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Sakanako Osasun Publikoaren Aldeko Plataformako kideek elkarretaratzera deitu dute, abuztuko
astelehenetan b CCOO sindikatuak Lan Ikuskaritzara jo du osasun garraioaren egoera salatzeko 2-3
b
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Sakanako Osasun Publikoaren Aldeko
Plataformak protesta eginen du
abuztuko astelehenetan, Altsasuko
osasun etxerako konponbide bat
exijitzeko. Altsasuko, Ziordiko eta
Olatzagutiko herritarrak artatzen ditu,
eta sendagileak falta direla salatu dute.

Medikuak
behar
dituztelako
Edurne Elizondo

edikuak
behar ditugu». Hori
da Sakanakako Osasun Publikoaren Aldeko Plataformako kideen aldarri nagusia. Eskaera
sinplea da, eta, aldi berean, Altsasuko osasun eremuaren egoera
«latza» uzten du agerian: «Zazpi
mediku eta erdi dagozkigu, eta,
oro har, bat edo bi egoten dira.
Medikuak behar ditugu».
Plataformako kide eta bultzatzaile Gurutze Arregi altsasuarrarenak dira hitzak. Abenduan sortu zuen taldea, Jose Antonio Donlorekin batera. Orain, Altsasuko,
Olatzagutiko eta Ziordiko hainbat
herritar ari dira plataforman lanean, Altsasuko osasun etxearentzat konponbide bat exijitzeko.
Zentro horrek hiru herriotako
biztanleak artatzen ditu.
Altsasuko osasun etxean duten
egoera salatzeko, Sakanako plataformak elkarretaratzera deitu
du: abuztuko astelehenetan eginen dute protesta, 12:00etan, osasun etxearen aurrean. Plataformak mobilizazioak sendotzeko
asmoa du, gainera, irailetik aurrera. «Sakanako bertze hamaika
eragilerekin egin ditugu bilerak,
eta babesa emateko prest dira.
Indarrak batuko ditugu», kontatu du Donlok.
Herritarren kezka ez da oraingoa, baina gora egin du azken urteotan. Donlok garbi erran du
osasun etxeko profesionalek

M

«ahal dutena» egiten dutela, eta
plataformak administrazioari
exijitu diola «ardura» har dezala.
«Orain, erabiltzaileok ez dugu
arreta egokirik; eta langileek ez
dute baldintza duinik ere», salatu
du Donlok.

Ekintza plana
«Duela urtebete oinarrizko arreta osatzen duten eragile guztiekin
jarri ginen harremanetan, zehaztu ahal izateko zer den urgentziazkoa, eta horren araberako
ekintza plan bat osatzeko. Plan
hori garatzen ari gara, oinarrizko

Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak zenbait
neurri zehaztu zituen, plan horren harira, Altsasuko osasun
etxeko egoera arintzeko asmoz.
Lan Eskaintza Publiko bat egin
zuten, apirilean, lau mediku postu betetzeko.
«Horrek arazoa konponduko zuela erran ziguten Nafarroako GoEz da egun bateko kontu bat;
bernutik, baina berdin
arazoa kronifikatu da;
telefonoz deitu, eta medikurik segitzen dugu: hagitz
gaizki», erran dute Donez dela esaten digute»
lok eta Arregik.
Gurutze Arregi
Sakanako Osasun Publikoaren Aldeko Plataforma
Izan ere, postuak banatu arren, mediku ba«Sakanako bertze hamaika
kar bat hasi zen maiatzeeragilerekin egin ditugu
an lanean. «Bik eszedenbilerak; babesa emateko prest tzia hartu zuten, eta
dira, indarrak batuko ditugu»
hirugarrena zerbitzu baJose Antonio Donlo
tzorde batean da», azalSakanako Osasun Publikoaren Aldeko Plataforma
du du Arregik. Uztailean
arretarako sarbidea errazteko, bertze bi postu atera ditu Osasun
antolakuntzan hobera egiteko, Departamentuak, baina Sakanaeta profesional gehiago kontrata- ko plataformako kideak gauza
tzeko, bertzeak bertze». Hitz ho- bera gertatuko ote den beldur
riek Nafarroako Osasun kontsei- dira. Oraingoz, bete gabe daude
lari Santos Indurainek erran postu horiek.
Egoera horrek osasun etxeko
zituen, joan den abenduan, orriotan. Ekainaren 21ean, herrialdeko egunerokoan du isla zuzena. Uzalkateen aurrean ekintza plan tailaren 21ean, adibidez, zentrora
hori aurkezteko bilera sorta joan ziren herritarrek kartel bat
aurkitu zuten atean: «Gaur laamaitu zuen Indurainek.

‘‘

Uztailaren 21ean Altsasuko osasun etxean jarritako kartela. NAFARROAKO HITZA

rrialdi eta osasun ordu atzeraezinak baino ez dira artatuko medikuen faltagatik»; horixe idatzi
zuten osasun etxeko langileek
atean jarritako oharrean.
«Ez da egun bateko kontu bat;
hori da larriena: arazoa kronifikatu da, eta maiz aurkitzen ditugu
gisa horretako kartelak osasun
etxean. Telefonoz deitu, eta gauza
bera, medikurik ez dagoela esaten digute», erran du Gurutze
Arregik.
Oinarrizko arretan medikuen
eta gaixoen arteko konfiantzazko
harremana sortzen ohi da, baina

Altsasuko osasun etxeko erabiltzaileentzat «zaila» da konfiantzazko giro bat lortzea: «Zazpi
mediku omen ditugu, baina
bakarra edo bi egoten dira. Erabiltzaile anitzentzat medikua aldi
oro da ezberdina, eta horrela ezin
da», aipatu du Jose Antonio
Donlok.

Alkateen kezka
Sakanako alkateek ere badute
kezka —kalitatezko osasun sistema publiko baten aldeko mozioak onartu dituzten zenbait herritan—. Ekainean, Nafarroako Par-
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Osasun garraioa «kinka
larrian» dagoela salatu dute
Erriberako SSGko langileek
CCOO sindikatuak Lan Ikuskaritzara jo du, eta administrazioari eskatu
dio enpresa iker dezala b Anbulantzien egoera «txarra» dela erantsi dute
E. Elizondo

Sakanako herritarrek uztailean egindako
protestetako bat, Altsasuko osasun
etxearen aurrean. NAFARROAKO HITZA

lamentuan izan ziren Altsasuko,
Olatzagutiko eta Ziordiko udaletako ordezkariak, Altsasuko Osasun Kontseiluko presidente Javier
Pazekin batera.
«Urgentziazkoa da gure osasun etxera mediku gehiago ekartzea. Adabakiak baino ez ditugu
jaso, orain arte; bertze zerbitzuetako edo eremuetako profesionalen aparteko orduen bidez ari dira
hutsuneak betetzen, eta ezin
dugu horrela segitu», erran zuen
Pazek, Iruñean, ekainean, Nafarroako Parlamentuko kideen aurrean.
Parlamentuko Osasun Batzordean egindako agerraldi hartan,
PSNko parlamentariek ere onartu
zuten egoera ez dela egokia:
«Arazo orokorra da, halere, mediku falta», erran zien Nuria Medina parlamentari sozialistak.
Uztaileko azken bi postuak abuztuan betetzeko «aukera» dagoela erantsi zuen.
Zain dira Sakanan. Ez bakarrik
han: Nafarroako Osasun Plataformak herrialde osoko oinarrizko
arretaren egoera jarri du erdigunean. Prekaritatea da arazo nagusietako bat, kideek azaldu dutenez, eta pribatizazioa, berriz,
arrisku handietako bat.

9.300
ALTSASUKO ZENTROAK HARTZEN DUEN BIZTANLERIA
Ia 7.500 biztanle ditu Altsasuk; ia
1.500 Olatzagutiak, eta 352 Ziordiak. Altsasuko osasun etxeak.
beraz, 9.352 biztanleko populazioa
artatzen du.

7,5
ZENBAT MEDIKU DAGOZKION
ALTSASUKO EREMUARI
Sei familia mediku dagozkio Altsasuko osasun eremuari —lau Altsasun, bat Olatzagutian eta bat Altsasu eta Ziordia artean—, eta pediatra bat eta erdi.

628.000
ZENBAT PERTSONAK JO DUTEN OINARRIZKO ARRETARA
Nafarroako Gobernuko Osasun
Departamentuaren arabera,
628.000 pertsonak jo dute oinarrizko arretara, 2021ean; hau da, ia
biztanleria osoak.

Osasun garraioa «kinka larrian»
dago Erriberan. Horixe salatu
dute CCOO sindikatuko kideek.
Jendaurrean azaldu dute zerbitzuak «gabeziak» dituela, eta
SSG enpresa jo dute egoeraren arduradun. Gainera, Lan Ikuskaritzara jo dute, eta Nafarroako Gobernuari eta Espainiako Lan Ministerioari eskatu diete iker
dezatela zer gertatzen ari den.
Sindikatuak uste du enpresak
«iruzur» egiten diela nafarrei.
Gaur egun, bi enpresaren esku
dago Nafarroako osasun garraioa:
SSG da bat —Tutera eta ErronkariZangoza eremuetan ari da— eta
bertzea Baztan Bidasoa —gainerako eskualdeetan—. Gobernuak bi
etxe horiekin zuen kontratua
amaitu da, berez, eta, ondorioz,
administrazioaren aldetik, bidegabeko aberaste egoera batean
daude: hau da, gobernuak merkatuaren egungo prezioen arabera ordaintzen du zerbitzua.
2017an, Nafarroako Gobernuak
iragarri zuen 2018rako osasun garraio sistema osoa publikoa izanen zela. Asmoari eutsi dio administrazioak, baina ezin izan du
gauzatu, oraingoz. Osasunbideko
Zuzendariotzaordeak berretsi du
garraioa kudeatuko duen enpresa
publiko bat sortzea dela helburua, eta une honetan enpresa hori
sortu aurreko kontsultak eta
txostenak egiten ari dela Osasun
Departamentua.

Hondatuta
CCOO sindikatuak ere babestu
du zerbitzuak publikoa izan behar duela. SSGri buruz, CCOOko
Tuterako ordezkariek garbi dute
enpresak ez duela gobernutik jasotzen duen dirua «ongi» erabiltzen. «Langileak falta dira. Nafarroako Gobernuak hiru pertsona
kontratatzeko baliabideak eman
zizkion enpresari; kontua da, aurretik, enpresak bete gabe zituela
bertze bi postu», salatu dute.
Anbulantzien egoera «txarra»
dela erantsi dute, eta anitzetan
hondatzen direla. Halakoak ger-

Anbulantzia bateko langileek Iruñean egindako simulakro bat, apirilean. N. G.

tatzen direnerako erreserban dituzten ibilgailuetako zenbait
«hutsik» daudela salatu dute,
gainera, eta, ondorioz, larrialdi
bat gertatzen denean, ezin dituzte
erabili.

SSG enpresak hamalau anbulantzia ditu zerbitzua betetzeko,
eta bertze hiru erreserban. Baztan
Bidasoak, berriz, 48 ditu zerbitzurako, eta bertze bederatzi, berriz,
erreserban.
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Teletaxiko langileek erakundeei
eskatu diete «ardura» hartzeko

daritzak sinatutakoa beten dezan
lortzea. Jakin dugunez, enpresa
konfrontazio hori bultzatzen ari
da: informazio okerra zabaltzen
ari da taxi gidariek gure kontrako
jarrera har dezaten», kontatu du
Iosu Caballerok.

Greba mugagabea egiten ari dira, hilaren 1etik b Iruñerriko Mankomunitateak bitartekari
lana egin dezala nahi dute b Enpresari eskatu diote bete dezala akordiorako oinarria

Gaur, elkarretaratzea

Edurne Elizondo Iruñea

«Egoera ez da samurra, baina aurrera egin behar dugu». Horixe
nabarmendu du Teletaxi enplegurako zentro bereziko langileen
batzordeko ordezkari Iosu Caballerok (ELA), uztailaren 1ean hasitako greba mugagabeak hilabete
bat bete duenean. Langileek ez
dute enpresako zuzendaritzaren
erantzunik jaso protestari ekin
ziotenetik. Horregatik, erakundeen bitartekaritza eskatu dute.
Gogoratu dute Iruñerriko Mankomunitateak daukala Iruñerriko garraio publikoaren ardura,
eta, ondorioz, Teletaxiko langileek erakunde horretako arduradunei galdegin diete «esku har»
dezatela. Nafarroako Gobernuaren diru laguntza ere jasotzen dutela erantsi du Caballerok.
Langileek grebara eraman dituen aldarriari eutsi diote: «Enpresak bete dezala otsailean sinatu zuen akordiorako oinarria»,

erran du Iosu Caballerok. Otsailean sinatu, baina apirilean atzera
egin zuen enpresak. «Agiria
adostu eta sinatu dute, ordea, eta
bete behar dute».

Hamabost langile
Akordiorako oinarri horretan
jaso zuten 2021ean soldata eguneratuko zutela, aurten KPIaren
arabera igoko zutela, eta 2023an,
berriz, KPIa +%0,5 igoko zutela.
Hamabost pertsonak osatzen
dute lantaldea, eta, enplegurako
zentro berezi bat denez, langileon
%70 elbarriak dira.

‘‘
Enpresa
informazio okerra
zabaltzen ari da, taxi
gidariek gure kontrako
jarrera har dezaten»
Iosu Caballero
Teletaxiko langilea eta ordezkaria

Apirilaren 12an, enpresak langileei jakinarazi zien ez zuela aurrera eginen adostutako akordiorako oinarriarekin. Atzera egiteko arrazoia KPIa dela azaldu du
langile batzordeko ordezkariak.
«Akordioa sinatu zutenean, ordea, bazekiten KPIa zenbatekoa
zen. Langileok hori behar dugu
erosteko ahalmena ez galtzeko»,
aipatu du Caballerok.
Enpresak atzera egin eta gero,
langileak behin eta berriz saiatu
dira negoziaziorako bidean urratsak egiten, baina ez dute lortu,
orain arte. Ekainaren 14an, protesta egitea erabaki zuten, eta
egun bateko greba egin zuten
euren egoera salatzeko. Ekainaren 23an, elkarretaratzea egin
zuten Iruñerriko Mankomunitatearen egoitzaren aurrean, eta
ezagutarazi zuten greba mugagabea hasiko zutela uztailarekin
batera.
Teletaxiko langileek taxilarien
eta erabiltzaileen arteko zubi lana

egiten dute: Agustindarren industrialdeko egoitzatik kudeatzen dituzte herritarrek zerbitzua
eskatzeko egiten dituzten deiak.
Ondorioz, taxiek karrikan jarraitzen duten arren, uztailarekin batera hasitako grebak gidarien
egunerokoari eragin dio.
Caballerok salatu du zuzendaritza ez dela zintzo jokatzen ari,
eta taxi gidariak Teletaxiko langileen kontra jartzen saiatzen ari
dela. «Ez dugu konfrontaziorik
nahi taxilariekin; gure grebak ez
du haien aurka egin nahi. Gure
protestaren helburua da zuzen-

9.000
ZENBAT DEI GELDITU DIREN
JASO GABE SANFERMINETAN
Teletaxiko langileek nabarmendu
dute erabiltzaileen 9.000 dei inguru gelditu direla jaso gabe Iruñeko
sanferminetan. Egunean mila.

Greba mugagabea hasi eta gero,
Teletaxiko langileek elkarretaratzea egin zuten joan den astean
Iruñeko Udaletxe plazan. Gaur
ere karrikara aterako dira: elkarretaratzera deitu dute, taxi gidariek Iruñeko Ahumada dukearen
karrikan duten geltokiaren parean.
Langileek salatu dute enpresak
ez diela inolako erantzunik eman
protestak hasi zituztenetik. «Ez
dute urrats bakar bat ere egin».
Horregatik uste dute Iruñerriko
Mankomunitateak, batez ere,
esku hartu beharko lukeela, lan
gatazka konpontzen laguntzeko.
«Iruñerriko garraio publikoaren
ardura mankomunitatearena
da», berretsi du Caballerok.
Langileek eutsi diote uztailaren
1ean hasitako greba mugagabeari. Hilabete bat bete dute, eta aurrera jarraitzeko indarrez dira,
oraingoz. «Akordiorako oinarria
sinatua dago; bete dezatela», exijitu dute langileek. Gaur karrikan
izanen dira, berriz ere, lan gatazka konpontzeko bide bat eskatzeko.

Teletaxiko langileen elkarretaratzea, Iruñeko Udaletxe plazan, joan den ostiralean. Gaur bertze bat eginen dute, Iruñeko Ahumada dukearen karrikako taxi geltokiaren parean. NAFARROAKO HITZA
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Hamabi arte erakusketa izango dira
aurten Baztanen. Inguruko artisten
margolanak ikusteko aukera egongo da,
pandemia garaian alde batera geratu
ziren pintzelei berriro lekua eskainiz.

Baztan berriro
margotzen
Itsaso Jauregi

ihiseak hutsik
egon dira bi urtez. Baztanen
uda oro antolatzen diren erakusketek itxaron egin behar izan
dute pandemia dela eta, baina artistek haien kolore paleta hedatzen jarraitu dute. Hamabi arte
erakusketa izango dira aurten
Baztanen.
Ez da jarduerarik gabeko garaia
izan Diana Iniestarentzat (Sabadell, Herrialde Katalanak, 1971),
sorkuntzaz betetako aroa baizik:
«Niretzat, pandemia lagungarria
izan da. Bi hilabetez kanpoan bizi
ondoren, etxera itzuli nintzen, eta
nire ideia artistikoak ordenatu ditut», esan du margolariak.
Erratzu-New York-Erratzu da
Iniestak gehienetan egiten duen
bidaia: «New Yorken egin ditudan ikasketak artean baliabide
gehiago lortzeko izan dira, gero
nik Erratzun askatasunez margotzeko». Independentzia horretan
oinarrituta antolatu du artistak
aurtengo erakusketa, Erratzuko
bere estudioan kokatuta.
Tomas Sobrinok (Elizondo,
1953) ez du pintzela askatu bi urte
horietan, eta esan du bere sortze
prozesuak «berdin» jarraitu
duela: «Nik uda honetan arte erakusketa egingo dut. 29 urte daramatzat horretan; pandemian ere
ez naiz gelditu». Arizkunenea
kultur etxean aurkeztuko ditu
hainbat urtetan sortutako obrak.

M

Pasioaren jaiotza
Pinturaren atzaparrek oso adin
ezberdinetan harrapatu zituzten
bi artistak. Kataluniako margolariari 11 urte zituelarik iritsi
zitzaion artearekiko maitasuna,
margolari inpresionistak lehen
aldiz begiztatu zituenean: «Gure
irakasleak inpresionisten xafla
txiki batzuk eman zizkigun,
eta nik argizari eta errotuladoree-

kin kopiatu nituen», aipatu du
Iniestak.
Adin nagusiko izatean, etxetik
ihes egitea erabaki zuen, arte erakusketa bat ikusteko: Diego Velazquezen obra erakusten ari ziren Prado museoan, Madrilen.
«Han, errealistak ezagutu nituen, eta hor erabaki nuen ni
margolari errealista izango nintzela», esan du artistak.
Erakusketaren katalogoa
«oraindik» gordetzen duela
onartu du Iniestak. Gaztaroan,
Bartzelonako eta Madrilgo hainbat akademiatan formakuntza
jaso zuen, txikitatik izandako

Tomas Sobrino, Elizondoko Arizkunenea kultur etxean, joan den astean, erakusketako obren aurrean. J. MANTEROLA / FOKU

‘‘
Nik uda honetan arte
erakusketa egingo dut.
29 urte daramatzat
horretan; pandemian
ere ez naiz gelditu»
Tomas Sobrino
Margolaria

«Artea norbere
buruarekin topo egitea
da, lotsarik gabe.
Horregatik, terapiarekin
harreman zuzena du»
Diana Iniesta
Margolaria

ametsa betetzeko asmoz.
Baina beti ez da posible zaletasuna lanbidea ere izatea. Sobrinoren kasuan, artea asteburuetan
egiten zuen jardunaldia zen.
«1993an nire lana uztea erabaki
nuen pinturan aritzeko, ezin nuelako erdizka egin», dio artistak.
Erabaki «arriskutsua» izan zela
onartzen du margolariak, baina
baita «onena» ere: «Hor jarraitzen dut, ilusio honekin lehen
egunetik».
Baina lilura koloretsua mantentzea ez da beti erraza. Sobrinok
dio «ia ezinezkoa» dela arteaz bakarrik bizitzea: «Margolariok eta
superheroiak antzekoak gara;

Diana Iniesta, Erratzuko bere estudioan, joan den ostiralean, erakusketan egongo diren obrekin. JAGOBA MANTEROLA / FOKU

biok beste lanbideren bat dugu».
Koadroen salmentatik bakarrik
ezin dela bizi aipatu du margolariak, eta areto batzuen partetik jasotzen duten tratua kritikatu du:
«Lana aurkezten duzu leku batean, eta, askotan, kobratu egiten
dizute, edo koadro bat eman behar diezu. Musikari bati kontzertu
bat eman eta gero gitarra kenduko bazenio bezala da».

margotzeko asmoz. Edonork parte har dezake, baldintza batekin:
gero lanak komentatzea, pintxo
bat jaten duten bitartean: «Mundua oso indibidualista da, baina
taldeak funtsezkoak dira, ezin
dugu elkarrekin ikasteko nahia
galdu», aipatu du Sobrinok.

Baztan koloretsua

Baztanen zenbait margo erakusketa ikus daitezke asteotan.

Pasioa finantzatzeko, bi margolariek arte ikastaroak antolatzen dituzte urtero. Sobrinok Jose Maria
Apezetxearekin ematen zituen,
eta harreman estua mantendu
zuen duela bost urte zendu zen
artistarekin: «Hura izan zen nire
maisua, baita nire aita ere», esan
du pintoreak. Uda oro antolatzen
ditu eskolak Baztango natura

ERAKUSKETAK

Elizondo
Jaime Urrutia, 3. Jose Luis Alzugarai, urrira bitarte.
Jaime Urrutia, 15. Fernando Gorostidi, abuztuaren 31ra bitarte.
Arizkunenea kultur etxea. Tomas Sobrino, datorren irailaren 4ra
bitarte.

Iniestak ikasgeletatik kanpo
tailerrak ere antolatzen ditu, non
pintura eta terapia elkartzen diren: «Artea norbere buruarekin
topo egitea da, lotsarik gabe. Horregatik, terapiarekin harreman
zuzena du», dio artistak. Pintzela
indartsu itzuli da Baztanera.

Arizkun
Santxotena parke museoa. Teresa Lafragua, abuztuaren 31ra bitarte.
Sarternea etxea. Xabier Soubelet, irailaren 9ra bitarte.
Erratzu
Zubieta etxea. Jose Mari Apezetxea eta Roque Lasa, abuztuaren
15era bitarte.
Artistaren estudioa. Diana Iniesta, abuztu osoan.
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Nafar
karneta
ant Esteve de Palautorderako ezkilek ez dute
Bartzelonako ereserkia
jotzen ordu jakin batzuetan, bizilagun batek gainetik
txistuka entonatzen duen bitartean. Inguruko festibaletako edalontziak sanferminetakoak baino
txikiagoak dira (bai, EHZn zeudenen tamaina berekoak), eta arraroa da oso ogia tomateak laguntzen ez duenetan.
Hipika eta hipika artean dagoen Can Bonamic masiako helbidea erdi katalanez eta erdi gazteleraz dagoen arren, lore banatzaileak, kostatuta bada ere, asmatu
du heltzen, eta jaso egin dut nire
urtebetetze opari ederra, etxetik
519 kilometrora. Lluís Llach uste
nuen baino zaharragoa da bizitza
errealean, eta eltxo aaaaasko

S

R
HURBILDU ETA LAU
Amets Aranguren
Arrieta
dago penintsularen parte horretan.
Bizilagun guztiek sarbidea duten etxeko eraikinaren goiko aldeko terrazan afaltzea ez da guretako bezain planazoa Bartzelonako biztanleendako, nahiz eta
—kasu, turista komentarioa dator— bertatik Kataluniako Antzoki Nazionala edo Sagrada Familia
ikusi, eta ia ilargi beteak gaua argitu. Hiri horretan iturriko ura
oso azkar pasatzen da eztarritik
urdailera, azkarregi.
Mediterraneoa utzi gabe, baina
pixka bat urrutiago, Kretako
Loutro herriko harriek ez dut
uste hemengoekin ezberdintasun handi-handirik izanen dutenik, baina nire turista maila souvenir dendetara sartzeko modukoa ez denez (eskerrak), pare bat

Aspaldi ez nuela
hainbeste egun
pasatzen etxetik
kanpo, eta ikusten
beste batzuk baino
zer ‘-ago’ garen edo
zer ez ‘hain’

Irudia b Berriozar

ekarri dut (motxilan lekua soberan izanen banu bezala), segur
aski bi urteren buruan ikusi eta
pentsatzeko: eta hauek… nongoak ziren?
Irlan, oro har, nahi bezala gidatzen dute. Ausartuko nintzateke
esatera biztanle gehienek duela
hilabete batzuk (kostatuta) gainditu nuen gidabaimeneko azterketa teorikoa (hemengoa) ez luketela gaindituko, zeren eta, nik
ikasi nuenaren arabera, ezin da
autobideko bazterbidetik zirkulatu eta ezin zaio auto bat kontrako norabidean datorrela ikusita
aurreko autoa aurreratzeari ekin.
Ia jende guztiak daki ingelesez,
eta ahuntzak nonahi ibiltzen
dira, arroketan zein zuhaitzetan
igota, grabitateari egiten dioten
trufa agerian utziz. Haien esneaz
eginiko gazta eta jogurtak daude
leku guztietan. Jogurt greziarrak,
baina benetakoak, murtxikatzen
ahal den dentsitate maila horretakoak, badakizue?
Το λογαριασμό, παρακαλώ
(kontua, faborez) eskatuta, angu-

rri zati handi bat dator pagatu beharrekoaren zenbatekoaren aurretik, postrea dohainik. Euskaldunok gisakoak omen gara, jatorrak, atseginak… baina mamia
6€-edo, ezta? Ez galdetu zergatik, baina eulirik ez dago apenas.
Hori bai, txitxarrek duten kanturako potentzia edozein joterorenaren gainetik dago, eta alde
handiz.
Espainiako hiriburuan izan da
azken geldialdia, eta han bezala
ez dut uste beste inon galdu dutenik lotsa hainbeste usoek. Edonork nahiko luke hauek eurengan duten segurtasun maila bera
izan.
Aspaldi ez nuela hainbeste
egun pasatzen etxetik kanpo, eta
ikusten beste batzuk baino zer
-ago garen edo zer ez hain. Ikasten da eta gustura egoten da, baina etxean bezala, inon ez.
P.D.: Hau dena ez da peloteoa
izan nafar karneta itzul diezadazuen; sanferminak ez beste ia
guztia maite dut lur honetan, benetan.

Erdialdea Trenaren Alde taldeak salatu
du AHTak lur gehiago hartu nahi duela
TAFALLA b Erdialdea Trenaren Alde plataformak salatu du martxan
dela abiadura handiko trenarentzat Tafallako lur gehiago desjabetzeko prozesua. Herri lurrak dira desjabetu nahi dituzten horietako anitz;
denera, hirurehun sail inguru desjabetu nahi dituzte. Alegazioak aurkezteko epea zabalik da, abuztuaren 3ra bitarte, eta plataformako kideek esku hartzeko eskatu diote Tafallako Udalari. Kritikatu dute prozedura udan abiatu dutela, eta asmoa izan dela «oharkabean» pasatzea. AHTa bertan behera uzteko exijitu dute.

«Santos Cerdan PSOEko
Antolakuntza idazkari gisa
berretsi izanak sendotu egiten
ditu Txibiteren eta Sanchezen
ezkerreko gobernuak»
Ramon Alzorriz
PSNko bozeramailea Nafarroako Parlamentuan

960
Harrera egin diete haur sahararrei
Aljeriako kanpalekuak utzi, eta Nafarroan dira, joan den larunbatetik, uda herrialdean pasatzera etorri diren 55
haur sahararrak. Berriozarren egin zieten harrera —irudian, haurretako zenbait, larunbatean, herri horretako
Euskal Herria plazan—, eta, ondoren, nor bere familiarekin joan zen. Oporrak Bakean programaren bidez etorri
dira haurrok Nafarroara. Lehen bidaia da pandemia piztu zenetik. Osasun krisiak eragin du kanpalekuetan
egoerak okerrera egitea. Haurrei, bertzeak bertze, osasun azterketa eginen diete hemen. IDOIA ZABALETA / FOKU

ZENBAT ANDREK JASO DUTEN NAFARROAKO GOBERNUAREN
EMAKUMEAREN ARRETARAKO ZENTROAREN LAGUNTZA
Nafarroako Gobernuaren Emakumearen Arretarako Zentroak 960 andre
artatu zituen iaz. Indarkeria matxista sufritu duten emakumeentzako zerbitzu bat da; zehazki, indarkeria fisikoa edo psikologikoa sufritu duten
emakumeei aholkularitza juridikoa eskaintzen diete zentro horretan.
Joan den urtean artatu zituzten 960 emakumeetatik 21 adingabeak ziren.
2020. urteko datuekin alderatuta —997 artatu zituzten duela bi urte—,
erabiltzaile kopuruak ia %4 egin zuen behera 2021. urtean.

%

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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Bera b Musika

BERA Hutsun eta JEL Trio.
b Gaur, 19:00etan,

Toki Onako patioan.
BAZTAN Baztan Kantuz.
b Igandean, 12:00etan,

Almandozko plazan.
DONAMARIA The Trikiteens.
b Igandean, 19:00etan,

frontoian.
IRUÑEA Bihotza.
b Bihar, 19:00etan,

Zentraleko terrazan.
LOS ARCOS Kokoshca.
b Igandean, 21:00etan, plazan.

TAFALLA Pablo Und Destruktion.
b Ostegunean, 20:00etan,

Kondearen parkean.
ULTZAMA Suakai.
b Ostegunean, 19:00etan,

Lizasoko Orgiko basoan.

BERTSOLARITZA
BERA Bestak: Saioa Alkaiza eta

Igor Elortza.
b Asteazkenean, 12:30ean,
Udaletxeko plazan.
ETXARRI ARANATZ Bestak: An-

doni Egaña, Oihana Iguaran, Eneko Lazkoz eta Iker Zubeldia.
b Asteazkenean, 13:00etan, plazan.

ZINEMA
BARAÑAIN Explota, explota.

Hutsun eta JEL Trio, Kultur programaren eskutik
Nafarroako Gobernuak antolatzen duen Kultur programak Hutsun eta JEL Trio eramanen ditu Berara gaur. Herriko Toki Ona institutuko patioan ariko
dira, 19:00etan hasita. Ikuskizunak jazz doinuak ditu oinarri, baina, ezinbertzean, berrituta: txalapartaren hotsa gehituko diote Hutsun taldeko kide
Anai Gambra Urizek eta Mikel Urrutiak —irudian, biak, iazko maiatzean, Iruñean egindako Txalaroa jardunaldietan—. Haiekin batera izanen dira oholtza gainean JEL hirukoteko Marcelo Escrich, Javier Lopez Jaso eta Juanma Urriza. IÑIGO URIZ / FOKU

ces que habitáis en el agua (entsegu irekia). La Caja Flotante.
b Igandean, 20:00etan.

TUTERA Baztango Dantzariak.

IRUÑEA La fragua de Vulcano. Pio

IRUÑEA Los días. Javier

b Gaur, 20:30ean,

Gerendiain.
b Abuztuaren 20ra bitarte,
Kondestablearen jauregian.

Muro.
b Martxora bitarte,
Nafarroako Museoan.

IRUÑEA Julio Pablo, Maria Cueto

LIZARRA Denbora geldia. Jesus

eta Piluca Azparren.
b Abuztuaren 21era bitarte,
La Fabrica de Gomas galerian.

Rivero.
b Irailaren 2ra bitarte,
Gustavo Maeztu museoan.

Yehuda Ha-Levi plazan.

b Ostegunean, 22:00etan,

Kulturgunearen plazan.

TAFALLA Erriberriko Antzerki Kla-

IRUÑEA Europa.

sikoaren Jaialdia: Lear! Antonio
Zafra konpainia.
b Bihar, 19:30ean, kulturgunean.

b Gaur, 19:45ean,

Golem Yamaguchi zineman.

DANTZA

ERAKUSKETAK
BAZTAN Xabier Soubelet.
b Irailaren 9ra arte,

Arizkungo Sasternea
etxean.

IRUÑEA Azor.

IRUÑEA Kontzientzia eta Artea.

b Asteartean, 17:15ean,

BAZTAN Generoa. Kimua Dantza

BERTIZARANA Lilura-olerki mahi-

Golem Yamaguchi zineman.

Kolektiboa.
b Gaur, 20:00etan,
Elizondoko Foruen plazan.

koak. Mikel Belaskoain.
b Abuztuaren 31ra bitarte,
Bertizko jaurerrian.

IRUÑEA Espíritu sagrado.
b Asteartean, 20:00etan,

Golem Yamaguchi plazan.
IRUÑEA Rompiedo las olas.
b Astezkenean, 17:00etan,

Golem Yamaguchi zineman.

ANTZERKIA
ERRIBERRI Erriberriko Antzerki

Klasikoaren Jaialdia: La melancolia del turista. Teatro de objetos documentales. Iberescena.
b Gaur, 18:00etan, jauregian.
ERRIBERRI Erriberriko Antzerki

Klasikoaren Jaialdia: Callados pe-

Olaia Merinoren azken
lanak.
b Abuztuaren 31ra bitarte,
San Frantziskoko liburutegian.

@
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Edurne Elizondo Iruñea

Sexu hezitzailea da Mikel Abaurrea (Erriberri, 1996). Harremanak sakon aztertu ditu, eta guztietan zisheteropatriarkatuaren
arrastoa aurkitu du. Zenbait gako
jarri ditu erdigunean tratu txarreko harremanak identifikatzeko.
Berak zuzendu du Iruñeko Harrotuk harremanei, tratu txarrei eta
etikari buruz egin duen tailer bat.
Harreman toxikoez ari zara. Bikoteaz haragoko harremanez?
Tailerretan eta hitzaldietan harreman toxiko bat zer den galdetzen
dudanean, jendeak bikotea izaten
ohi du buruan. Baina harreman toxikoak hainbat esparrutan daude:
familian, lagunartean, lanean...
Zergatik lotzen dugu batez ere
bikote harremanarekin?
Bikotekidearekin dugunari jartzen ohi diogulako izen zehatz hori. Lagunekin edo senideekin duguna harreman bat izanen ez balitz bezala.
Bada, ordea. Lan egin behar da
harreman hori osasungarria izan
dadin, ezta?
Zalantzarik gabe. Zaintzak egon
behar du esparru guztietan erdigunean. Zaintza kolektiboa da,
eta zaintza horri lotuta gaude.
Zuk zeure burua zaintzen ahal
duzu, baina lagunartean edo
lanaren esparruan zaintzen ez
zaituen norbait badago, ez zara
ongi egonen.
Gizakiak animalia sozialak direla erraten ohi da. Harremanei lotuta daude?
Txikitatik bilatzen dugu bertzeen
berotasuna, bertzeen babesa.
Handituz joan ahala, lagunen edo
bikotekideen babesa bilatzen dugu.
Familia ez duzu aukeratzen; lagunak edo bikotekideak, bai.
Horrek zer eragin du harremanetan?
Egia erran, lagunekin edo bikotekideekin dugun harremana ere ez
dugu guk aukeratzen, neurri handi batean. Batzuengana bideratu
eta bertze batzuengandik bereizten gaituzten presioak ditugu,
oraindik ere. Pisu handia dute
abizen batek, bertzearen generoak, beltza, ijitoa edo zuria ote
den... Txikitatik erraten digute
norekin egon gaitezkeen eta norekin ibili behar dugun kontuz.
Beraz, horiek ere inposatutako
harremanak dira, neurri handi
batean.
Lantxotegi Kabia proiektua garatzen ari da, gazte migratzaileek eta herrialdekoek elkar ezagutzeko. Migratzaileek diote
zaila dela kuadrilletan sartzea.
Izugarria da kuadrillena. Kanpo-

ko norbait saiatzen bada sartzen,
nolabait, sartu nahi duen horrek
erakutsi beharko du talde horretan egoteko egokia dela. Oso esparru itxiak dira.
Batzuentzat espazio seguru bat
dira, eta bertze batzuentzat, berriz, ezin gainditu dezaketen harresia.
Kuadrillen barruko dinamikei
buruz anitz dago errateko. Espazio segurutzat daukanak, akaso,
nolabaiteko boterea izanen du
talde horren barruan, baina, segur aski, kide guztien egoera ez da
bera.
Botere harremanak daude?
Bai, eta berdin gertatzen da familian, edo bikotean edo lanean.
Botere harreman horrek eragiten du harremana toxiko bilakatzea?
Harreman toxiko esamoldea asmatu dugu tratu txarreko harreman bat adierazteko. Tratu txarrak gertatzen direnean, anitzetan, egoera hagitz larria izan arte
ez gara ohartzen zer gertatzen ari
den. Harremanak idealizatzeko
joera dugu.

SOLASEAN
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«Txikitatik
erraten digute
norekin egon
gaitezkeen»
Mikel Abaurrea b Sexu hezitzailea
Iruñeko Harrotuk harremanei, tratu txarrei eta
etikari buruzko tailer bat egin berri du. Mikel
Abaurrea sexu hezitzaileak zuzendu du; gai hori
ikertu du, eta garbi erran du harremanei buruz
ikasitako gauza anitz «deseraiki» behar direla.

da lotura hori haustea. Familiako
kideekin, bikotekidearekin, bai
eta lagunekin ere.
Bakardadeari beldurra dio jendeak?
Ona da bakarrik egoten ikastea,
ohiko espazioetatik at dauden harremanak lantzea. Bakarrik zaudenean aukera duzu bertze harreman mota batzuk jorratzeko.
Harremantzeko modu hegemonikoak ere badaude, baina ez dira egokiak guztientzat.
Bai, harremantzeko moduetan
ere araua nagusitzen da; ez da
kontuan hartzen desgaitasuna,
adibidez; pertsona neurodibergenteekin edo traumaren bat edo
menpekotasunen bat dutenekin
ez dugu elkartu nahi. Kontuan
izan behar dugu, ordea, norbaitekin harremantzen garenean pertsona horren alde guztiak aintzat
hartu behar ditugula.
Gizarteak ez du jendea harremanak lantzeko prestatzen?
Ez, tresnak behar ditugu. Teoriak
dio dibertsitatearen alde gaudela,
eta inklusioa aldarrikatzen dugula, baina praktikak erakusten digu ez dugula urratsik
«Harremantzeko moduetan ere egiten hori gauzatzeko.
Etxean, eskolan, laguaraua nagusitzen da;
nartean ikasitako haez da kontuan hartzen
maika gauza deseraiki
desgaitasuna, adibidez»
behar ditugu, eta ez da«Txikitatik ikasi beharko
kigu nola. Mingarria da,
genuke norbere eta bertzeen
gainera, eta ez dugu egin
espazioak eta mugak
nahi.
errespetatzen»
Bertzeekin partekatutako espazioei buruz
Familiako kideen artekoak ere aritu zara; nork bere espazioa
bai?
kudeatzeko ere bada zer ikasi?
Bai, eta horren ondorioz hagitz Bai, zaila izaten ohi delako mugak
zaila izaten da esparru horretan ezartzea. Ez digute hori irakasten.
gertatzen diren tratu txarrez Ezagutzen ez dugun norbaiti bi
ohartzea. Txikitatik hazten baza- musu ematera behartzen gaituzte
ra zure emozioak kontuan har- txikiak garenean. Nahi ez badugu
tzen ez dituen espazio batean; ere, hala egin behar dugu. Osahutsaren hurrengoa zarela erre- sungarria da txikitatik nork bere
pikatzen badizute; zure eraba- mugak ezartzen ikastea. Geure
kien kontra egiten badute... ikas- burua babesteko modu bat da hoten eta barneratzen duzu ri.
harremanak horrelakoak direla.
Bertzeen kontroletik babesteko?
Horren atzean dago zishetero- Bai. Sare sozialekin eta sakelakoepatriarkatuaren eragina?
kin nabarmena da kontrol horren
Bai, egitura horrek esparru guz- eragina. Badakite non gauden.
tiak ukitzen ditu. Botere harre- Mezu bat jaso eta berehala eranmanetan gizona izaten ohi da na- tzuten ez badugu, mezua bidali
gusi; zaintza, oraindik ere, ema- duena haserretu egiten da. Konkumeen lan bat da. Gertatzen da, trola izugarria da.
gainera, gizon batek hartzen due- Zer dago kontrol horren atzean?
nean zaintza horren ardura, idea- Jeloskortasuna, bertzeak bertze.
lizatu egiten dela. Emakumeen Garbi izan behar dugu jeloskor
artean nabarmentzen ez dena sentitzea ez dela berez txarra;
txalotu egiten da gizonen artean.
emozio bat da, eta momenturen
Familiako kideen arteko harre- batean sentituko dugu. Kontua da
mana anitz idealizatzen denez, emozio hori nola kudeatu.
zailagoa da harreman hori haus- Zer egin hobetzeko?
tea?
Txikitatik ikasi beharko genuke
Bai, baina, tratu txarreko harre- norbere eta bertzeen espazioak
manak daudenean, osasungarria eta mugak errespetatzen.

