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Etxebizitza

Edurne Elizondo Iruñea

E
goera zaurgarrie-

nean direnentzat

gero eta zailagoa

da egunerokoari

aurre egitea; ja-

kien prezioek

gora egin dute nabarmen, eta

etxebizitza bat alokatzea ezinez-

ko bilakatu da anitzentzat. Gela

bat partekatzea da aukera baka-

rra, askotan. «Haurrak dituzten

emakume arrazializatuek dute

etxe bat lortzeko zailtasun

gehien», nabarmendu dute Hari-

tuko kideek. Etxebizitza sindika-

tu bat da Haritu, eta duela bi urte

jarri zuten martxan, Iruñean.

Egoera zaurgarrienean diren ho-

riei helduleku bat eskaini nahi

diete, elkartasun sare bat ehun-

du, erantzun kolektibo bat ema-

teko asmoz. «Etxebizitzarena gi-

zarte osoaren arazo bat da». Auzi

hori erdigunean jartzeko, mani-

festazio bat antolatu dute, bertze

hainbat kolektiborekin batera;

maiatzaren 13an eginen dute,

Iruñean. 

«Kapitalismoak, arrazismoak

eta patriarkatuak egiten dute

bat», erran du Harituko Oihana

Idoatek, haur txikiak dituzten an-

dre arrazializatuek etxebizitza bat

lortzeko dituzten zailtasunak

azaltzeko. Idoateren hitzak berre-

tsi ditu Aichak. Marokoarra da,

eta 3 urteko alaba bat du. Asma-

tutako izen bat da Aicha, nahiago

baitu berea ez erran. Pisu bat alo-

katzea lortu du, bost urterako

kontratu bat sinatuta, baina hori

lortu arteko bidea «hagitz gogo-

rra» izan da harentzat, eta egoera

berriz okertuko den beldur da.

Garbi erran du: «3 urteko alaba

bat dut, eta haren ongizatea da

nire lehentasun».

Aichak oroitu du Iruñean etxe-

bizitza bat alokatu zuen lehen al-

dian jabeak «dirua lapurtu» zio-

la: «Kontratua sinatu, eta bermea

eta alokairua ordaindu nituen; 

etxean sartzeko eguna ailegatu

zenean, baina, ezin izan nuen, 

sarraila aldatu zuelako».

Iruñeko Alde Zaharrera mugitu

zen azkenean. Gela bat alokatu

zuen etxe batean, eta hiru hilabe-

tez egon zen han. «Dena ongi

joan zen, egun batean etxera ikas-

le batzuk sartu ziren arte», azaldu

du Aichak. «Ikasle horiek erran

zidaten etxe osoa alokatua zutela;

nire gela barne! Etxetik kanpo

egon nintzen denbora horretan

nire gelan sartu ziren».

Kudeatzaile baten esku

Etxebizitza turistikoak kudea-

tzen dituen norbaiten bidez lortu

zuen Aichak Iruñeko Alde Zaha-

rreko etxe hori. «Koronabirusa-

ren krisia gertatu zenean, etxe tu-

ristikoak zituzten jabeak bertze-

lako bezeroen bila hasi ziren, ne-

gozioari eusteko asmoz», aipatu

du Idoatek. Kudeatzaileen bidez

alokatzen dituzte etxebizitzak,

eta, anitzetan, maizterrek dituz-

ten eskubideak kontuan hartu

gabe.

Are gehiago maizterrak zaur-

garriak direnean. «Egun, etxebi-

zitzarena arazo handia da, baina

egoerak okerrera egiten du aloka-

tu nahi duena migratzaile bat

bada, edo paperik ez badu. Esku-

bideen urraketa nabarmena da

halakoetan, eta gela bat partekatu

bertze aukerarik ez dute. Hori

egiteko baliabiderik ez dutenak

karrikan gelditzen dira», kontatu

du Harituko kide Jesus Villarok.

Iruñeko Haritu etxebizitza sindikatuak eta bertze zenbait kolektibok manifestazio bat antolatu dute,
etxebizitzaren egoera salatzeko. Maiatzaren 13an eginen dute, Iruñean. Erdigunean jarri nahi dituzte
etxe bat alokatzeko dauden zailtasunak; umeak dituzten andre arrazializatuek dute arazo gehien.

Kolektiboaren indarrak josita

Harituko etxebizitza sindikatuak antolatutako protesta bat, Iruñeko karriketan, artxiboko irudi batean. HARITU



3NAFARROAKO HITZA
Ostirala, 2023ko martxoaren 17a Astekoa 

Etxebizitza

Ikasleek Aicha bizi zen etxea

alokatu eta gero, kudeatzaileak

pisu horren gaineko solairuko

bertze bat alokatzeko aukera

eman zion marokoar emakumea-

ri. «Gauza batzuk konpondu

behar zituela erran zidan, eta

bitartean bertze toki batera joan

beharko nuela. Toki batetik ber-

tzera mugitu ninduen, behin eta

berriz».

Egoera hori konpontzeko

asmoz, Aichak Harituko kideekin

bat egin zuen azkenean, ikasleek

alokatutako etxetik bota zutene-

an zain segitzen baitzuen kudea-

tzaileak agindutako etxera sar-

tzeko. Gainera, alokairuaren

prezioa igo zion. «Ia mila euro

eskatu zizkidan, hasieran baino

400 gehiago».

Gaua teilatu baten pean pasa-

tzeko ziurtasunik ezak Aicharen

osasunari eragin zion, bestalde.

«Gogorra da beti kezka horrekin

bizitzea, are gehiago haur bat

duzunean». Orain lasaiago dago,

baina badaki etxebizitzarena

arazo hagitz handia dela jende

anitzentzat, eta horregatik

nabarmendu du Harituren gisa-

ko kolektibo baten babesa hagitz

inportantea dela. 

«Denon artean ari gara lane-

an», nabarmendu dute Idoate eta

Villarok. Izan ere, sindikatuaren

laguntza behar izan duten ani-

tzek taldean gelditzea erabaki

dute, laguntza behar duten bertze

pertsonak artatu ahal izateko.

Berdinen arteko harremanak

ditu oinarri sindikatuak, ez baitu

laguntza emate hutsaz ardura-

tzen den kolektibo bat izan nahi.

«Denon artean eraiki behar

dugu; ez da erraza, baina horre-

tan ahalegindu nahi dugu», be-

rretsi dute.

Jabego pribatua
30 pertsona inguruk osatzen dute

Haritu gaur egun. Kolektiboak

duela bi urte hasi zuen bidea. Ko-

ronabirusaren krisia gogor jotzen

ari zen orduan, eta aurretik egoe-

ra kaskarrean ziren herritarren

egunerokoak okerrera egin zuen.

Harituk eta maiatzeko manifesta-

ziora deitu duten gainerako el-

karteek erdigunean jarri dituzte

zenbait datu, egoera horren adie-

razgarri: batetik, herrialdeko biz-

tanleen %10ek ezin dietela aurre

egin etxebizitzaren gastuei, eta

ezin diotela tenperatura egoki

bati eutsi  etxe barruan; eta, ber-

tzetik, %20k ekonomia «hagitz

ahulak» dituztela, eta, ondorioz,

ezin diotela aurre egin ezusteko

gastuei.

Harituko kideek garbi dute zai-

la dela sistemari aurre egitea.

Etxebizitza, ustez, oinarrizko es-

kubide bat da, «baina jabego pri-

batua ere bai», zehaztu du Villa-

rok, eta, ondorioz, «sistemak ja-

been alde egiten du» bi eskubide

horien arteko talkan.

Jokaleku horretan, sistemak

bazter utzitakoak erdigunean ja-

rri nahi ditu Harituk, hain zuzen,

eta herritarren arteko sare bat

ehundu, erantzun kolektibo bat

emateko. Aholkularitza juridikoa

eskaintzen die etxebizitzarekin

arazoak dituzten herritarrei, eta

lortu dute, gainera, «modu isile-

an» hamaika etxegabetze geldi-

tzea.

«Gaur egun, anitzek ia soldata

osoa baliatu behar dute etxebizi-

tza ordaintzeko», erantsi du

Oihana Idoatek. Hau da, lana iza-

teak ere ez du bermatzen prekari-

tatea bazter utzi ahal izatea. Ho-

rregatik, etxebizitza sindikatua-

rekin batera, despentsa solidario

bat dute. «30 familia daude

proiektu horretan; 120 pertsona

inguru, denera. Autogestioa da

gure helburua». Hori lortzeko,

zenbait baratze dituzte, bai eta

olibondoak ere, utzitako zenbait

lursailetan.

Etxebizitza sindikatuko eta

despentsako lana egiteaz gain, eta

herritarrak mugitzeko asmoz,

protestaren arloa sustatzeko

urratsa egin nahi izan du Harituk

orain. Eta dinamika horren ba-

rruan deitu dute maiatzeko ma-

nifestaziora. Gainera, Iruñeko au-

zoetan hitzaldi sorta bat eginen

dute, sarea ehuntzen segitzeko.

Hurrengo ortzegunean, Etxaba-

koitzen izanen dira Haritukoak,

18:30ean, zentro komunitarioan.

Harituko kideak, Iruñeko Santa Ana plazan, batzar batean. HARITU

Harituko kideak, Iruñeko denda batean, despentsa solidariorako jakiak biltzen. HARITU

25.000
ZENBAT ETXEBIZITZA HUTS

DAUDEN NAFARROAN

Nafarroan 25.000 etxebizitza huts

daude, ELA sindikatuak etxebizi-

tzari buruz egindako txosten ba-

ten arabera. Gainera, urtean 350

etxegabetze egiten dituzte.

«Dena lapurtu zidan. Karrikan utzi

ninduen, zortzi hilabeteko seme

batekin». Angela Muñozenak dira

hitzak, eta 2021eko ekainean

Iruñean bizilekutzat zeukan etxea-

ren jabeaz ari da. Muñoz etxetik

atera zela aprobetxatu, eta ateko

sarraila aldatu zion. Muñoz ezin

izan zen berriz sartu, eta barruan

gelditu ziren haren ondasun guz-

tiak. «8 hilabete zituen nire seme-

ak orduan; haren sehaska eta pi-

xoihalak ere kendu zizkidan».

Etxearen jabeak 2021eko ekai-

nean bota zuen etxetik. Lehenago

hasi zen, halere, alde egin zezan

«presio egiten». «Telefonoz dei-

tzen zidan, eta oihuka erraten zidan

alde egin behar nuela, kontratua

izan arren». Kolonbiarra da Muñoz,

eta asilo politikoa jasota etorri zen

Nafarroara. Salatu du «hasieratik»

egin zaiola zaila etxebizitza aurki-

tzea. «Harrera etxetik alde egin be-

har izan nuenean, hamaika arazo

izan nituen etxe bat lortzeko. Arra-

zakeria nabarmena da».

2019tik 2021eko ekainera bitar-

te, etxe berean egon zen, Iruñeko

Alde Zaharrean. «Etxe zahar bat

zen, bazuen moldatzeko beharra,

baina  toki bat behar nuen, eta har-

tu nuen». Kontratua berez berritu

arren, 2021eko martxotik etxetik

bota nahian aritu zen jabea, Muño-

zek oroitu duenez. Nabarmendu

du dozena bat etxebizitzaren jabe

dela hura. «Negozioa baino ez du

buruan».

Jabeak kalean utzi zuenean, Po-

liziarengana jo zuen. «Ez ziren

agertu ere egin». Auzitara jo zuen,

eta iazko abenduan egin zuten

epaiketa. Auzia sententziaren zain

da. 2021eko ekainean, kalean gel-

ditu zenean, lagun batek utzitako

dirua erabili behar izan zuen lehen

gau hartan gela batean lo egiteko.

Lizarran bizi da orain. «Ongi

nago».

«Karrikan 
utzi ninduen, 
8 hilabeteko 
seme batekin»

Angela Muñoz 

Etxebizitzarekin arazoak izan

dituen emakume migratua
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Etxebizitza
sindikatuarekin batera,
despentsa solidario bat
du Haritu proiektuak; 30
familiak erabiltzen dute



Olaia L. Garaialde 

Z
ergatik kantatzen

dute txoriek? Noiz

kantatzen dute?

Nolakoak dira kan-

tuak? Galdera ho-

riek eta beste asko erantzuten

saiatuko da Mikel Olano Basozai-

na eta Aranzadi Zientzia Elkarte-

ko ornitologoa, Baztanen. Txo-

rien kantuez solasean arituko da,

bihar, 10:00etan Elizondoko

Amezti elkartean: «Txorien kan-

tak entzun, gozatu eta zerbait be-

rria ikasiko dugu».

Amezti elkartean —talde horrek

antolatu du saioa— txorien kantu

batzuk entzun ostean, hegaztien

bila joango dira buelta bat emate-

ra. Olanok argi utzi du ez dela

ikastaro bat, baizik eta kantuez

gozatzeko aukera bat: «Goiz ba-

tean kantak ikastea ezinezkoa da.

36 urte daramatzat basozain la-

nean, eta lehendik ere afizio hori

neukan, eta, hala ere, egunero

ikasten dut». Gaineratu du «oso

frustragarria» izan daitekeela

kantu guztiak ikastearekin tema-

tzea. 

Txori arruntei erreparatuko

die; hau da, egunero entzuten di-

joatea, zarata gutxiago egiten du-

zulako eta hobeto entzuten duzu-

lako». Hortaz, bihar, taldean joa-

nen direnez, esan du «isil-isilik»

joatea garrantzitsua dela. Horrez

gain, prismatikoak eramatea ere

gomendatu du: «Entzuten dugu-

nean, saiatuko gara txoriak pris-

matikoekin lokalizatzen».

Kulturaren eragina
Hegaztien bueltan arituko dira

Marcos Isasi eta Gorka Valdes bio-

logoak ere, Baztango Talde Eko-

sozialak antolatutako bigarren

saioan; hegaztiei eta ingurume-

nak hegaztiengan duen eraginari

erreparatuko diote apirilaren

23an, ostegunarekin, 11:00etan,

haiek ere Elizondon. «Geure bu-

ruari galdetzen diogu espezie 

batzuk zergatik dauden gehiago

leku batzuetan, eta beste batzue-

tan ez, eta inguruko kulturak eta

lurra lantzeko moduak nola era-

giten duen horretan», azaldu du

Isasik.

Elizondoko plazatik abiatuko

dira hegaztiei behatzeko, eta bi

edo hiru kilometroko ibilaldia

eginen dute. Zenbait ekosistema

aztertuko dituzte; hala nola, erre-

ka inguruan ibiltzen diren txoriak

eta arrainak, eta hariztien ingu-

ruan ibiltzen diren txoriak. «Ibi-

laldia oso dinamikoa izango da,

eta haurrak hegaztien munduan

sartzeko aproposa», nabarmen-

du du Isasik.

Lurra lantzeko moduak hegaz-

tiengan duen eraginaz ere min-

tzatuko dira. Adibidez, landa za-

balak dituzten lekuetan birigarro

eta txirta gehiago ikusteko eta en-

tzuteko aukera dagoela azaldu

du: «Belarra oso baxu egoteak eta

animalien gorotzek intsektu ba-

tzuk erakartzen dituzte, eta in-

tsektu horiek, hegazti jakin ba-

tzuk». 

Lurra lantzeko moduak ez ezik,

eraikinen formak ere hegaztien

presentzian eragina duela konta-

tu du: «Zubiak egiteko moduaren

arabera —zulo handiak badaude,

adibidez—, aproposa da usoek ha-

bia egiteko». Enarek ere leku za-

bala behar izaten dutela esan du:

«Baserri batzuetan dagoeneko ez

dagoenez sabairik, enara gutxia-

go daude». Habiak kentzea debe-

katuta egon arren, batzuek etxee-

tan agertzen diren enaren habiak

kentzen dituztela eta hegazti

«pila bat» hiltzen dela salatu du

Isasi biologoak: «Elizondora joa-

ten garenean ikusiko dugu zein

den egoera».

Gaineratu du gizakien presen-

tziak eragin «handia» duela he-

gaztiengan: «Pentsatzen ohi

dugu ez garela naturaren parte,

eduki dugun eboluzio motari es-

ker naturatik at atera garela. Bai-

na ez da egia». Gizakiengatik es-

pezie asko galdu direla salatu du:

«Edonon gaude; dena eraldatu

dugu onerako eta txarrerako». 

ren horiei: txantxangorria, txepe-

txa, xoxoa eta birigarroa, besteak

beste. «Txoriak bistaz identifika-

tzen ohi ditugu, baina jakiteko

zenbat dauden, belarria oso ga-

rrantzitsua da, askoz informazio

gehiago ematen digulako», azal-

du du Olanok. 

Txori espezie bakoitzak bere

kantuak ditu; zortzi erregistro in-

guru izaten dituzte egoera bat edo

beste adierazteko. Haren ustez,

«dotoreena» eta «politena» ez-

tei kantua da: «Udaberria ugal-

tzeko garaia denez, orduan arrak

bikotea konkistatu, eta beste

arren aurrean lurraldea defenda-

tu behar du». Txori baten eta bes-

teen kantuak «asko» aldatzen

dira: «Xoxoaren kantuak oso go-

zoak eta atseginak dira, eta txirula

ahotsa daukate. Txepetxarenak,

aldiz, oso karrankariak dira, eta

txantxangorriarenak, melodiko-

ak eta finak».

Kantuak ongi entzuteko ahol-

kuak ere eman ditu ornitologoak:

«Behatzeko, onena da bakarrik

Baztango Talde Ekosozialak eta Amezti elkarteak bi saio antolatu dituzte Elizondon,
txorien kantuak eta hegaztiek ibarreko kulturarekin duten harremana jorratzeko.

Entzun, behatu eta gozatu

Txorien kantuak landuko dituzte bihar, Elizondon; hegaztiei behatzen ere saiatuko dira. Ezkerrean, buztangorri ilun bat; eskuinean, pitxartxar burubeltz bat. HITZA

Hegaztiei behatzen, teleskopioarekin, artxiboko irudi batean. MIKEL OLANO
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«Goiz batean txorien
kantak ikastea
ezinezkoa da. Basozain 
36 urte daramatzat , eta
egunero ikasten dut»
Mikel Olano
Basozaina, Aranzadiko ornitologoa

«Pentsatzen dugu ez
garela naturaren parte,
izan dugun eboluzio
motari esker, baina ez
da egia»
Marcos Isasi
Biologoa



Edurne Elizondo Iruñea

Gazteluko plazan terraza bat jar-

tzeko eskubidea du Laba sareak.

Horixe nabarmendu du Nafarro-

ako Administrazio Auzitegiak,

eta horixe berretsi du Arartekoak

ere. Elkarteak, baina, terrazarik

gabe segitzen du, Iruñeko Udalak

ez duelako auzitegitik jasotako

ebazpena bete nahi: hau da, La-

bak terraza jartzeko eskubidea

izan arren, udalak ez dio dago-

kion lizentzia eman nahi izan.

Egun, Windsor tabernak balia-

tzen du Laba sareari dagokion to-

kia, «baimenik gabe».

Laba sareak Gazteluko plazako 

2. zenbakian du egoitza, eta iazko

urtarrilean ireki zituen ateak. Ha-

sieratik, kultur jarduerak gara-

tzeko espazio bat ez ezik, herrita-

rrek bat egiteko toki bat ere izan

da; kafetegia dute horretarako.

Laba sareak, zehazki, kafe das-

taketarako lizentzia badu, eta ho-

rrek aukera ematen dio terraza

jartzeko. Terraza jartzeko lizen-

tzia hori eskatu zion Iruñeko

Udalari, hain zuzen, baina udalak

ukatu egin zion. Auzitara jo zuen

Laba sareak, ondorioz, eta Nafa-

rroako Administrazio Auzitegiak

iazko urriaren 10ean argitaratu

zuen bere ebazpena:  garbi utzi

zuen Labak baduela terraza jar-

tzeko eskubidea. 

Sententzia betearazi

Joan den urtarrilaren 24an, urri-

ko bere ebazpena berretsi zuen

Nafarroako Administrazio Auzi-

tegiak, eta Iruñeko Udalari egotzi

zion «hitz nahasgarriak» erabil-

tzea auzitegiaren ebazpena ez be-

tetzeko. Zehazki, Iruñeko Udale-

ko Herritarren Segurtasunerako

Saila da Labak eskatutako lizen-

tzia emateko prozesua oztopatu

duena. 

2022ko urrian, hain zuzen,

Arartekoak ere Laba sarearen

alde egin zuen, eta ebazpen bat

argitaratu zuen, udaleko sail ho-

rretako arduradun Javier Labairu

zinegotziaren jarrera kritikatuz.

Laba sareak udalak sententzia

bete dezala exijitu du. Nafarroako

Auzitegi Nagusiaren urtarrileko

ebazpenak, hain justu, hilabete

bateko epea zehaztu zuen udalak

lizentzia eman zezan. Bertzela,

Labari aukera eman zion auzitegi

horren bidez Nafarroako Gober-

nuari eska diezaion sententzia

betearazteko. Asteon, Iruñeko

Udalak Presidentetza Batzordean

jorratu du auzia; EH Bilduk eta

Geroa Baik salatu dute  «interes

politikoa» dagoela udalaren era-

bakiaren atzean.

Iruñeko Udalak ez du

terrazarik nahi Laban
Auzitegiak ebatzi du elkarteak baduela jartzeko
eskubidea; udalak, baina, ez du ebazpena bete

Atzean, Labaren egoitzako atea, Iruñeko Gazteluko plazan; haren aurrean, Windsor tabernaren mahaiak. LABA
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HURBILDU ETA LAU
Lohizune Amatria

Jarrera

kontuak

J
akiteak, are erabiltzeak,

ez du bermatzen borroka-

tzea. «Gazteek ez dute

euskararen sustapena

modu problematiko batean ikus-

ten, euskaraz bizitzeko aukera

gehiago dutelako». Mikel Arregi

Euskarabideko zuzendari kudea-

tzailearen hitzak dira, azken in-

kesta soziolinguistikoaz. 16 eta 24

urte arteko bost gaztetatik bi gai

dira euskara ulertzeko edo hitz

egiteko; baina beste horrenbeste

dira euskararen sustapenaren

aurkako jarrera dutenak. Gaine-

ra, gaiarekiko interesik ez dute-

nak aldekoak baino gehiago dira.

Aurreko belaunaldietan, euska-

raren aldeko protestek motiba-

zioa piztu zutela dio Arregik; hor

egon daiteke gakoetako bat. 

Gaztaroaren hurrengo adin

tartean harrapatu nau zazpiga-

rren inkestak, eta nireen artean

laurden bat gara euskara jakin

edo ulertzen dugunak. Gazteago-

ei bezala, antza, gutxi interesa-

tzen zaigu gaia, ñabardura bate-

kin: axolagabekeria nagusitzen

da gure artean. Duela bi urte To-

paguneak antolatutako Euskara-

ren aldeko jarrerak indartzeko

aukerak jardunaldiekin oroitu

naiz. Euskararen sustapenareki-

ko nire belaunaldiko hiru gazte-

ren esperientziak entzuteko au-

kera izan genuen.

7 urterekin iritsi zen Iruñera

Argentinatik Juan Gutierrez.

Itundutako ikastetxe erlijioso ba-

tean ikasi zuen, euskaratik mila

kilometrora. «Hizkuntzak elkar

ulertzeko tresnak direla uste dut,

baina zatiketa esan nahi zuen

euskarak niretzat», aitortu zuen.

Unibertsitatera iritsi arte: «Mun-

du berri bat zabaldu zitzaidan.

Inguruneak kulturaren zati bat

galtzera eraman nau».

Azkoienen A ereduan matri-

kulatu zuten Cristina Oses. Vasca

de mierdazen herrian haurra

zela; Iruñean, facha de mierda

deitzen zuten. Euskaldunek ha-

rekiko izandako jarrera kritikatu

zuen: «Ikusi nuen ia ezin nuela

parte hartu herri eta gazte mugi-

menduetan euskalduna ez nin-

tzelako; oso haserre bizi izan

nuen hori. Euskararekin izan du-

dan esperientzia errusiar mendi

bat izan da». 

Askok ezin uler dezakegu, or-

dea, egindako bidea euskararik

gabe. D ereduko ikastetxe publi-

ko batean ikasi nuen, Iruñerrian.

Ondoko ikasgelan nituen A eta G

ereduko ikaskideak, baina ezer

onik ez dut gogoratzen ereduen

arteko nahasketa hartaz. Etsaita-

suna erabatekoa zen: euskara vs

espainola; espainola vs euskara.

Eta atsedenaldiak banandu zizki-

guten halako batean. Arrazoi ho-

rrengatik izan edo ez, zerbait ez

genuen batere ongi egin.

Errespetua eskatu zuen Osesek

jardunaldietan, beldurrekiko,

aukerekiko eta denborekiko. Ba-

dago-eta erritmoei eta horien ku-

deaketa ereduei lotutako zerbait

honetan guztian. «Erosotasuna-

gatik, gaztelaniara jotzen da. El-

karrekin lan egin behar dugu, sa-

rean, eta nahasten ere saiatu be-

harko genuke», gomendatu

zigun Lur Albizuk, orduan.

Euskararen aldeko politikak

eta baliabideak gero eta gehiago

izan arren, euskara zein zaharra

eta polita den goraipatzea ez da

nahikoa jendea hizkuntzaren

alde lerratzeko. Euskarari lotuko

gaituen helburu bat behar dugu.

Irati Majuelok eta Amaia Zufiak

eskaini ziguten bide posible bat.

Mugimendu feministak eginda-

ko ibilbidea jarri zuten adibide,

2018ko grebak erakutsi zuen-eta

borroka feminista euskaraz egi-

tea posible dela. «Kalean egon

behar du. Euskara subertsiboa

eta antikapitalista sortu behar

dugu, Nafarroako borrokaren

hizkuntza izango dena. Ertzeeta-

tik erdigunera jo behar dugu».

Euskararen aldeko
politikak eta

baliabideak gero eta
gehiago izan arren,

euskara zein zaharra
eta polita den

goraipatzea ez da
nahikoa jendea

hizkuntzaren alde
lerratzeko

Irudiab Irurtzun

Manifestazio bat gasbidearen aurka
Aralar Zaindu Dezagun plataformako kideek manifestaziora deitu dute, Lekunberriko industrialdea hornitzeko

egin nahi duten gasbidearen aurka. «Aralartik ez dezatela egin», nabarmendu dute. Agerraldia egin zuten igan-

dean, Irurtzunen —irudian—, eta herritarrak deitu zituzten martxoaren 25ean Lekunberrin eginen duten protes-

tan parte hartzera. Nedgya enpresarena da gasbidea egiteko proiektua. Aralarko Babes Bereziko Eremua ze-

harkatuko luke. Arakilgo eta Larraungo alkateek Plazaolako alternatiba hobetsi dute. ARALAR ZAINDU DEZAGUN

Uharteko Arte Garaikidearen Zentroak
sorkuntza eta ikerketa lagunduko ditu

UHARTE bUharteko Arte Garaikidearen Zentroak martxan jarri du ar-

te plastikoak eta ikus-entzunezkoak laguntzeko bere programaren

bertze aldi bat: helburutzat hartu du sorkuntza eta ikerketa sustatzea,

baita artisten lana zabaltzea ere. Zentroak Nafarroako Gobernuko Kul-

tura Departamentuarekin batera prestatu du programa. Laguntzaren

bat jaso nahi duten artistek datorren apirilaren 13ra bitarteko epea du-

te euren proiektuak aurkezteko. Denera, 60.000 euro banatuko dituz-

te; gehienez, 12.000 euro emanen dituzte proiektu bakoitzeko.

«Mila euro baino gutxiago
jasotzen dute pentsiodunen
%44k; eta horietatik %70
emakumeak dira. Nafarroan
egoera jasangaitza da»

Ana Sarobe
Oneka Emakume Pentsiodunen Elkarteko kidea

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

%

2.352
ZENBAT SALAKETA JARRI ZITUZTEN INDARKERIA 

MATXISTAGATIK HERRIALDEAN 2022AN

Genero indarkeriaren aurkako Espainiako behatokiak jasotako da-

tuen arabera, Nafarroako epaileek 2.352 salaketa jaso zituzten 2022.

urtean. Hau da, 2021ean baino %44 gehiago. Iaz, 430 gizon auzipetu zi-

tuzten Iruñeko bosgarren zigor epaitegian; hori da bost urte bitarteko

espetxe zigorra jaso dezaketen prozedurak hartzen dituena. 430 gizon

horietatik 372 zigortu zituzten, hain zuzen ere.



MUSIKA

ATARRABIAETS eta Buhos.
bGaur, 20:00etan, Totem aretoan.

ATARRABIALos chikos del maiz.
bBihar, 20:00etan, Totem aretoan.

BERIAINPuro Relajo.
b Igandean, 17:00etan,

kultur etxean.

BERRIOZARHutsun eta JEL Trio.
b Igandean, 19:00etan,

auditoriumean.

IRUÑEAFunambulista.
bGaur, 20:00etan, Zentral aretoan.

IRUÑEA Iruñeko Sinfonietta or-
kestra.

bBihar, 19:30ean,

Baluarte auditoriumeam.

IRUÑEAMaria Jose Hernandez.
b Igandean, 12:00etan,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEAXVIII. Mendeko Orkestra
eta Iruñeko Orfeoia.

b Igandean, 18:30ean,

Baluarte auditoriumean.

IRUÑEADivertimento abesbatza.
b Igandean, 19:30ean,

Errekoleten elizan.

IRUÑEAPamplonesa udal musika
banda.

bAsteartean, 20:00etan,

Gaiarre antzokian.

IRUÑEAElena Bashkirova eta Mi-
chael Barenboim.

bOstegunean, 19:00etan,

Gaiarre antzokian.

BERTSOLARITZA

IRUÑEA Bertx(h)ori sariketako hi-
rugarren kanporaketa: Maddi Agi-

rre, June Aiestaran, Irantzu Idoate

Funosas, Mikel Lasarte, Aitziber

Leoz eta Jabi Lezaun.

bOstegunean, 19:00etan,

Zabaldi tabernan.

ZINEMA

ALTSASU La amiga de mi amiga.
b Igandean,

19:30ean,

Iortia kultur etxean.

ALTSASU Saint Omer.
bOstegunean,

19:00etan,

Iortia kultur etxean.

IRUÑEA Matrioskas. Las niñas de
la guerra.

bGaur, 19:00etan,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEA Get Out.
bGaue, 19:00etan,

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA Las mujeres perfectas.
bAstelehenean, 18:00etan,

Iturramako Civivox aretoan.

IRUÑEA El abuelo que saltó por la
ventana y se largó.

bAsteazkenean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

IRUÑEA The Souvenir: Part II.
bOstegunean, 19:30ean,

Nafarroako Filmotekan.

ANTZERKIA

ATARRABIATxiki. Adriana Olme-

do.

bBihar, 18:30ean, kultur etxean.

NOAINLázaro. Leamok.
bGaur, 20:30ean, kultur etxean.

IRUÑEAFreak. Paula Amor.

b Igandean, 19:30ean,

Iturramako Civivox aretoan.

IRUÑEA Irabazi. Txalo.

bAsteazkenean, 19:00etan,

Nafarroako Antzerki Eskolan.

DANTZA

ANTSOAINAitzindariak. iXa
bGaur, 20:00etan, antzokian.

IRUÑEAKarrikadantza.
bBihar, 12:00etan,

Zentral aretoan.

ERAKUSKETAK.

ALTSASUUholdeak arte garaiki-
deari buruzko programako era-

kusketa kolektiboa.

bApirilaren 16ra bitarte,

Iortia kultur etxean.

IRUÑEALuis Martorell 
ilustratzaile nafarraren atzerabegi-

rakoa.

b Igandera bitarte,

Kondestablearen jauregian.

IRUÑEADuales. Natalia Etxebe-

rria.

bMartxoaren 26ra,

Kondestablearen jauregian.

Iruñea bAntzerkia

Txaloren ‘Irabazi’ lana Irriziklo programaren barruan
Txalo konpainiaren Irabazi izenburuko antzezlana emanen dute asteazkenean, Iruñean. 19:00etan hasiko da saioa, Nafarroako Antzerki Eskolan. Hi-

riburuko udalaren Irriziklo programaren barruan antolatu dute emanaldia. Jon Plazaola aktorea igoko da oholtzara —irudian, Irabaziobran—, eta Pla-

zaolak berak zuzendu du lana. Obrak jorratzen du egungo gizarteak lehia sustatzeko joera nabarmena duela; Irabazi laneko protagonista Felix, bai-

na, deus irabazi ez duten pertsona horietako bat da, gau batean sari bat jasotzea egokitzen zaion arte. TXALO PRODUKZIOAK

Euskal Herriko kultur

ekitaldien agenda:

Berria.eus/

zerbitzuak/agenda

@
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Edurne Elizondo 

«Oso berezia». Horixe erran du
Naroa Iturainek (Iruñea, 1992)
Nafarroako Gobernuak 2022ko
kirol epaile onenaren saria eman
izanaz. Pilota epailea da hura, eta
garbi du euren lana dela partida
bateko albiste ez bilakatzea, baina
eskertu du gobernuak egin dion
aitortza: kantxan orain arte egin
duen lana nabarmentzea, alegia. 
Epailerik onenaren saria eman

dizu Nafarroako Gobernuak. Ai-

tortza bat da?

Bai, eta oso pozgarria. Ez nuen 
espero halako sari bat jasotzea,
are gutxiago kontuan hartuta ur-
teak direla Nafarroatik kanpo bizi
naizela, eta Aragoiko [Espainia]
Pilota Federazioarekin aritzen
naizela. 
Etxean ere zure lana estimatzen

duten seinale?

Nafarroako Pilota Federazioko
buru Javier Condek proposatu
zuen nire izena sarirako. Ni
Iruñekoa naiz, eta nire etxean ho-
rrelako sari bat jasotzea izugarri
pozgarria da, oso berezia. Bitxia
da, era berean, frontoira atera-
tzen naizenean nire helburua de-
lako ez nabarmentzea, epailea
ezin baita izan pilota partida bate-
ko albiste.
Nabarmentzen ez dena da epai-

le ona?

Partida amaitzen denean, emai-
tzak izan behar du albiste, edo
zein jokalari izan den onena, edo
nork egin duen tanto gehien.
Epaileari buruz hitz egitea ez da
seinale ona: ezin da izan albiste.
Nolatan hasi zinen epaile lane-

tan?

Epaile izatea erabaki nuen pilotan
aritzen ginenean gure partideta-
rako epailerik ez zegoelako. Ni
2015 urte inguruan hasi nintzen
berriz pilotan jokatzen. Txikitan
palan aritzen nintzen, eta 23 urte-
rekin berriz jokatzen hasi nintze-
nean, eskuz jokatzen hasi nin-
tzen. Niri beti gustatu zait eskuz
aritzea. Aldatze taldea sortu ge-
nuen Iruñean, eta jokatzen hasi
ginen batzuk. Antolatzen geni-
tuen txapelketak, eta epaile lane-
tan beti taldeko beste jokalariek
aritu behar zuten, epailerik ez ze-
goelako. Guk nolabaiteko ofizial-
tasuna edo seriotasuna lortu nahi
genuen, eta horregatik nahi geni-
tuen epaileak.
Zergatik ez zegoen?

Federazioak ez zuelako antola-
tzen trebatzeko behar zen ikasta-
roa. Ni hasi nintzen eskatzen; Na-
farroako Pilota Federaziora jo
nuen formakuntza hori eskatze-
ko, baina ez nuen erantzunik ja-
sotzen. Federazioak administra-

zioari egozten zion ardura, eta ad-
ministrazioak federazioari. Hiru
urtez aritu nintzen ikastaroa gal-
degiten, eta deus ez. Ordurako
Zaragozan [Espainia] bizi nintzen,
eta Aragoiko Pilota Federazioare-
kin prestatu nintzen, azkenean.
Horrek erran nahi zuen Nafarro-

an ezin zinela epaile aritu?

Hala da. Baina Nafarroan aukera
hori ematen ez zidatenez, Aragoi-
koa egitea erabaki nuen. Pena
hartu nuen, halere, etxean ate

hori ez zabaltzeagatik. Bi urtez
Aragoin aritu nintzen epaile gisa,
eta gero Espainiako federazioaren
titulua lortu nuen.
Aragoitik at ere aritzen zara, be-

raz?

Bai.Titulua lortu eta handik hi-
ruzpalau hilabetera, bertze ema-
kume epaile bati eta niri egokitu
zitzaigun final batean aritzea, le-
hen aldiz. Martxoaren 8ko aste-
burua zela oroitzen naiz, 2020an.
Garbi genuen oso ondo egin be-

har genuela gure lana; uste ge-
nuen zerbait gaizki eginez gero
arriskua zegoela zaleek esateko
emakumeok ez dugula ondo egi-
ten epaile lana. Azkenean, dena
ondo joan zen. Eta ordutik aurre-
ra, hamaika txapelketa eta finale-
tan aritu naiz, han eta hemen.
2022an, Miarritzeko Munduko
Euskal Pilota Txapelketan egon
nintzen. Larruzko palako Espai-
niako eta Frantziako selekzioen
finalean izan nintzen epaile.

Epaile ez ezik, pilotari ere baza-

ra oraindik. Bertze emakume

anitzek bezala, eskuz jokatzen

hasi, baina pala hartu zenuen

gero. Zergatik? 

Orain eskuz aritzen naiz, hori
maite dudalako gehien. Baina
egia da garai batean emakume
gehienoi gertatzen zitzaigula
hori, eskuz hasi baina palan ari-
tzera pasatzen ginela denak, 12-
13 urterekin esaten zigutelako
eskuak izorratuko zitzaizkigula.

Gauzak aldatzen hasi ziren
2016an; Bartzelonan emakume
pilotarien topaketa bat egin
genuen, eta gauzak aldatzen hasi
ziren. Orain, eskuz aritu nahi
duten neskek badute aukera
gehiago.
Ados eskuzko pilotari emaku-

mezkoen lehen klub profesio-

nala sortu zen 2021ean. Aldake-

ta horren ikur bat da?

Bai. Hor dago Maite Ruiz de
Larramendi, Nafarroan errefe-
rente bat dena; Iera Agirrerekin
batera jarri du martxan Ados, eta
urrats handiak ari dira egiten
emakumeen profesionalizazioa
lortzeko. Pilotari asko ari dira
klubean, eta hori ona da. Hori
sustatu behar da, arlo guztietan.
Epaileen artean ere bai, adibi-

dez?

Bai, alor guztietan aritzeko ema-
kumeok, eta profesionalizazio
hori lortzeko esparru guztietan;
pilotarien artean, bai eta teknika-
rien, epaileen eta zuzendaritzeta-
ko kideen artean ere. Guretzat
bainoago, gure atzetik heldu
direnentzat ari gara lanean, haiek
izan dezaten guk izan ez duguna.
Kirol erakundeak berritzeko

beharra bada?

Bai. Nik ezagutu ditudan federa-
zioetan ikusi dut berritzeko aha-
leginik handiena egin dutela
jende berri eta gaztea bereganatu
dutenek. Ez dugu kirola aldatu
nahi, baina egokitu behar da
egungo errealitatera.
Erresistentzia bada, oraindik

ere?

Bada, bai. Aspalditik daudenek ez
dute aldatu nahi. Baina behar da.
Eta horren alde ari gara lanean,
arlo guztietan.

«Frontoian, 
nire helburua da 
ez nabarmentzea»

Naroa Iturain Arrastia b Pilota epailea

Nafarroako Gobernuak 2022ko kirol epailerik onenaren saria eman dio
Naroa Iturain pilota epaileari. Eskertu du aitortza, eta erantsi du andreen
lana profesionalizatzen segitu behar dela pilotaren arlo guztietan.

JON URBE / FOKU

s
SOLASEAN
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«Antolatzen genituen
txapelketak, eta beste
jokalariek aritu behar
zuten  epaile lanetan,
epailerik ez zegoelako»

«Guretzat bainoago,
gure atzetik heldu
direnentzat ari gara
lanean, haiek izateko
guk izan ez duguna»


