

Kantuetan zer islatu
Gazte izan eta musika sortzeak

ekar dezakeen ardura sentsazioaz

jardun zuten hizlariek, sakon;

erreferente bihurtzeaz. Baita hala

kontsideratua izan baina hala

ikusia izateko inolako desiorik ez

izateaz ere. Musika norberaren-

tzat edo besteek interpretatuko

dutenari erreparatuta sortu, hi-

tzetan zer islatu, zertan ahalegin-

du...; musikarien iritziz, franko

dira buruhausteak. Halaber, mu-

sikari gazteek gazteen errealita-

tea islatzen ote duten galdetuta,

kritiko erantzun zuen Herdoill-

eko kide Beñat Zigandak: «Saia-

tzen gara, baina ez da beti lortzen.

Antzekoa gertatzen da beste gai

batzuekin: saia zaitezke immin-

granteek sufritzen dutena kantu

batean salatzen, eta ezer falta ez

duen entsegu lokal batetik egiten

duzu. Ez dakit hori den bidea». 

Gaztetasuna eta musikaren bi-

dea aukeratu izana ez ezik, bada

Katakrakeko agertoki gainean zi-

ren sei lagunek komunean duten

beste ezaugarri bat: euskara. Izan

ere, musika talde horiek guztiek

darabilte euskara beren kantetan

—batzuen kasuan, orain arte kale-

ratutako abesti guztiak dira eus-

karaz idatziak; beste batzuetan,

aldiz, erdaraz ere aritzen dira

noizbehinka—, nork bere modu-

ra. Ordea, finean, aldeak izanik

ere, euskara denentzat da entzu-

leengana ailegatzeko bitartekari

eta abestietako hitzak ahoskatze-

ko kode.  

Kontraesanak agerian
Baina guztia ez da mugatzen

abestiak sortzeko aukeratutako

hizkuntza aztertzera. Mikrofono-

ak itzalita direnean nola aritu, tal-

dekideen edo taldetik kanpokoe-

kin komunikatzeko zer hizkun-

tza aukeratu; horretaz ere

mintzatu ziren mahainguruan,

eta, are, bat etorri ziren gehienak:

euskarak ez du toki bera betetzen

emaitzan edo prozesuan. 

Arrakala hori tarteko, Skabide-

aneko kideek aitortu zuten eus-

kararen eta erdararen arteko lo-

tura maiz izan dela hizketagai tal-

dean. «Sentitu dugu autokritika

egiteko beharra», onartu zuen

Leonardok. Gainera, haren esa-

netan, ez dira gutxi Iruñeko egoe-

ra linguistikoa aztertzean egiten

ditugun akatsak: «Aitzakia gisa

esaten dugu hemen ez dela eus-

karaz aritzeko ohiturarik, eta hori

tontakeria bat da. Gainera, ohitu-

ra hori egon dadin nahi badugu,

bakoitzak egin beharko du ahale-

gina, ezta?», galdetu zuen. Bertsu

uste zuen bere taldekide Claudia

Rodriguezek: «Euskararen era-

bilera bultzatu nahi bada, euska-

raz kantatzeak lagundu dezake». 

Ados agertu ziren solaskideeta-

ko batzuk; halere, izan zen ña-

barduraren bat egiteko desioa

sentitu zuenik. Rodrigo: «Ardura

hori ezin zaio egotzi soilik norba-

nakoari. Sortzen den kontraesana

handia da, baina ez dut uste hori

txarra denik. Egunero agertzen

diren kontraesanak bizirik zau-

den seinale dira». Halere, Chill

Mafiakoak esan zuen euskaraz

kantatzeak lagundu egiten duela

giroa euskalduntzen, baita nor-

bere buruan eragiten ere: «Ha-

rreman euskaldun asko sortzen

dira, adibidez». Luze jardun zu-

ten gaiari buruzko hausnarketan.

Mintzakuadrillak egitasmoak

ikasturtean antolaturiko azken

jarduera izan zen joan den aste-

koa. Irailean ekingo diote progra-

mazio berriari, gazteen hizkuntza

ohituretan eragitea helburu. 

Mintzakuadrillak egitasmoak deituta, ‘Nafarroako musikariekin hizketan’ solasaldian
hartu dute parte Iruñerriko bost musika taldek. Euskara izan dute hizpide, batik bat. 

Zer kontatu, kantatu eta izan

Nikolas Leonardo, Beñat Rodrigo, Luar Alberdi, Claudia Rodriguez, Amets Aranguren eta Beñat Ziganda, hilaren 8an, Iruñean, Katakraken. IDOIA ZABALETA / FOKU

Harresiak eraitsita, ikusi
da ez dagoela atzean
ziren musikari edo
taldeei kontra egiteko
argudio sendorik»
Amets Aranguren
Ibil bedi taldeko kidea

«Euskararen erabilera
bultzatu nahi baldin
bada, euskaraz
kantatzeak lagun
dezake horretan»
Claudia Rodriguez
Skabidean taldeko kidea

«Euskararekin, sortzen
dira kontraesanak,
baina ez dut uste txarra
denik; biziri k zauden
seinale dira»
Beñat Rodrigo
Chill Mafia taldeko kidea

‘‘
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Leitzako zenbait haur, ikusmen arazoak dituztenentzako margotutako zebra bide baten ondoan, herriko karrika batean, joan den maiatzean. LHL ERRONKA INKLUSIBOA

Edurne Elizondo 

Herritar talde batek LHL Erronka
Inklusiboa jarri du martxan Lei-
tzan, auzolanaren bidez denen-
tzako herri bat lortzeko. Arauz
kanpoko funtzionaltasuna dute-
nentzat herrian egon daitezkeen
mugak identifikatu eta hutsean
utzi nahi dituzte. Hori egiteko di-
rua lortzeko bide bilakatu dute
LHL Erronka Inklusiboa: Linzatik
(Anso, Espainia) Hiru Erregeen
Mahaira, eta handik Leitzara bi-
dea eginen dute Iraitz Uriarte eta
Iker Gomez mendizaleek, hilaren
24an eta 25ean. Egitasmoa diruz
laguntzeko modua bada, mendi-
zaleok eginen dituzten metroak
modu sinboliko batez erosita.
Lhl.eushelbidean jaso dute infor-
mazio osoa.
Leitzako mendizaleok Euskal

Herriko Mendi Erronka antolatu
izan dute zenbait urtez, baina iaz
ezin izan zuten egin, pandemia-
gatik. Horregatik, kutsu berezia
eman nahi izan diote aurtengo
probari, eta, herritar talde bate-
kin bat egin eta gero, erabaki dute
ibilaldia baliatzea inklusioaren al-
deko urratsak egiteko. «Leitzan

bada gaixotasun arraro bat duen
neskato bat; haren beharrak iku-
sita, jendea hasi da laguntzeko
mugitzen», azaldu du Oihana
Amundarainek. Zenbait familiak
bat egin dute inklusioaren auzia
erdigunean jartzeko, eta haien eta
mendizaleen artean bultzatu dute
LHL erronka.

Haurren parte hartzea
Herriko muga arkitektonikoak
suntsitzeak herritar guztiei egiten
die mesede; ez bakarrik desgaita-
sunen bat dutenei. «Orain aulkia
behar ez duenak, akaso, aurrera-
go beharko du», nabarmendu
dute LHL erronkako kideek. Lan
horretan hasi dira jada, eta auzo-
lanaren bidez egin dute, haurren
parte hartzea bultzatuz. «Inklu-
sioaren eta auzolanaren aldeko
mezua eman nahi diegu», azaldu
du Amundarainek.
Bide horretan zenbait urrats

egin dituzte jada, Leitzako Udala-
ren laguntzarekin. «Udal aginta-
riek oso harrera ona egin diote
proiektuari», zehaztu du Amun-
darainek. Udalak herriko plaza
moldatzeko lanak hasi zituela
profitatu dute LHL erronkako ki-

deek, hain zuzen ere, espazio hori
denentzat irisgarri izan dadin.
«Galtzada harriekin batera, lau-
zaz egindako pasabide bat eskatu
zuten haurrek udalean, aulki
gurpildunak plazan sartu ahal
izateko». Udalak baiezkoa eman
zuen, eta, horri esker, aulkiak
plazan erraz sartzeko bide bat
dute orain Leitzan.
Plazakoa ez da bultzatu duten

urrats bakarra. Ikusmen arazoak
dituztenentzat kolore biziz mar-
gotu dute herriko zebra bide bat,
eta jolas parkea moldatzeko as-
moa ere badute, haur guztiek era-
bili ahal izateko. «Lortuko dugun
diruaren arabera gauzatuko ditu-
gu gure proiektuak», azaldu du
Amundarainek. Zozketa batera-
ko txartelak ere saltzen ari dira.
Leitzako erronka datorren as-

teburuan amaituko da, mendiza-
leen ibilaldiarekin, baina herrita-
rrek nahiko lukete egin duten bi-
dera herri gehiago batzea: «Polita
litzateke urtero herri batek anto-
latzea gurearen gisako erronka
bat, inklusioaren alde, elkartasu-
na eta auzolana bultzatzeko».
Ideia erdigunean jarri dute, nor-
baitek urratsa egiteko zain.

Denentzako herri bat nahi baitute
‘LHL Erronka Inklusiboa’ izeneko proiektua jarri dute martxan Leitzan b Iraitz Uriartek eta Iker Gomezek 24 orduko
ibilaldia eginen dute b Helburua dirua lortzea da, Leitzan inklusioaren aldeko urratsak egiteko, auzolanaren bidez
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R
HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta

Kanpoa 
ala barnea?

M
usikaren historian
oso presente egon
izan da beti, beste
batzuen artean, 

eztabaida bat: musika eta hitza,
zer dago zeren gainetik? Musika
eklesiastikoak, adibide bat jartze-
arren, mezua lehenetsi izan du
gehienbat, musikak, agian, «be-
har ez den» toki batera eraman
gintzakeelako, plazera eragin zie-
zagukeelako eta horrek jainkoari
helarazi beharreko mezua behar
bezala helaraztea zailduko zuela-
koan. 
Hor dago La querelle des Bouf-

fons ere, XVIII. mendean opera
frantsesaren eta opera italiarra-
ren artean sortu zen eztabaida,
testuen eta musikaren arteko er-
lazioari zegokionez. Eztabaidak

hor segitzen du, egungo talde as-
koren kasuan, hitzak eta musika
prest izanik bat ez datozenean,
zer sakrifikatu bestearen mese-
detan? Baina bueno, eztabaidak
ez du garai batean zuen protago-
nismoa. Alta, kanpoaren (forma,
estetika) eta barnearen (edukia,
musika) arteko eztabaidan bizi
garela esanen nuke eta, hein
handi batean, modu inkontzien-
tean gainera.
Katakraken bildu ginen duela

egun batzuk Nafarroa Garaiko
musikari batzuk, Iruñerriko
Mintzakuadrillak egitasmoak an-
tolaturiko mahai-inguru batean.
Musika, gazteak eta euskara izan
genituen mintzagai. Oso musika
estilo ezberdinetako taldeetako
kide baginen ere, gauza gehiene-

tan ados agertu ginen eta, publi-
koarendako ez dakit, baina gure-
tzat oso aberasgarria izan zen gai
batzuez mintzatzea, ez baitago
holako espaziotan ibiltzeko au-
kera handirik. Mahai-inguruaren
ondoko egunak bertan ateratako
gai batzuen inguruan pentsatzen
eman nituen. 
Taldearen politiken inguruko

galdera bat bota zuten publiko-
tik: «Uste duzue musika talde
baten ideia politikoak hitzetan
bakarrik daudela islatuak?». Ez,
noski, taldeak talde gisa beste
edonorekin edo ezerekin duen
jarrera bere politikaren erakusle
ere bada: nola tratatzen duen pu-
blikoa, teknikariak, argazkila-
riak, areto bateko langileak… De-
nok ados. Baina bai, hitzek ere is-
latzen dituzte asmoak eta
helarazten dituzte mezuak, baita
musikak ere. Eta horregatik da
hain arriskutsua «lerratzen ez
den» musika.
Artearen xedea eta horrenbes-

tez musikarena ez da edertasuna

transmititzea, nahiz eta batzue-
tan hori gerta daitekeen. Helbu-
rua eragitea da. Eragitea. Onera
edo txarrera. 
Askotan, joera dugu agerian

eta esplizituki kantatzen diren
zenbait gai problematikoren in-
guruan zorrotz jartzeko (modako
taldeak drogekin egiten dituen
aipuak adibide gisa harturik),
baina, bitartean, garai batean
arrakasta izan zuten taldeetatik
etorritako jendez osaturiko talde
bat dabil maitasun erromantiko-
aren pilare superfizialak, zentzu-
rik gabeko folklorismo puntuak
(folklorismoaren zentzu txarre-
nean) eta zabalpenerako errazta-
suna baliatzen, musikaren ins-
trumentalizazioa beste inork bai-
no gehiago praktikan jarriz. 
Ez dut ulertzen nola holakoek

ez gaituzten oraindik ofenditzen
zeren bai, hori guztia askoz ere
larriagoa da Beñatek (Kiliki Frex-
kok) drogen inguruan esan deza-
keen beste edozer baino. 
Ez kanporik ezta barnerik ere.

Artearen xedea eta
horrenbestez

musikarena ez da
edertasuna

transmititzea, nahiz
eta batzuetan hori
gerta daitekeen.

Helburua eragitea
da. Eragitea. Onera

edo txarrera

MUSIKA

ATARRABIABurutik.
bBihar, 19:00etan, Totem aretoan.

IRUÑEAAnne Lukin.
bGaur, 21:00etan, Ziudadelan.

IRUÑEADon Patricio.

bBihar, 21:30ean, Ziudadelan.

IRUÑEAPetit garage. Ara Mali-

kian.
b Igandean, 

16:30ean eta 19:00etan, 

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEAOperaren Lagunen Gaia-

rre Elkarteko Abesbatza.
b Igandean, 19:30ean hasita,

Ziudadelan.

IRUÑEABeltxarga beltza. Ibil Bedi.
bOstegunean, 19:30ean, 

O-ko Andre Maria plazan.

IRUÑEA Bollo bertso saioa: Irati Al-
cantarilla, Saioa Alkaiza eta Eli Pa-

gola.

bAsteazkenean, 18:30ean,

Erraldoien Txokoan.

LARRAUNLarraungo eguneko

saioa: Amets Arzallus, Eneko Laz-

koz eta Ekhiñe Zapiain Arlegi.

bBihar, 19:00etan, Astizko plazan.

LARRAUNUrpekakariak. Eneko

Arrate Sololuze eta Aissa Intxausti.
bBihar, 17:00etan, 

Oderizko plazan.

ANTZERKIA

IRUÑEARecuerdos de Gayarre.
bBihar, 19:00etan, Gaiarren.

IRUÑEAKomunetik. Hatzamarka
bGaur, 19:30ean eta 21:00etan,

Geltokin.

DANTZA

IRUÑEAArrosadiko sokadantza.

Oberena dantza taldea.

bAsteazkenean, 20:30ean,

Ilargienea parkean.

ZINEMA

IRUÑEAEl teléfono del viento.
bGaur, 19:30ean, filmotekan.

Karrikan maskara
ez jartzea aztertzen
ari da Maria Txibite
IRUÑEA bNafarroako Gobernuak
erran duenez, litekeena da mas-
kararen erabileraren inguruko
neurriak aldatzea uztailetik
aurrera: karrikan ez litzateke
derrigorrezkoa izanen, hain
zuzen. Horixe nabarmendu du
Maria Txibite lehendakariak.
Betiere, herritarrak txertatzeko
kanpainarekin lotu du Txibitek
neurriak arintzeko aukera; hau
da, kanpainak espero bezala egi-
ten badu aurrera, karrikan mas-
kararik gabe egoteko aukera iza-
nen dute Nafarroan bizi direnek.

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

%

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@

BERTSOLARITZA

BAZTANNafarroako Bertsolari

Txapelketako aurrekanporaketa:

Ekain Alegre, Aitor Almandoz,

Egoitz Gorosterrazu, Oier Lakun-

tza, Xabier Silveira eta Ekhiñe Za-

piain Arlegi.

b Igandean, 17:30ean, 

Iruritako gizarte bilgunean.

GARESNafarroako Bertso Txapel-
ketako aurrekanporaketa: Mintxo

Astiz Goñi, Patxi Castillo, Ainara Ie-

regi, Erika Lagoma, Mikel Lasarte

eta Jabi Lezaun.
bBihar, 19:30ean, frontoian.

IGANTZINafarroako Bertsolari
Txapelketako aurrekanporaketa:

Sahats Aleman, Etxahun Azkarra-

ga, Urko Gartzia, Idoia Granizo, Ai-

tor Irastortza Arrizurieta eta Endika

Legarra.

bGaur, 19:00etan, Baratzondon.

‘Etnolan’ aldizkari
etnografikoa
aurkeztu dute
IRUÑEA bAldizkari digital bat
sortu dute Iruñean: Etnolan ize-
na du, eta Nafarroako ondare et-
nografikoaren berri ematea har-
tu du helburu nagusitzat.
Etnolan.blogspot.comhelbidean
irakur daiteke lehendabiziko
zenbakia jada, eta doan deskar-
gatu, gainera. Lehen zenbaki ho-
rretan, Roldan Jimenok, Isabel
Gorriak eta David Mariezkurre-
nak parte hartu dute, bertzeak
bertze. Txantreako liburutegi pu-
blikoan aurkeztu dute egileek
agerkari berria.





Edurne Elizondo Iruñea

Ana Garridok (Tutera, 1973) ongi
daki giltzurrunetako gaitz bat iza-
tea zer den; bitan egin diote trans-
plantea. Alcer elkarteko presi-
denteordea da, eta ontzat jo du
Osasunbidea urratsak egiten hasi
izana Tuterako ospitaleko nefro-
logia zerbitzua hobetzeko.
Duela urtebete sartu zinen Alcer

elkarteko zuzendaritza taldean.

Zer asmorekin?

Gurasoak aritu dira urte luzez, eta
pentsatu nuen bazela haien leku-
koa hartzeko garaia. Familian
zenbaitek dugu giltzurrunetako
gaitz bat, eta aspalditik ari gara
Alcer elkartean lanean. Gure aita
Tuterako eskualdeko ordezkaria
izan zen.
Alcerrek eta Nafarroako Gober-

nuak Tuterako gaixoak artatze-

ko akordio bat sinatu berri du-

zue. Zein da asmo nagusia?

Gurasoak Alcerren hasi zirenean,
Tuteran ez zegoen giltzurruneta-
ko gaitzak zituztenak artatzeko
unitaterik. Tuterako ospitalea
egiteko proiektua mahai gainean
jarri zutenean ere, ez zegoen dia-
lisi aretoren bat egiteko aukerarik
jasota, eta Alcer elkarteak lan egin
zuen hori lortzeko. Proiektua
gauzatu zuten, hala moduzko
gune bat eginez.
Ez da nahikoa?

Muga handiak ditu. Ez dago az-
piegitura egokirik. Tuterako eta
eskualdeko gaixoentzako ospita-
lea da, baina orain 44 pertsona
baino ez dituzte artatzen zerbitzu
horretan, dialisia behar duten
gaixo gehiago hartzeko gaitasu-
nik ez duelako. Zorionez, gober-
nuak jada egin du zerbitzu hori
hobetzeko urratsa.
Berritzen hasi dira jada?

Bai. Unitate berri bat eginen dute,
eta, horri esker, gaixo gehiago ar-
tatu ahal izanen dituzte, eta hobe-
ki. Aspaldiko eskaera zen, eta az-
kenean lortu dugu.
Zergatik izan da hain zaila unita-

te berri hori lortzea?

Ez da lehentasuna izan. Bertze
zerbitzu batzuei eman die lehen-
tasuna gobernuak. Onkologiara-
ko unitatea jarri zuten, adibidez;
eta behar zen, noski. Baina gure-
ak ere bazuen hobetzeko beharra.
Espazioa eskasa da, eta baldin-
tzak txarrak. Hango gaixoa izan
naiz.
Dialisia egin dizute?

Bai. Eta egoera ez da ona. Nefrolo-
gorik ez da, inork ez baitu Erribe-
rara joan nahi. Orain, nefrologo
bakarra dago zerbitzuan. Gaixo-
tzen bada, zer? 44 pertsona ari
dira dialisia egiten. Zortzi postu
betetzeko deialdia egin berri du
Nafarroako Gobernuak; bost

Iruñerako izanen dira, eta bertze
hirurak, berriz, Tuterarako. 
Hori ez da berri ona?

Bai, baina beldur gara, postu ho-
riek betetzen dituzten nefrologo-
ak nafarrak ez badira, ahal bezain
pronto alde eginen ote duten. Eta
arazo bera izanen dugu berriz. Za-
ragozatik eta Logroñotik [Espai-
nia] etorri ohi dira medikuak,
nahiko gertu daudelako, baina
postu horiek egonkortzeko bal-
dintzarik ez da. Erizainekin ere
gauza bera gertatzen zaigu.
Ez dira luzerako gelditzen?

Ez. Nefrologia zerbitzuan aritzeko
trebatu eta gero, baldintza hobe-
ak dituen lanposturen bat lortu
eta alde egiten dute, gaixoen kal-
terako. Ulertzen dut erizainen ja-
rrera, baina giltzurrunetako gai-
xo gisa eskatu eta defendatu be-
har dut erizain espezialistak
izateko beharra.

Nafarroako Gobernuarekin si-

natu duzuen akordioak lagun-

duko du egoerak hobera egin

dezan?

Hori da helburua. Unitate berria
egiteko lanak martxan dira, eta
hori ere urrats garrantzitsua da.
Sinatu dugun akordioaren bidez,

babes psikosoziala eman nahi
diegu Tuterako eta eskualdeko
gaixoei. Gaixoak eta haien zain-
tzaileak artatu nahi ditugu, ze-
hazki, dialisia hartzen dutenak,

oro har, zaharrak izaten direlako.
Gaixoen eta zaintzaileen bizi kali-
tatea hobetu nahi dugu. Arreta
psikologikoa eskaintzeaz gain,
boluntario sare bat ere osatu nahi
dugu pertsona horiek beren egu-
nerokoan laguntzeko.
Dialisia egiten dutenak zaharrak

direla erran duzu. Zer-

gatik?

Kontua da adin batetik
aurrera jada ezin dela
transplanterik egin. Ber-
tze zenbait kasutan, gai-
tzaren bilakaeraren
ondorioz, ezin da trans-
planterik egin. Hori da
nire egoera, errate bate-
rako.

Zer arazo duzu?

Bi aldiz egin didate transplantea;
lehendabizikoa 19 urte nituene-
an. Antigorputzez beteta dago
nire gorputza, eta horregatik ezin

didate bertze transplante bat
egin. Halakoetan zaila izaten da
giltzurrun bateragarri bat aurki-
tzea.
Gaitzak anitz baldintzatzen zai-

tu?

Ikasketak egiten ari nintzen diali-
siarekin hasi nintzenean, eta ez
nituen bazter utzi behar izan. La-
narekin ere uztartzen dute ani-
tzek. Zenbaitetan, bada aukera
dialisia etxean egiteko, eta horrek
errazten ditu egunerokoak.
Pandemiak eragin dizue?

Ez anitz. Aurreko urteko trans-
plante kopuruari eutsi genion
2020an, adibidez. Ebakuntzak
Nafarroako Unibertsitatea klini-
kan egiten dira, eta, ondorioz,
pandemiak ez die ospitale publi-
ko bati bezainbertze eragin. Hale-
re, arazoak izan dira; arazo nagu-
sia COVID-19a hartzeko arriskua
izan da, hain zuzen.
Handiagoa izan da giltzurrune-

tako gaitzen bat duzuenontzat?

Bai, kontuan hartu behar baitugu
dialisia ospitalean egiten duten
anitzek egunero joan behar dute-
la erietxera. Transplantea egin
dutenek, gainera, defentsak ba-
xuago izaten dituzte, eta, ondo-
rioz, gaixotzeko arriskua handia-
goa da. Gure etxean, adibidez,
krisiak eztanda egin zuenetik de-
nok erabiltzen ditugu FFP2 mas-
karak. Hasieran beldur handia
genuen; etxetik ateratzeko beldur
ginen. Orain lasaiago gaude, txer-
toa eman digutelako.
Lehentasuna izanen zenuten

arrisku talde gisa, ezta?

Hori lortzeko borrokatu gara. Eta
lortu genuen 70-79 urte bitarte-
koen txandan sartzea. Orain
ikerketa bat egiten ari dira trans-
plantea dugunon inguruan, jaki-
teko zenbatekoa den gure immu-
nitate maila. Izan ere, etengabe
hartu behar ditugu botikak gure
gorputzak giltzurruna onar
dezan. Ez dago argi botika horiek
nola eragiten ahal dioten gure
immunitate mailari. Txertoa har-
tzeko gomendatzen dugu, hala
eta guztiz ere. 
Zalantzak badira?

Txertoek izan ditzaketen ondo-
rioen inguruan anitz hitz egiten
da, baina gutxi, ordea, beldurrik
gabe hartzen ditugun zenbait
botikak eragiten dituzten kalteei
buruz. Ibuprofeno anitz hartze-
ak, adibidez, giltzurrunetako gai-
tzak ekar ditzake.
Eta organoak emateaz hitz egi-

teko beharra bada oraindik?

Nafarroan beti izan gara eskuza-
balak; bada kontzientzia. Orain,
batez ere, uste dut badela beharra
organoak bizirik zaudela emate-
ko aukeraz hitz egiteko. Prozesua
anitz errazten du horrek.

«Nefrologo bakarra
dago, inork ez baitu
Erriberara joan nahi»

Ana Garrido b Alcer elkarteko lehendakariordea

Nafarroako Gobernuak eta Alcer elkarteak akordio bat sinatu berri dute
giltzurrunetako gaitzak dituztenak Tuteran artatzeko baldintzak
hobetzeko. Garridok agerian jarri ditu orain arteko gabeziak.
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«Akordioaren bidez, babes
psikosoziala eman nahi diegu
Tuterako eta eskualdeko
gaixoei eta haien zaintzaileei»

«Uste dut badela beharra
organoak bizirik zaudela
emateaz hitz egiteko. Prozesua
anitz errazten du horrek»


