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Argindarraren prezioaren igoerak erdigunean jarri ditu egungo energia sistema eta enpresa handiek
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Enpresa handiak daude, gaur egun, energia ereduaren erdigunean, eta sistemak haiei egiten die
mesede, argindarraren prezioaren inguruko gorabeherek agerian utzi dutenez. Badira errealitate hori
aldatu nahi duten proiektuak Nafarroan; jendearen esku egonen den eredu baten alde ari dira.

Norbanakoak enpresen tokian
Edurne Elizondo Iruñea

rgindarraren
prezioarekin
gertatu denak
aztoratu egin
ditu herritarrak azken hilabeteotan. Gorako bidean, goia
jo du udako asteotan, eta agerian
gelditu da atzean dagoen errealitatea: egungo energia eredua enpresa handien esku dago, eta
haiei egiten die mesede prezioen
kontrolik gabeko igoerari bide
eman dion sistemak. Endesak,
Iberdrolak eta Naturgyk, adibidez, 6.000 milioi euro baino
gehiago irabazten dituzte urtean.
Enpresa handien ereduaren
ordez, badira bertzelako alternatibak: enpresen tokian pertsonak
jarri nahi dituen bertzelako eredu
bat, sistemak herritarrei —eta, aldi
berean, planetari— mesede egin
diezaien.
Espainiako Gobernuak energiaren sektorea liberalizatzeko
prozesu bat hasi zuen 1997an;
ondorioz, 2009tik, argindarra saltzen duten ehun enpresa baino
gehiago daude Espainiako Estatuan. Merkatu librean ari direnek
kontratuan zehazten dute bezeroari zer prezio eskaintzen dioten;
araututako merkatuan, berriz,
egunero zehazten da prezioa,
ekoizleen eta saltzaileen artean.
Araututako merkatu horretan
gertatzen ari da azken hilabeteotako prezioen gorakada, hain zuzen. Merkatu horretan gertatzen
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denak, halere, bertzean ere badu
eragina; bai eta Energia Gararen
gisako irabazi-asmorik gabeko
kooperatiba baten jardueran ere
—Goiener eta Emasp ere badaude
Nafarroan—.
Som Energia kooperatibaren
Nafarroako taldea da Energia
Gara, eta hamar urteko bidea egin
du jada, pertsonak erdigunean jarriko dituen eredu jasangarri baten alde; ia 1.600 bazkide eta ia
2.800 kontratu ditu Nafarroan.
«Maiatzean egin genuen prezioa zehazteko batzar nagusia.

«Logikoa izan daiteke
etxera kable bakarra
ailegatzea; ez, ordea,
enpresa pribatu bat
izatea kablearen jabea»
Borja Barredo
Energia Gara Nafarroa taldeko kidea

Aurretik erositako energiari esker, irailera arte ez dugu beharrik
izan merkatura joateko; merkatuaren egungo egoerak eragin du
gure prezioak eguneratu beharra», azaldu du Energia Gara taldeko kide Borja Barredok.
Merkatura joateak erran nahi
du egungo energia ereduan nagusi diren ekoizle handiengana jo
beharra. «Gu ere bagara energia
sortzaile, gure proiektu propioen
eta sustatzen ditugunen bidez»,
zehaztu du Barredok. Ekoizten
duten hori, halere, behar dutenaren %5 inguru baino ez da, oraingoz. Bezeroek kontsumitzen
duten energia guztia berdea izatea bermatzen dute.
Energia ekoizteko egungo eredu nagusiak zerikusi handia du
prezioaren gorakadarekin, hain
zuzen, enpresa handiak eta
ekoizpen zentro handiak direlako
nagusi ekoizleen artean. Enpresa
horien eragina nabaria da, gainera, energia herritarren etxebizi-

tzetara ailegatu bitarteko urrats
guztietan. Nafarroan agerikoa da
hori: ekoizle nagusien artean dagoen Iberdrola da herrialdeko
energia banatzaile nagusia, bai
eta energia saltzailea ere.

‘Zikinak’ dira garestienak
Ekoizten den energia guztia Espainiako Sare Elektrikoak kudeatutako goi tentsioko lineetan sartzen da. Enpresa pribatu bat da
hori, gaur egun. 1985ean sortu
zuten orduko enpresa elektriko
publikoek eta pribatu batzuek.
Kapital publikoak behera egin du
geroztik, baina Espainiako Estatuaren esku da, oraindik ere, kapitalaren %20.
Energia mota guztiek egiten
dute bide bera: berdin eguzkiaren, uraren edo haizearen bidez
ekoitzitako energia berriztagarriek, zentral nuklearrek edo ziklo konbinatuko zentralek ekoitzitakoak. Hain zuzen, azken horietan erabilitako gasak eragin du
argindarraren prezioak gora egitea, neurri handi batean.
Gero eta baliabide eskasago bat
da, eta gero eta garestiago saltzen
dute gas hori dutenek. Energia zikinek, gainera, kopuru bat ordaindu behar dute eragiten dituzten CO2 isurketengatik. Beraz,
energia mota horiek dira garestienak, eta, aldi berean, horiek ze-

hazten dute Espainiako Sare Elektrikoak kudeatutako energia garraiatzeko sistemara sartzen diren energia mota guztien prezioa.
Espainiako Sare Elektrikoak
goi tentsioan garraiatzen du energia, baina, kontsumitzeko, erdi
edo behe tentsio bilakatu behar
da. Hori da banatzaileen zeregina.
Legez zehaztuta dago prozesuaren zati hori noren esku dagoen.
Nafarroan, salbuespen batzuk
bazter utzita, Iberdrola da banatzaile nagusia. «Logikotzat jo dezakegu etxera kable bakarra ailegatzea, bost izan beharrean; baina
ez da hain logikoa enpresa pribatu bat izatea kable bakar horren
jabe», azaldu du Borja Barredok.
Autokontsumoa da jarraitu beharreko bidea, hain zuzen, Energia Garako kideen ustez. Nork berea ekoiztea, eta kontsumitzeko
gunetik ahalik eta hurbilen, norbanakoen eta haien artean osatutako energia komunitateen esku
egon dadin ardura. «Gutxiago
kontsumitzea da egin beharreko
lehen urratsa; autokontsumoa bigarrena». Berriztagarrien alde
eginez, betiere. Ez, ordea, nolanahi. Izan ere, eguzki eta haize
parke handiak egiteko proiektuak ugaritu egin dira, eta eztabaida piztu da halakoek ingurumenean eragin dezaketen kalteari
buruz. «Enpresa handiak eguzki
plakak eta haize errotak jartzen
ari dira erregai fosilak zeuden tokian, dirua irabazten jarraitzeko», erran du Barredok. «Eredua
da, baina, aldatu behar dena».
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Garesko Udalak talde bat
sustatu du autokontsumo
kolektiborako
E. Elizondo

Energia berriztagarriak oinarri
dituzten proiektu txikiak sortzen
ari dira Nafarroan, enpresa handiek zuzentzen duten egungo
ereduari aurre egiteko. Autokontsumoa dute oinarri: tokian sortzea, eta tokian kontsumitzea.
Urruzko Udalarena da gisa horretako egitasmoetako bat. Erakunde horren bide bera egin dute bertze zenbaitek ere, eta tokian tokiko autokontsumoa bultzatzeko
komunitateak sortu dituzte.
Garesen, adibidez, aspaldi hasi
ziren urratsak egiten. 2014an, inkesta bat egin zuten herritarren
artean, eta ondorioztatu zuten
bazela energiaren esparruan bide
propio bat egiteko aukera.
2015ean, martxan jarri ziren:
eguzki plaken bidez udalaren autokontsumorako egitasmo bat jarri zuten martxan. «Helburutzat
hartu dugu udalak bere burua
hornitzea; utopikotzat jo dute
zenbaitek asmo hori; gure ustez,
ordea, orain arte bezala jarrai dezakegula pentsatzea da benetako
utopia», erran du Garesko Udaleko alkate Oihan Mendok.
Frontoi estalia baliatu du Garesko Udalak behar dituen eguzki
plakak jartzeko; herritarren esku

ere utzi ditu bertze zenbait, haiekin batera sustatutako energia
komunitatea hornitzeko asmoz.
«Donejakue bidean gara, eta gure
etxeetako teilatuetan ezin dugu
jarri eguzki plakarik», azaldu du.
Mendok garbi erran du «zaila»
izan dela eguzki plaken azpiegiturak behar zituen baimen guztiak lortzea.

«Utopikotzat daukate
askok gure asmoa;
orain arte bezala jarrai
dezakegula pentsatzea
da benetako utopia»
Oihan Mendo
Garesko Udaleko alkatea

Garesko Udalak badu energia
sortzeko bertze asmorik: zentral
hidroelektriko zaharra lehengoratu nahi du horretarako. Ez dute
ahaztu nahi xedea zein den: «Herritarrak ahalduntzea, ekoizpen
gune txikiak oinarritzat dauzkan
eredu jasangarri baten alde egin
dezaten». Energia «lehen mailako behar bat» dela gogoratu du.

141,71 5
ARGINDARRAREN ATZOKO
PREZIOA, EUROTAN
Argindarraren prezioak goia jo
zuen atzo, berriz ere: megawatt-ordua 141,71 eurora iritsi zen. Espainiako Gobernuak ez du asmorik
gehienezko prezio bat ezartzeko.

‘POOL’ ELEKTRIKOA
OSATZEN DUTEN ENPRESAK
Bost dira energia ekoizten duten
enpresa nagusiak. Haiek osatzen
dute handizkako merkatua edo
pool elektrikoa: Iberdrola, Naturgy,
Endesa, EDP eta Viesgo.

Nafarroan indarrean dagoen
energiaren sistemak lau eragile edo eremu nagusi ditu, eta
guztietan nabarmena da enpresa pribatuen parte hartzea.
Ekoizleak
Egungo ereduan, enpresa
handiak eta haien ekoizpen
zentro handiak dira nagusi.
Horrek erran nahi du energia
kontsumi daitekeen tokietatik
urrun ekoizten dela: zentral
nuklearretan, hidroelektrikoetan, ziklo konbinatuetakoetan,
bai eta eguzki eta haize parkeetan ere. Ekoizpen zentro handi horiek garraiatzeko sistema
bat behar dute.
Garraioa
Espainiako Sare Elektrikoak
kudeaturiko sistemak garraiatzen du ekoitzitako energia,
goi tentsioko dorreen bidez.
Zentro guztietan ekoitzitako
energia jasotzen du sare horrek, hain zuzen ere.
Banatzaileak
Kontsumitzen duten eremuetatik gertuago egoten dira goi
tentsioko dorreetan garraiatutako energia banatzeko azpiegiturak. Haien zeregina da goi
tentsioan jasotako energia
hori erdi edo behe tentsioko
dorreen bidez banatzea.
Saltzaileak
Banatzaileek kontsumorako
prestatutako energia kontsumitzaileen esku jartzen duten
eragileak dira saltzaileak.
Energia ekoitzi eta banatzen
duten enpresa handiak saltzaile ere badira, baina bertze
gisa bateko eragileak ere ari
dira eremu horretan, Energia
Gara kooperatibaren gisakoak, bertzeak bertze.
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Izaba, energia sortu,
banatu eta saltzen duen
Pirinioetako herria
E. Elizondo

Euskal Herrian aitzindari izan da
Izabako Udala, Ezka Ibaia enpresaren bidez energia sortu, banatu
eta saltzen duen lehenengo udala
baita. «Bakarrenetakoa», zehaztu du Izabako zinegotzi Aitor Perezek. Ezka ibaiaren ura baliatzen
du udalak energia sortzeko.
«Udan emaria ez da nahikoa, eta,
ondorioz, energia erosi egin behar
dugu».
1960ko hamarkadakoa da Izabako zentral hidroelektrikoa.
Udala da haren jabe, eta udalarena da, halaber, Pirinioetako herriko linea elektrikoa. Banaketaren esparruan Iberdrolak duen
nagusitasunari ihes egiten dion
salbuespen bakarrenetakoa da
Izabakoa, Electra Valdizarberekin batera, bertzeak bertze.
Sortzeko eta banatzeko gaitasuna izanda, energia saltzeko
urratsa izan da Izabako Udalak
egindako azkena. «Duela hiru
urte egin genuen urrats hori, herritarrentzat garrantzitsua delako. Eskura ditugun natura baliabideak erabiltzen ditugu energia
sortu eta diru iturri bat lortzeko.
Gurearen gisako herri txikietan,
baliabideak beti dira eskasak, eta
halako aukerak altxor bat dira».

Perezek nabarmendu du herrira itzultzen dela energia salduz
lortutakoa. Egun, 520 bezero dituzte. Herrian sustatzeko, gainera, badute energiarekin lotutako
bertze egitasmorik. «Frontoia
erabili nahiko genuke eguzki plaken bidezko energia lortzeko, eta
energia komunitate bat abiatzeko». Asmo hori gauzatzea «zai-

«Frontoia erabili
nahiko genuke
eguzki plakak jartzeko,
eta energia komunitate
bat abiatzeko»
Aitor Perez
Izabako Udaleko zinegotzia

la» dela onartu du Perezek, halere, eta erantsi du «poliki» izanda
ere aurrera eginen dutela «autokontsumoa» helburu duen eredu
baten alde. Oraingoz, Energiaren
Gela sortzeko bidean da Izabako
Udala, Aste Zurian ibarrera eskiatzera joaten diren haur eta nerabeen artean energiaren gaia jorratzeko, bertzeak bertze.
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tzeko lanen aurka ere gogor egin
zuen Jimenezek, eta lan horretan
segituko dute Zain elkarteko kideek ere.
Sotok agerian utzi ditu Esa handitzeko proiektuari buruz Ebroko
Ur Konfederazioko kideen diskurtsoan dauden kontraesanak.
«Klima aldaketako jokaleku ba-

«Onartzen dute gero eta
ur gutxiago izanen
dugula, baina Esa
handitzeko plana ez
dute baztertzen»
Dabid Soto
Zain elkarteko kidea

Zaraitzu ibaia, Irunberri inguruan, artxiboko irudi batean. IDOIA ZABALETA / FOKU

Zain taldeak «pozgarritzat» jo du bazter gelditu izana Zaraitzu ibaia erregulatzeko
asmoa, baina salatu du «ate bat zabalik» gelditzen dela Esako lanek segitu bitartean.

Plana aldatu dute; filosofia, ez
Edurne Elizondo

z dute eginen: Espainiako Gobernuak
2022-2027 eperako
prestatzen ari den
Plan Hidrologikoak
ez du jaso Zaraitzu ibaia erregulatzeko inolako proiekturik. Aspaldikoa zen Aizpurgin presa bat
egin, eta lur azpiko —Leire mendilerroaren azpitik, zehazki—
bederatzi kilometroko tunel bat
eraikitzeko plana; asmoa zen
Zaraitzuko ura Esako urtegira
eramatea. Ebroko Ur Konfederazioak, baina, ate hori itxi egin du
orain.
«Asmo txar horren aipamen
oro desagertu da». Hitz horiekin
ospatu dute Zain elkarteko kideek Ebroko Ur Konfederazioko arduradunek hartutako erabakia.
2019an sortu zuten Zain, Zaraitzu
zaintzeko, erregulatzeko asmoen
aurka egiteko, eta herritarren eta
ibaiaren arteko lotura sustatzeko,
hain zuzen ere. Horregatik jo dute
«ontzat» presa eta tunela egiteko
asmoa bazter utzi izana.
«Zuhur» izateko beharra nabarmendu dute, halere, orain itxitako atea berriz irekitzeko aukera

E

ez baita erabat desagertu.
«Proiektua baztertu dute, baina
ez proiektu horren atzean zegoen
filosofia. Ebroko Ur Konfederazioaren plangintza ez da aldatu»,
ohartarazi du Zain elkarteko kide
Dabid Sotok. Hau da, Esa handitzeko lanek aurrera segitzen dute.

Ibaiaren balioa

Bilera, uztailaren 9an
Zain elkarteak joan den uztailaren 9an jakin zuen Ebroko Ur
Konfederazioko arduradunek
bazter utzi dutela Zaraitzu erregulatzeko asmoa. Plan Hidrologikoa prestatzeko prozesua adi
jarraitu dute Zain taldeko kideek;
prozesuan parte hartu dute ahal
izan duten neurrian, eta Aizpurgiko presaren inguruko informazioa jasotzeko eta zabaltzeko presioa egin dute, konfederazioko
organoen aurrean. «Lan egin
dugu azalpenak emateko beharra
senti dezaten», erran du Sotok.
Uztailaren 9an online egindako
Plan Hidrologikoari buruzko
saioan, Zaraitzuren inguruko galdera egin zuten Zain taldeko kideek, hain zuzen, eta Ebroko Ur
Konfederazioko Plangintza buru
Miguel Angel Garcia Berak erantzun zien: Esa handitzeko lanek

tean garela onartzen dute, gero
eta ur gutxiago izanen dugula,
alegia, baina, hala eta guztiz ere,
urtegia handitzeko plana ez dute
bazter uzten. Ura baliabide
amaiezina balitz bezala jokatzen
jarraitzen dute».
Jarrera horrek eragin du Zain
elkarteko kideen kezka eta zuhur
jokatzeko beharra. «Esa handitzen badute, gerta daiteke berriz
ere ura Zaraitzutik hartzeko aukera mahai gainean jartzea»,
zehaztu du Sotok. Garbi utzi du,
halere, Ebroko Ur Konfederazioko kideek ere onartu dutela «zaila» litzatekeela Azpurgin presa
bat eta ura Esara eramateko tunela egiteko ingurumen baimena
lortzea.

Esako presa zaharra eta berria, aurrez aurre, iazko irudi batean. J. MANTEROLA / FOKU

aurrera segitu arren Zaraitzu
erregulatzeko proiektua albo batera utzia zutela ezagutarazi zuen.
«Ez da indarrean», zehaztu zuen
Garcia Berak.
«Bilera horretan errandakoa
idatziz ere jaso du Ebroko Ur
Konfederazioak; nolabaiteko
berme bat ematen digu horrek»,
erantsi du Zain elkarteko kideak.
«Berri ontzat» jo du lortutakoa,
ospatzeko modukoa, eta garbi
utzi nahi izan du Zain sortu aurretik ere egon dela ibaiaren alde lanean aritu den jendea. Denen garaipentzat jo du, ondorioz,

Zaraitzuren inguruko proiektua
baztertu izana. Nafarroako Gobernuak, zehazki, 1987. urtean
egin zuen Zaraitzu erregulatzeko
aukera aztertzeko txostena. Zain
sortu baino lehen, Urbizi taldeko
kideek ohartarazi zuten egitasmo
hori gauzatzeko arriskuaz,
2017an.
Zaraitzuren alde lan egin dutenen artean, hain zuzen, Fito Jimenez zena nabarmendu du Dabid
Sotok. Joan den abuztuan zendu
zen Urbizi taldeko kidea, eta haren babesa eskertu nahi izan dute
Zain elkarteko kideek. Esa handi-

Irailaren amaieran eginen du
Zain elkarteak hurrengo batzar
nagusia. Esari buruzkoa ez da
jorratuko duten gai bakarra;
elkarteak baditu bertzelako
asmoak esku artean: Zaraitzu
garbitzeko jardunaldi bat egitea
—2019an egin zuten lehen aldiz—,
eta Zaraitzu ibaiari buruzko
maratoi biologiko bat antolatzea,
bertzeak bertze.
«Maratoiaren asmoa da ibaiaren inguruko fauna eta landareak
ezagutzea, herritarrek duten aberastasunari balioa emateko»,
kontatu du Sotok.
Uraren kalitatearekin ere badute kezka, aurten ezin izan baitute Otsagabian ibaiko igerilekua
ireki, ura zikina zegoelako. «Badugu lana». Neguan, emariak berak garbitzen du ura, baina udan
behera egiten du, eta ibaia ez da
uraren kalitate onari eusteko gai.
Horri buruzko gogoeta sustatu
nahi dute Zain elkarteko kideek.
Ibaia zaintzeko, eta bizitzeko.
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Despopulazioa 5

Larraunek prest ditu hamar
proiektu, herriak ez husteko
Aurrekontua 578.000 eurokoa da; udalak Nafarroako Gobernuaren diru
laguntza jaso nahi du b Udalerriak 951 biztanle dauzka gaur egun
Edurne Elizondo

Larraungo Udalak eta ibarra osatzen duten kontzejuek hamar
proiektu prestatu dituzte, despopulazioari aurre egiteko asmoz.
Nafarroako Gobernuko Toki
Administrazio eta Despopulazio
Zuzendaritza Nagusiak martxan
du gisa horretako egitasmoak
diruz laguntzeko deialdia, eta
hortik jaso nahi dute Larraungo
agintariek beren proiektuak
garatzeko aurrekontua; 578.000
eurokoa, denera.
Larraungo Udalak helburutzat
hartu du populazioari eustea, eta,
hori lortzeko, «Larraun bizigarriago bat» egin nahi du, Mikel
Huarte alkateak nabarmendu
duenez.
Asmo hori xede, udalak, kontzejuek eta herritarrek elkarrekin
lan egin dute aurkeztutako hamar proiektu horiek osatzeko:
Azpirozko ostatuko teilatua zaharberritzea eta erabilera anitzeko gune bat atontzea, errentan
emateko bi etxebizitza egiteko
aukerarekin; Etxarriko ostatua
berritzea eta bilgune bilakatzea;
Gorritiko kontzejuaren etxea
moldatzea, erabilera anitzeko
gune bat sortzeko; Errazkingo elkartearen ondoan terraza bat
eraikitzea; Astizko aterpea berriz
ere martxan jartzea; Aldazko
ostatua zaharberritzea eta alokairuan jartzea; Uitziko jolas parkea
berritzea, eta Baraibarko ostatuko sukaldea moldatzea.

Udazkenean, jardunaldiak
Larraungo Udalak garbi du dirua
ez dela nahikoa despopulazioari
aurre egiteko. «Politika publikoak berrasmatu beharra dago»,
erran du Huarte alkateak. Asmo
horrekin, udala jardunaldiak
prestatzen ari da udazkenerako,
auziari buruz gogoeta egiteko.
Larraun 114,3 kilometro koadroko udalerri bat da, hamazazpi
herrik osatua. 2019. urteko
datuen arabera, 951 biztanle ditu.
Azken urteotako joera beheranzkoa da; gazteek alde egin dute,
batez ere, eta, ondorioz, populazioa gero eta zaharragoa da. 65
urte baino gehiago dituzte herritarren %29k; 25 baino gutxiagokoak, berriz, %17,4 dira. Herrien
husteari aurre egitea du udalak
lehentasun.

Aldazko ostatua. Zaharberritu eta errentan eman nahi dute. LARRAUNGO UDALA
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Beste
meloi bat
raila da. Horrek esan nahi
du idatz nezakeela itzuleraz, ia hilaren bukaerara
arte arrastaka eramaten dugun udako ajeaz edo joan den astean Estatuko indar polizialek
Arrotxapeko gazteekiko izandako jarrera negargarriaz. Baina dakigunaz harago ere ez dut askorik
aportatzeko alor horietan. Beraz,
ikasturte berriari hasiera emateko, beste behin ongi kontrolatzen
ez dudan gai bati heldu eta haztakatuko dut pixka bat, bale?
Zera zioen txio bat irakurri
nuen aurreko egunean: «Marika
gutxi dago Sakanan eta inork ez
du kuestionatzen zergatik». Sakanako neska batek erantzun
zuen, sekulako meloia dela esa-

I

R
HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta
nez, eta bera ez dela irekitzera
ausartzen, gainera etor dakiokeenagatik. Ni ere ez naiz nor meloi
hori irekitzeko, baina bai azkenaldian buruan izan dudan beste
kontu batekin lotura egiteko.
Musika talde bateko kide naiz.
Egiten dugun musika nahiko lasaia da, eserita ere ikus daitekeen
popa, sinpleki. Hitzak bizitzako
pasarte arruntez mintzo dira,
pixka bat polit jarriak. Sorpresa
ederra izan da aurtengo uda kontzertuz kontzertu eta, hortaz, herriz herri ematea. Ikasi dut Eskoriatza politagoa dela izenak iradokitzen zidana baino, Bizkaian
herri guztiak daudela elkarren
ondoan eta Erriberriko plazako
beroa jasangarria dela deus uler-

Goierriko gaztearen
euskalduntasuna
ez du inork jarriko
zalantzan, estetikoki
egiten duen hautua
egiten duela.
Arrosadikoarena,
aldiz, bai.

Irudia b Iruñea

tzen ari ez den jende bat jartzen
ari zaizun arretagatik bakarrik.
Oholtzan konturatu naiz musikarion eta publikoaren arteko
harremanak uste baino gehiago
baldintzatzen duela dena. Horregatik fijatzen naiz gure musika
entzutera joaten direnengan.
«Hauekin erlazionatuko naiz
gaur» pentsatuz bezala.
Hogeita hamar bat kontzertu
eman ditugu martxotik. Gipuzkoan eta Bizkaian gehienak, Nafarroa Garaian besteak. Eta kontu
batekin nabil bueltaka azkenaldian. Bada publiko profil zehatz
bat: 18 eta 25 (borobiltzearren)
urte arteko mutil heterosexualak
(hartu, faborez, azken bi hitz
hauek pintzekin). Bina belarritako, Salomonak eta Brigade Locoren kamiseta. Eta arroparen deskribapena egiten dut, hein batean musikak identitatea
markatzen duen heinean, janzkerak ere hala egiten duelako.
Durangaldea edo Goierri holako-

ez beteta ikusi dugun arren,
Iruñerrian ez zaigu profil horretako gazte askorik hurbildu. Hor
da koxka. Kontzertuetan profil
hori ikusten hasi ginenean ez genuen ulertzen. Orduan hasi ginen gure artean Ikusi dituzue hirugarren lerroko bi gazte horiek?
Rotten-en kamiseta zeramatenak-en gisakoak komentatzen.
Ez dut ondorio argirik, baina
bai ondorio (oker edo zuzenen)
bat edo beste. Estetikak (bere
edozein errepresentaziotan) garrantzia du identitatearen kontuan. Goierriko gaztearen euskalduntasuna ez du inork jarriko
zalantzan, estetikoki egiten duen
hautua egiten duela. Arrosadikoarena, aldiz, bai. Gure musika,
agian, urrutiegi dago Arrosadiko
gazteak behar duen horretatik.
Ez galdetu zergatik (edo bai), baina honek Sakanako marikekin
zerikusi handia duelakoan nago.
Meloiaren hurrengo xerra, beste
baterako.

3 eta 18 urte bitarteko 105.000 ikaslek
ikasturte berria hasi dute, asteazkenean
IRUÑEAb 3 eta 18 urte bitarteko 105.000 ikaslek ikasturte berriari ekin

diote asteon, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak
ezagutarazi duenez. Asteazkena izan zuten lehendabiziko eguna, zehazki; egun horretan, hain zuzen, 3 urteko 5.300 ikasle sartu ziren herrialdeko eskoletako geletan, lehenengo aldiz. Iazkoa bezala, koronabirusaren pandemiak baldintzatutako ikasturtea izanen da orain hasi
dena ere, eta COVID-19ari aurrea hartzeko neurriak zehaztu behar
izan dituzte eskoletan; iaz martxan jarritako protokoloari jarraituko
diote, oro har, ikastetxeetan, aldaketa nabarmenik gabe.

«Lanak aitaren galeraren
ingurukoak dira. Lesakakoa
dut familia; ilusioa egiten dit
han nire mundua erakusteak»
Patrizia Etxegarai Altuna
Artista, Lesakako komentuko ‘Larrosak nire sahatsen
azpian’ erakusketaren egilea

Pentsiodunen elkarteek pentsio sistema
«publiko eta duin» bat aldarrikatu dute
IRUÑEAb Oneka, Sasoia eta Pentsiodunak Martxan taldeek elkarreta-

Gaztetxearen aldeko protesta, bihar
Iruñeko Arrotxapeko gaztetxearen aldeko manifestazioa eginen dute bihar, irailaren 2an gertatutakoa salatzeko: gaztetxea hustu egin zuten egun horretan, eta Espainiako Polizia era «itogarrian» jazarri zitzaien gaztetxekoak babestera joandako gazteei. Poliziak 150 pertsona inguru identifikatu zituen, eta sei manifestari atxilo
eraman zituzten —irudian, atxilotutako gazteetako bat, lurrean—. Biharko manifestazioa 18:00etan hasiko da,
Iruñeko Maiteminduen parkean, Antolatzerik ez espaziorik gabe lelopean. IDOIA ZABALETA / FOKU

ratzea egin zuten astelehenean Iruñean, Udaletxeko plazan, pentsio
sistema «publiko, bidezko eta duin» bat aldarrikatzeko. Uda hasi aurretik ekin zieten pentsiodunek astean behingo protestei, eta aste honetakoa izan da udako geldialdiaren ondoko lehenengoa, hain zuzen.
Elkarteek gogor kritikatu dituzte Espainiako Gobernuak pentsioen inguruan onartutako neurriak —salatu dute, bertzeak bertze, neurri horiek genero arrakala kontuan hartu ez izana, eta aurreraturiko erretiroa zigortzea—, eta nabarmendu dute zerbitzu publikoek «okerrera»
egin dutela, oro har.

%

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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ATARRABIA GAJ Trio.
b Igandean, 13:00etan,

Totem aretoan.
ATARRABIA Rodeo.
b Ostegunean, 20:30ean,

Totem aretoan.
BURLATA Nick Dittmeier. and The

Sawdusters
b Gaur, 20:00etan, udal parkean.
IRUÑEA Nak Nafarroako Musika

Garaikidearen jaialdia: El retrato
del sonido. Tomomi Kubo.
b Gaur, 20:00etan,
Kondestablearen jauregian.
IRUÑEA Pim Pam Ville jaialdia:

Broken Brothers Brass Band, Anari
eta Guadalupe Plata & Mike Edison.
b Gaur, 20:00etan, Ziudadelan.
IRUÑEA Pim Pam Ville jaialdia:

Brecha, Verde Prato, Ashley
Campbell, Les Lullies eta Les Big
Byrd.
b Bihar, 20:00etan, Ziudadelan.
IRUÑEA Nak Nafarroako Musika

Garaikidearen jaialdia: Ómicron
XXI. Elisa Urrestarazu & Pilar Rius.
b Bihar, 20:00etan,
Kondestablearen jauregian.

Pilar Rius eta Elisa Urrestarazu Nak jaialdian, bihar
Nak Nafarroako Musika Garaikidearen jaialdiak fusioaren auzia jarri nahi izan du erdigunean aurtengo aldian. Duela astebete hasi zen, eta, bihar, bertzeak bertze, Pilar Rius eta Elisa Urrestarazu musikarien kontzertuarekin izanen du segida —irudian, biak kontzertu batean—. Elkarrekin ariko dira, gitarrarekin eta saxofoiarekin, bi musika tresna horien arteko fusioaren inguruan lanean. Zehazki, Ómicron XXI beren proiektua aurkeztuko dute; tinbre
eta testura berriak sortzea dute xede. Kondestablearen jauregian izanen da biharko emanaldia, 20:00etan. Sarrera doan da. NAK JAIALDIA

IRUÑEA Jarauta 69.
b Igandean, 13:00etan,

Burguen plazan.

TAFALLA Ashley Campbell.

GESALATZ Amets Arzallus, Maia-

b Gaur, 19:30ean, kulturgunean.

len Lujanbio eta Julio Soto.
b Etzi, 12:30ean,
Muezko kiroldegian.

IRUÑEA Valira.
b Igandean, 18:30ean, Zentralen.

BERTSOLARITZA

ZINEMA

BERTZELAKOAK

IRUÑEA El patio de mi cárcel.

BURLATA Burlatako Eguna. Esku-

b Gaur,

langileen azoka.
b Bihar, 11:00etan,
Larrañeta plazan.

IRUÑEA Guarimba.

ARAITZ Azken Muga jaialdia:

ITZAGAONDOA Soinua, tronpeta,

19:30ean,
Nafarroako Filmotekan.

b Asteartean, 20:00etan,

Maddalen Arzallus, Andoni Egaña,
Oihana Iguaran, Angel Mari Peñagarikano eta Julio Soto.
b Bihar, 17:00etan, Azkaraten.

punk! Unai Agirre Goia eta Nerea
Elustondo.
b Gaur, 19:00etan, Ardanatzen.

IRUÑEA Condenadas en Gaza.

IRUÑEA-LIZARRA Nafarroako XII.

b Asteazkenean,

Komiki Azoka.
b Urriaren 3ra bitarte.

O-ko Andre Mariaren plazan.
IRUÑEA Albany.

ANTZERKIA

b Asteazkenean, 20:00etan,

Burguen plazan.
IRUÑEA Patricia Kraus.
b Ostegunean, 20:00etan,

Ziudadelan.
LIZARRA Antzinako Musikaren

Astea. Ars lachrimae. Enrike Solinis.
b Gaur, 17:00etan,
Santa Clara elizan.
LIZARRA Antzinako Musikaren

Astea: Conductus Ensemble.
b Gaur, 19:00etan,

San Miguel elizan.
LIZARRA Antzinako Musikaren

Astea: Nafarroako Orkestra Sinfonikoa.
b Bihar, 19:00etan,
Los Llanos aretoko lorategian.

19:30ean,
Nafarroako Filmotekan.

BAZTAN Gure aldetara. Irati Ma-

juelo, Alazne Untxalo eta Ekhiñe
Zapiain Arlegi.
b Gaur, 19:30ean,
Lekarozko Hiru Itturri ostatuan.

BARAÑAIN Remigia Etxarren, la

IRUÑEA El Drogas.

reina del Arga. Estefania de Paz.
b Gaur, 20:00etan,
kulturguneko plazan.

b Ostegunean,

19:30ean hasita,
Nafarroako Filmotekan.

@
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3.000 Twitz kanpaina aipatu
duzu. Zer bide egin du?
Euskara Twitcheko zuzenekoak
egiteko hizkuntza ofizial izatea
nahi genuen. Horrela jasoa ez dagoenez, euskaraz sortzen dugunok ikusezin bihurtzen gara, eta,
bestalde, jendeak ez du erraztasunik gure edukiak bilatzeko. Horrek zera dakar: gure ikusle kopurua askoz txikiagoa izatea, eta,
kontrara, jakin badakigu euskaldun asko dagoela plataforman.
Kanpainaren helburua zen aldeko 3.000 boto lortzea.

Uxue Rey Gorraiz Iruñea

Hitz egitea, barre egitea eta ikastea; bizitzan, hiru gauza horiek
ditut maiteen». Bistan da: Iruñe
Astitz Larunbek (Barañain, 1991)
ez du burua gehiegi nekatu beharrik gehien gustuko dituenak zerrendatzeko. Ikasketaz kazetari
izanik ere, sare sozialen munduan murgildua da aspaldi, Arkkuso izenpean, eta hainbat
proiektu jarri ditu martxan. Gaur
egun, pasioz bizi da streaming artean, ongi baitaki komunitate bat
duela pantailaz bestalde. Bi estreinaldi izan berri ditu Astitz Larunbek: Zenbat meloi, hainbat
mazedonia saioa hasi du Twitchen, eta Xakalaka proiektua
abiatu du zenbait euskarritarako.
Buru-belarri ari zara Twitchen.
Zer aukera ematen du plataforma horrek?
Azken batean, zuzenekoak egiteko plataforma bat da. Egongo da
jendea pentsatuko duena: «Youtuben ere egin daitezke zuzenekoak». Bai, egia da, baina Twitch
soilik hori egiteko da, eta baditu
askoz interakzio handiagoa bermatzeko elementu batzuk; txata,
adibidez. Hain zuzen, txatak asko
baldintzatu dezake zure zuzenekoa, eta hori ez da gertatzen Youtuben.
Zuzenean aritzeak bizitu egiten
du ikusleekiko harremana?
Guztiz, eta, gainera, uste dut harremana gertukoago ere egiten
duela. Oso polita da. Iruditzen zait
beste sare sozial batzuetan nire
eta nire komunitatearen artean
dagoen pantaila lodiagoa dela, ez
dutelako zuzenekoek dakarten
hartu-emana. Ez ditut ikusten
besteen aurpegiak, baina haiek
nirea bai, eta edozer jartzen ahal
didate txatean. Idazten didaten
mezu horrek eragiten ahal dit barrea edo beste edozer, eta nik disimulatu beharko dut, edo ez.
Zer behar du twitchlari batek?
Dena kontrolpean izan behar duten horietakoa bazara, konplikatua izan daiteke. Ni horrelakoa
nintzen, eta hau erronka bat izan
da. Ikasketa prozesu bat ari da
izaten, eta pozik nabil horretan.
Zenbat meloi, hainbat mazedonia saioa hasi duzu Unai Guenagarekin batera. Oraingoz, ongi?
Oso pozik gaude, eta, egia esan,
biok oso urduri geunden; Unai,
aurretik zuzenekoak egin gabea
zelako, eta ni, berriz, apustu handia zelako.
Zein da saioaren asmoa?
Izenak pista handi bat ematen du:
meloiak irekiko ditugu. Halere,
elkarrizketa honen irakurleek ez
dezatela pentsa benetako meloiak ireki eta jango ditugula. Ho-

«Twitchen aldean, nire
eta nire komunitatearen
arteko pantaila lodiagoa
da beste sare sozial
batzuetan»
«Agerikoa da oraindik
ez dela nahikorik
inbertitu sare
sozialetako euskarazko
sortzaileak babesteko»

IÑIGO URIZ / FOKU

«Marisaltsera bat naiz,
eta ‘saltseoa’ eskaini
nahi dut, kalitatezkoa»
Iruñe Astitz Larunbe b Sare sozialetarako eduki sortzailea
Ikasteko gose asezinak eta sare sozialekiko afizioak bultzatzen dute Astitz
Larunbe proiektu berriak martxan jartzera, besteak beste. Berriki, beste
bi sortu ditu: ‘Zenbait meloi, hainbat mazedonia’ saioa eta Xakalaka.
nen aurretik Twitchen egindako
Lasai-lasai saioan otu zitzaigun
ideia. Ohartu ginen, inguruari
gure millennial ikuspegitik begiratuta, gai askori buruz ez dela
hitz egiten, edo behintzat ez sakontasunez. Adibidez, aurreko
batean ligatzeaz hitz egin genuen.
Badirudi tabua dela esatea ez duzula ligatzen, edo ez dakizula nola
ligatu. Naturaltasunez hitz egin
nahi dugu gauza horietaz ere. Ni
marisaltsera bat naiz, eta saltseoa
eskaini nahi dut, kalitatezkoa.

Gai horiek lantzerakoan, zure
buruari egiten diozu aipamena,
batzuetan. Zurearen gisako lan
batek ezinbestean dakar alde
profesionala alde pertsonalarekin nahastea?
Bakoitzak bere muga jartzen du.
Berdin da Twitchen edo beste
edozein sare sozialetan, zuk zer
eskaini nahi duzun da kontua.
Community manager gisa ariko
banaiz, jakina, horrelakoek ez lukete lekurik; hau bezalakoetan,
agian bai. Aspaldi hausnartu

nuen honi buruz, eta erabaki
nuen ni naizen bezalakoa agertzea. Ni nahiko gardena naiz, eta,
beraz, baita nire edukia ere.
Euskara hutsean sortzen duzu.
Zenbat zabiltzate horrela?
3.000 Twitz kanpaina martxan
jarri genuenetik gero eta gehiago
gara, gutxika-gutxika. Egia da
gehienak bideo jokotan ibiltzen
direla, baina, bestalde, badaude
bestelakoetan aritzen diren eta
oso komunikatzaile onak diren
streamer-ak ere.

Lortu zenuten?
Bai, orain 4.200 boto baino gehiago ditugu, baina, halere, Twitchek ez digu ezer esan. Guk ez
bezala, katalanek 2.905 botorekin lortu zuten ofizialtasuna
Twitchen. Gertatzen ari zaiguna
pena bat da; izan ere, behin aditu
nuen bezala: hemendik hamar
urtera sarean ez dauden hizkuntzak galbidean izango dira.
Horregatik da hain garrantzitsua
euskarazkoen alde egitea, eta,
hein batean, hautu politiko bat
dela ere iruditzen zait.
Xakalaka izeneko proiektua
sortu berri duzu. Zer da, zehazki?
Oraingoz, Iruñerrian egin daitezkeen gauzen proposamenak biltzeko asmoa duen proiektu bat
da, baina agenda bat baino askoz
gehiago izan nahi du. Bilbon ikasketak bukatuta, etxera itzuli nintzen, eta ohartu nintzen oker
nengoela gauza batean: uste
nuen Iruñean ez zegoela egiteko
gauza askorik, eta ez da egia. Hori
elkartu zitzaidan zerbait sortzeko
nahiarekin, eta, hara, bonbilla
piztu zitzaidan. Agenda huts bat
izatea baino gehiago, helburua da
Iruñerriko gazteon topagune izatea, gazteok sortua eta gazteak
dituena protagonista. Webgunea
hilabetearen bukaeran jarriko da
martxan. Xakalaka.es izanen du
izena, eta han ikusiko dira bestelako edukiak.
Aurreiritziak daude sare sozialetan lan egiten duzuenei buruz?
Esango nuke baietz. Ez da ikusten
atzean dagoen lan guztia. Gainera, agerikoa da oraindik ez dela
nahikorik inbertitu euskarazko
sortzaileak babesteko.

