
Atarrabia-Nabairen aldizkariaren lehen
alea esku artean duzu, Baietz.

Baina zergatik aldizkari bat? Zergatik Baietz?

Jakin bagenekien Atarrabia aldaketa baten
premian zegoela, batez ere azken 20 urteetan
eskuineko udal gobernua pairatu ondoren;
Independenteak eta UPN egon baitira azken
urteetan. Eta Atarrabia-Nabai aldaketa horren
alde zegoen, eta maiatzeko udal hauteskun-
deetan lelo honekin aurkeztu ginen. Herritarrek
hautagai-zerrenda honen alde berretsi zuten
eta gehiengoa lortu zuen.

Jakin bagenekien eskuinak, patxada ede-
rrean egotera ohituta, ez zuela gogo onez
onartuko bere porrota eta hasiera hasieratik
erakutsiko zuela. Eta jakin bagenekien erago-
zpenak izanen genituela, batez ere nafar
eskuinaren hedabideek, egunkariak nagusiki,
duten eragina ikusita beraiek defendatzen
duten nabarrismo baztertzailetik aldentzen
den guztiaren aurka baitaude.

Atarrabiako alkatetza lortu ondoren bage-
nekien UPNren jomuga politikoan egonen
ginela. Horretarako edozein trikimailu, falt-
sukeriak barne, erabiliko zutela argi genuen,
eta beraien hedabideetan nola agertuko ginen
ere bagenekien. Ez gara gu  salbuespen bakarra
izan eta Nabaik agintzen duen Iruñerriko beste
herrietan ere, Atarrabia ez denean Berriozar
da, edota Zizur edo Barañain…, pairatu be-
harko genuela eta hedabide horietako infor-
mazio helburu bihurtuko ginela ere bagenekien.
Ia egunero agertzen gara izenburuetan Atarra-
bia ez denean Berriozar da, edo Zizur, Ba-
rañain… Bost hilabete hauetan, uda barne,
ez dute inoiz hainbeste berri sortu.

Ikurrinaren ezartzeak, herriak hala eskatua,
lehen orrialdea eta azken orrialdea izan zituen
egun berean Cordobilako egunkarian. Indura-
inek azken Tourra irabazi zuenetik ez dugu
hainbeste kazetari eta hedabiderik ikusi  gure
herrian bisitan. Honi Nafarroako Gobernuaren
mehatxuak gehitu zitzaizkion ikurren legea ez
betetzeagatik. Mehatxu hau auzitegietara
bideratu dute.

Jai-egitarauak aukera ematen zion gure
alkate ohia bezalako politiko langabe bati -
Nafarroako Gobernu berria osatzerakoan ez
zioten inongo kargurik eman- prentsan agert-
zeko ezker abertzaleari ordaintzen genion
bidesari politikoa salatuz, eta  gainera elizkizun
zehatz batzuk desagerraraziko genituela za-
balduz. Azkenean UPN eta ANV bat etorri

zirten jai-egitaraua ez onartzean. Gainera, bere
taldekideekin batera, Salbeko segizio ofizialari
huts egin zion bere hautesleak txunditurik
utziz. ¡Miente -esaten du esaera zaharrak-,
que algo queda!

Udal batzordeak eratzean eskainitako le-
hendakaritza postuari uko egitera bultzatu
zituen ez baitakite galtzen.

Beste alde batzuetatik ere gaitzespenak ez
ditugu faltan bota. Adibidez udala progresista
bat eratzean postua edo kargua mantendu
nahi izan zuena, edota bere hauteskunde
kanpaina lorez bete ziguna udaberri berri bat
aldarrikatuz. Baina zoritxarrez uda iritsi baino
lehenago lehortzen hasi ziren. Udazkena iritsi
eta lehendabiziko hostoak eroriak dira jadanik.

Guztien ahotan egon gara eta hemendik eta
handik atera gaituzte, baina ez egiten ari garen
ikuspuntutik -Kultur etxe berriaren aurreproie-
ktuaren aurkezpena
erakunde kulturalei;
Jai-egitaraua egite-
rakoan kolektibo eta
pertsonen parte har-
tze zuzenarekin; in-
guruko herrietako
udalekin eta Bigarren
Hezkuntzako institutu
berri bat lortzeko
sortu den komisio-
arekin batera nego-
ziazioak aurrera era-
maten…- baizik eta
besteei komeni zaien
ikuspuntutik.

Zoritxarrez gure
herriko jende asko-
rentzat dena txuri ala
beltza da, berarekin
zaude ala bere aur-
kakoa zara, iritzi ez-
berdina duena  baz-
tertzen du eta berea
bakarrik kontsiderat-
zen duela egia baka-
rra. Eta inongo lot-
s a r i k  g abe  l au
haizetara oihu egiten
dute.

Zergatik BAIETZ?
Zergatik Atarrabia-
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Txuri eta beltzaren artean ortzadarraren
kolore guztiak har daitezkeela pentsatzen
dugulako, iritzi desberdinak izan daitezkeelako
norgehiagoka sozialik gabe, egi bakarra eta
absolutua ez dagolako, eta bakoitzak gurea
dugu…

Geuk ere bai eta beste inork desitxuratu
gabe kontatu nahi dizugu.



• Lehenago ere zinegotzia izan zinen eta udala ere ezaguna
zenuen, baina ez alkatearen ikuspuntutik. Zer sentitu zenuen
zure bulegoan lehendabiziko aldiz sartzean?

Hasieran poz handia sentitu nuen, ez bakarrik pertsonal
mailan, baizik eta hau bezalako unea iristeko borrokatzen jo eta
ke urte askotan aritu diren horiengatik. Ideia horiek eta proiektuak
aurrera ateratzeko eta gobernatzeko beste era bat zegoela defendatu
duen taldeak herriaren gehiengo baten konfiantza lortu du, eta
udal gobernua osatzera ailegatu da.

Banekien, biziki aldarrikatzen zen aldaketaren burua eta
protagonista izango nintzela, atarrabiarrek eskatutako aldaketa
hori, herritarrekin eta udaleko kide guztiekin batera aurrera aterako
dena elkarrekin lan eginez. Nire bulegoaren atea zeharkatzean
jakin banekien nire erantzukizun zela.

• Zure lehenengo eginkizuna aurrekoek zer utzi zuten
ikustea (auditoria) izan zela uste dugu, eta aldi berean martxan
zeuden gaiak eguneratzea, ez? Konta iezaguzu...

Lehen esan duzun bezala orain dela 8 urte arte zinegotzia
izan nintzen. Politiko eta tekniko mailan udaleko zirrikitu guztiak
gutxi gora behera ezagunak nituen, baina onerako edo txarrerako
profesionalizatuagoa aurkitu dudala aitortu behar dut. Orokorrean
teknikari oso trebeak eta eguneratzeko eta martxan jartzeko
lagundu didaten langileak aurkitu ditut. Zer egin den eta egiteko
dauden proiektuak eta dituzten ideiak azaldu dizkidate. Hau guztia
egiteko uda erabili dugu, ezer geldirik utzi gabe eta egin beharrak
aurrera eginez, ontzia zuzen eraman behar da eta. Fellinik esan
zuen bezala: “E la nave va”

• Udal berria eratu ondoren, talde politikoetan zer nolako
jarrerak aurkitu zenituen eta nola baloratzen dituzu?

Orokorrean jarrera irekia ikusi dut, herriari begira eta herriaren
alde elkarrekin lan egiteko prest, hau baita egin behar dena.
Desadostasunak izan ditugu, jakina, eta zilegiak beste alde batetik.
Udala gobernatzeko talde guztiekin kontatu nahi izan dugu,
herriaren babesa dutelako, batzuk besteak baino gehiago eta hau
demokratikoena iruditzen zaigulako. Halere U.P.N.ek eta P.S.Nek
ez zituzten onartu gure proposamenak. Hirigintza eta Berdinta-
sunaren batzordeen buru izatea eskaini genien hurrenez hurren,

baina uko egin zioten. U.P.N.
taldeari beste eskaintzak egin
zaizkio , baina ez digu inongo
erantzunik eman. A.N.V.ek eta
Ezker Batuak ordea, udaleko
batzordeburuak hartu dituzte.

Hau esanda, komisioetan
eta lan taldeetan guztiok elkar
lana egiten dugu, adostasun
handienarekin gaiak aurrera
ateratzeko. U.P.N.ren kasuan
gehiago esango nuke,
adibidez, herriko jaietan
erakutsi zuten jarrera ez zen
kolaboratzailea izan, baizik
eta kontrakoa. Dudan sent-
sazioa zera da, ez dutela
hauteskundeen porrota

Pello Gurbindo, Atarrabia-Nabaiko zerrenda-
burua, orain bost hilabete alkate dugu. Beraz,
egindakoaren balantze bat egiteko garaia da eta
etorkizunari begira ozenki gogoeta egiteko ere bai.

gainditu eta oposizioan egotera ohitzen
kostatzen zaiela. Besteok urte pilo bat
eman dugu oposizioan eta halere askoz
gehiago kolaboratu dugu bizilagunak
kontutan harturik eta herriaren onerako,
politikak azken finean horretarako ba-
liagarri izan behar da eta.

• Zure lehenengo jaiak alkate
izanik … Zer deritzozu?

Nire iritziz, eta kaletan sumatu du-
danagatik, oso jai ederrak izan dira eta
gainera herritarren parte-hartze han-
diarekin. Ekitaldi batzuek une berean
ospatzen ziren eta hala eta guztiz ere
herritarren laguntza izan dute. Egon den
giroa ikusgarria izan da, asteburuetan eta eguneko ospakizunak
nagusiki. Alkatea izanik lehenengo jai hauek biziki bizi ditudala
esan beharrik ez dago eta horrez gain dena ondo atertzeko ardu-
rarekin. Zaila da alkatearen betebeharrak, protokolozko ekitaldiak
eta familiarekin zein lagunekin primeran pasatzea, xehetasun
pilo bat kontrolatu behar denean. Baina, udaleko langileen
laguntzarekin askoz ere errazago izan da dena, esaterako kultur
teknikariaren lana, udaltzainena eta obretako zerbitzukoena. Azken
hauek suziriaren jaurtiketa baino lehenago herriko hormetan
zeuden 40 pintada baino gehiago ezabatu behar izan zuten.

• Hauteskunde kanpainan Atarrabia-Nabai-k udalaren ateak
zabaltzea azpimarratu zuen, dagozkien gaietan herritarren
parte-hartzea erraztea… Zer nolako urratsak ari dira ematen
eta zein sektoretan?

Gure leloa “Udalaren ateak zabaltzea” izan zen eta ez uste-
kabean, gestio partizipatiboa, gardena eta argia bilatuz. Horreta-
rako, udaleko talde guztien zinegotziekin kontatzeaz gain, hala-
beharrez, herritarren iritziarekin eta ekintzekin egin nahi genuen.
Uda honetan zenbait gai jorratu dugu, jaietako batzordea herritar
guztiei zabaltzea, kolektiboren batekoa izan ala ez aparte utzita.
Parte-hartzeak arrakasta handia izan du, hainbat iritzi entzun
eta iradokizun edo ideiak ezberdinak jaso ditugu. Beste alde
batetik Atarrabiako hirigintza-plan berria herritarrei nolakoa den
azaltzeko lan-batzarrak egin ditugu; Kultur etxe berriaren aurre-
proiektua, eskatutako institutu berriaren egoera; Kirol udal kont-
seilua martxan jarri… Hau guzti hau nolabait arautua egon behar
da, eta herritarren parte-hartzearen araudia lantzen hasiko gara,
Herritarren parte-hartzeko zinegotzi bereziaren gidaritzapean. Aldi
berean zinegotziei, teknikariei eta orokorrean herritarrei zuzenduak
prestakuntza-ikastaroak ematea aztertzen ari gara. Bitartean
beste udal taldeekin hitz egiten hasiko gara kontseilu sektorial
ezberdinak ( emakumea, kultura, euskara…) sortzeko asmoz.
Legislatura honetan ere Aurrekontu partizipatiboak garatu nahi
ditugu… Egia esan aitzinetik lan asko dugu, nahiz eta lan
liluragarria dela kontsideratu, eta Atarrabiako udal ekintzan eta
bizitzan marka utziko duena.

• Legealdi honetan gai batzuk oso ikusgarriak dira: Atarra-
biako hirigintza-plana -aurreko legealdian onartzeko zorian
egon zena- Kultur etxe berria eta Bigarren Hezkuntzako Insti-
tutua. Zertan datza bakoitza?

Atarrabiako Hirigintza-plana aurreko legealdiaren azken
txanpan atzeratu zen maiatzaren hauteskunde baino hiru egun
lehenago onartzea presazkoa zelakoan. Guk, Udal berria, Plangin-
tzaren azterketa sakona egitea erabaki dugu, beti ere planaren
egileen aholkuak jasoz. Hau da udan egin duguna eta gaur arte
jarraitzen dugu zinegotzientzat, herritarrentzat bilerak egiten,
institutu aldeko komisioarekin eta abar.

Atarrabiarako behin betiko hirigintza-plana izan behar denez,
Atarrabia etorkizunean nolakoa izanen den adierazten duena,
alegazio eta zuzenketak egiteko aldia da oraindik. Hau guztiagatik
presarik gabe, baina gelditu gabe, urrats sendoak eta adostuak
eman behar ditugu, asko da jokoan dagoena eta. Nolanahi ere
aurreko udalbatza eta oraingoaren artean gai hau oso eztabaidatua
izaten ari da, eta hau oso positiboa da. Oraingo udalbatzari
dagokigu Plana onartzea dagoen bezala edo eta aldaketak adostu
ondoren.

Institutu berriaren sorrerari buruz, hauteskundeak izan ondoren,
eskualdeko -Burlata, Uharte, Esteribar eta Atarrabia- alkateekin
batzartu gara eta  leku beharrei buruz azterketa egin dugu. IGE-
ekin hitz egin dugu eta azkenik, gure aldetik ahalegin asko egin
dugu, Hezkuntza Kontseilariarekin, Perez Nievas jaunarekin,
batzartu gara. Perez Nievas jaunak guk aurkeztutako datuak bere
aholkulariekin aztertuko zituela esan zigun, eta beraiek egingo
duten ikerketarekin alderatuko zituela. Urtea amaitu aurretik
deituko gintuela esan zigun datorren ikasturterako behin behineko
irtenbide bat emateko. Bitartean etorkizunerako ikerlan garrantzitsu
bat eginen dute ea beharrezkoa ote den D ereduko eskualdeko
institutu bat. Guretzat beharra bistakoa da. Bestalde batetik
Atarrabiako Udalak urriko osoko bilkuran erabaki bat hartu zuen
institutu horren beharrari buruz, hala nola Atarrabian kokatzeko
proposamena ikerketa egin eta adostu ondoren. Kultur etxearena
oso aurreratua dago behin betiko proiektua Nafarroako Gobernuari
entregatu diogu. Obrak hasteko proiektuaren onarpena falta da
bakarrik eta hau datorren urtean izan daiteke. Asmo handiko
proiektua dugu, herriak dituen beharrei aurre egiteko balioko
duena, hain aberatsa kultur ekimen eta parte-hartzeko mailan,
eta hain pobrea espazioen aldetik.

“Nire bulegoa atarrabiar guztiona da”

Baietz

Pello
Gurbindo



ONENA lantegia XX. mendeko zati handi batean Atarrabiako buru eta bihotza
izan zen. Herriaren erdi-erdian zegoen, kale nagusian, bertako “tuto” zaratatsuak
eta ospetsuak, langileen ordutegiak markatzen zuena, herri osorako zen.
Atarrabiar berriek, orain asko direnek, ez zuten ezagutu. Eta jakin ere ez dakite
zer garrantzitsua izan zen herriko ekonomian lantegi hau. Etxe guztietan

zegoen norbait, denak ez zirenean, lanean ONENA lantegian.

70ko krisiak ere eraso zion eta hamarkada horren bukaeran
langile kopurua nabarmen jaitsi zen. Geroago Atarrabiako
lantegi zaharra eraitsi zuten eta Ibirikuko eraiki berrira
eraman zuten.

Hala ere, Atarrabiako familia asko dira enpresa honen
menpe daudenak eta Atarrabiaren elkartasuna eskatzen
duten bakoitzean zirrara berezia sortzen jarraitzen du.

Horixe gertatu zen joan den urrian enpresa komitea gure
udaletxean sartu zenean negoziaziorik gabe langile ugari
kaleratzeko lantegiko zuzendariaren asmoak salatzeko.

Manifestazio batera deitu zuten non jende askok parte
hartu zuen, beren borrokaren alde.

ANGEL LARRAYA: GIZARTE
ZERBITZU, OSASUN, LANDIKETZA ETA
ANIZTASUN, ETA HIRIGINTZAREN BATZOR-
DEBURUA. HIRITARREN PARTE-HARTZEKO
ZINEGOTZI BEREZIA.

Gizarte zerbitzu eta Lankidetzaren sailetan
hitzaldi batzuk antolatu dira emakume
inmigrantea gaiaren inguruan “kultura
arteko ostegunak”

Udaleko teknikariei zuzenduak “bitartekari
soziala” gaiaz bi tailer egin ziren urrian.

Oinarrizko gizarte zerbitzu sailetik, La
Caixaren obra sozialaren laguntzarekin,
bi programa jarri dira martxan: menpeko-
tasuna prebentzioaren inguruan bata eta
txikien babesaren inguruan bestea.

Hirigintzaren sailean Atarrabiako hirigin-
tza-plan berriaren oniritzia emateko
akordioak lortzen ahalegindu gara, hiri-
tarrei nolakoa den azalduz eta, ahal den
neurrian, egiten diren ekarpenak jasoz.

Hainbat udal teknikariekin batera, hirita-
rren parte-hartzea martxan jartzeko egi-
nahalak biltzen ari gara.

Udal plan estrategikoan sartuz, kontseilu
sektoriala ezberdinen sorreraren bidez (
Kultura, Kirola, Euskara, Gazteria, eta
abar) guztien jardun bateratua ahalbide-
ratu nahi dugu. Hiritarren parte-
hartzearen arautegian lanean ari gara
ere.

GUILLERMO EZKIETA: KI-
ROL UDAL KONTSEILUAREN BATZORDE-
BURUA

Kirol udal kontseilua martxan jarri dugu
erabiltzaileak eta kirol taldeak parte-
hartze organo bezala, nahiz eta joan zen
legealdian sortu, ez da aurten arte abiatu.

Udalaren web orriaren kirol atal berezia
sortu behar da, non Kirol Eskola Munizi-
palen informazioa agertuko da, eta udal
instalakuntzen egoera eta okupatze maila
ere. Atal honen edukia poliki joanen gara
etengabe berritzen.

Kirol-instalazioen kudeaketaz arduratzen
den enpresaren jarraipenerako protokoloa
ezarri da, Kirol Udal teknikariaren eskutik.

Beti-Onak kirol-klubarekin denbora gutxi
barru batzartuko gara Udalarekin lanki-

RUBÉN ONECA: KULTURA ZI-
NEGOTZI DELEGATUA ETA GAZTERIAREN
BATZORDEBURUA.

Kultur etxe berriaren aurreproiektua herriko
kultur kolektibo ezberdinen parte-hartze
zuzenarekin egin da.

Herriko kultur erakunde guztiekin batera
elkar lanean jarraitzea eta beraien lana
sustatzea da gure asmoa, eremu uniber-
tsalean bizi garela ahaztu gabe. Udalaren
kultur eskaintza guztion partaidetzarekin,
anitza eta kalitatezkoa izanen da.

Gazteriaren sailean, alde batetik plan
berri bat osatu nahi dugu, eta beste al-
detik gaztelekua berpiztu. Arlo honetan
lan egiteko Atarrabiako Gazte Kontseilua
gure partaidea izango da, eta edozein
ekimena aurrera ateratzeko elkar lanean
arituko gara.

NATI BARANGUAN: EUSKA-
RA ETA AUKERA BERDINTASUNAREN BAT-
ZORDEEN KIDEA

Euskara Batzordean, Udal Teknikariak
aurtengo plan berria aurkeztu zigun, non
bi helburu azpimarratzen baitira: ludoteka
bat sortzea; eta ordenantza berri bat egi-
tea, administrazioan Nafarroako bi hizkun-
tz ofizialak ziurtatzeko.

Aukera Berdintasunaren sailean, Nafa-
rroako Gobernuaren teknikariarekin aritu
gara haiekin batera planak abiatzeko.
Beste aldetik, arlo honetan hiritarren
partehartzea bultzatzeko batzorde ireki
baten sorrera jorratzen ari gara.

CONSUELO SATRUSTEGUI:
HEZKUNTZA ETA AMALUR HAUR ESKOLA
ETA INGURUMEN ETA GARAPEN JASANGA-
RRIAREN BATZORDEBURUA

Hezkuntza batzordean bi lan eremutan
jarri dugu arreta: herriko ikastetxe pu-
blikoetan mantentze lanak eta hobekun-
tzak gauzatzea alde batetik, eta Atarra-
biako neska mutilen eskaerari aurre
eginen lioken institutu berri baten sorkun-
tza sustatzea bestetik, Nafarroako Gober-
nuaren eskutik, jakina.

Ingurumenaren sailean administrazio
guztien esfortzuak koordinatuak izan be-
har dira. Hau dela eta, Agenda 21 eta
Uraren Foroan Atarrabiako udalak duen
ordezkaritza zabaltzen konpromisoa dugu.
Honela Foro hauetan eginen den lana gure
herrian ere eragina positiboagoa izanen
duela pentsatzen dugu.

BI PROGRAMA
Atarrabiako hainbat elkartek lan garrantzitsua egiten dute, esparru ezberdinetan, kulturan, kirolean
edo asoziazionismoan kasu; horretaz ez dugu zalantza izpirik ere. Hori horrela, hauteskunde-programan
hainbat alorretako kontseiluak -euskara, kultura edo kirolekoak- sortzeko proposamena genuen
jasota; halako kontseiluetan elkarte horiek guztiek tokia izanen zutela esaten genuen, bai eta
erakundeek esparru horietako bakoitzean hartzen dituzten erabakietako partaideak izanen zirela
ere. Eta hori ari gara egiten, hain zuzen ere, Udalera iritsi garenetik.

Ez dugu zalantzan jartzen, inondik ere, festetarako gune propio baten beharra; toki hori txosnak
izan daitezke; bertan talde bakoitzak bere barraka izanen du, non urtean zehar izanen dituzten
gastuei aurre egiteko diru-sarrerak eskuratzeko iturri aukera izanen dute, betiere guztiz laudagarriak
diren lanen eta ahaleginen ondorioz. Eta, noski, xede horretarako, festa-programak toki horretara
bideratu behar du jendea.

Alabaina, ez dugu hainbat gauza oso ongi ulertzen, eta are gutxiago, haiekin bat etorri.

Herrikoia zer den eta zer ez, edo herria zeinek osatzen duten eztabaidatzea alde batera utzita,
handiustetzat jotzen dugu elkarteen programari “herritik herriarentzat” deitzea. Izan ere, festa-
batzordeak egindako programa, non nahi izan zuten taldeek eta pertsonek parte hartu baitzuten,
ez ote da herrikoia? Ba ote dago Atarrabiako kaleak eta plazak baino toki irekiagorik? Bada, bertan
ospatu ziren festetako ekitaldi gehien-gehienak.

Gurea egiten dugu, lehenago esan dugun bezala, jendea erakartze aldera berariazko programa
ezberdin baten beharra. Baina gaude programan badela “ur nahasietan, arrantzaleak nagusi” horretatik zerbait. Horiek horrela,
benetako festa-ekitaldiekin batera, eduki politikoko beste hainbat tartekatu dira. Eta ez dugu kolokan jartzen, adierazpen
askatasunarekin zintzoki bat egiten dugulako, antolatzaileek elkarretaratze bat edo hamar deitzeko eskubidea, bai ordea, horiek
festa-ekitalditzat aurkeztea. Eta zer hobeki ekitaldi horiek hainbat elkartek babestu baldin badituzte? Beti existitu dira hitzaren
prestidigitadoreak, zeinak herriaren parte bat bakarrik izaki herri osoaren ordezkaritza beraientzat hartu baitituzte. Haien
proposamenak, nola ez, talde bakoitzaren adierazpen askatasunetik abiatzen dira, programa bateratzailea osatzeko.

Nahi duzue eztabaida bat irekitzea? Zer gertatuko litzateke, bada, “Gesto por la Paz” elkarteak txosna instalatu eta proposatuko
balu hamar minutuz erabateko isiltasuna gordetzea, musika ere etenaz, eta beste egun batean, biktimak gogoarazteko kalejira
bat egitea?

ONENAko
langileekin BAT
Ondoren Nafarroako Gobernuari berari eskatu zioten parte
hartzea.

Zorionez, eta ez dugu zalantzarik langileen borrokari esker
izan zela, akordio batera iritsi ziren enpresako zuzendaritzarekin.

Zoritxarrez, garai hauetan bizi gara, non deskokatze meha-
txuaren menpe ugazabengan kultura bat sortzen den, diru-
laguntza publikoa jaso, berehalako etekina atera eta lantegien
eraistea berriro ere beste toki batean hasteko hasieratik
agintariek horretarako prest dauden.

Horregatik guztiagatik erakundeei eskatzen ahal diegu ematen
diren diru laguntzen kontrola areagotzea arazoak langileek ez
jasateko beti gertatzen den bezala.

GURE ZINEGOTZIAK



NAFARROA BAI:
LEGEGINTZALDI
BATEN BALANTZEA.
NAFARROA BAI Estatuko VIII. legegintzaldiarekin batera jaio zen. Modu nahasian
hasi zen legegintzaldi hura, martxoaren 11ko atentatu dramatikoen saminarekin,
eta, haien ondorioz, oihartzun nahasiak izan ditu beti.

NAFARROA BAIren historia laburra baina betea da, bestelakoa erabat.

Hasiera-hasieratik sortu ziren barruko desberdintasunak, batez ere lan handia
ematen zuelako jardun politikoak -pluraltasuna aldarrikatuz, elkarrizketa eskatuz
eta dagozkion hitzarmenak lortuz- baina, aldi berean, guztiz aberasgarria. Edonola
ere, hasiera-hasieratik gainditu ditugu oztopo horiek eta, gainera, zirikagarriak
ere izan dira: NAFARROA BAIko hautesle guztiek eskertu dute koalizioa osatzen
duten lau alderdiek batzeko egindako ahalegina, eta erreferente bilakatu da
Nafarroako panorama politikoan.

Halaber, kanpotik egindako erasoak ugaritzen joan dira koalizioak pixkanaka-
pixkanaka aurrera egin ahala. Edonola ere, nahiz eta zartadurak eta kontraesanak
bilatu nahi izan dizkiguten, siglen aniztasunari kritikak zuzendu dizkioten eta
azken boladan eraso pertsonalak jaso ditugun, NAFARROA BAIren presentzia
hazten joan da.

Baina, hasieran esan dudan moduan, NAFARROA BAIren historia VIII. legegin-
tzaldiarekin batera sortu zen Diputatuen Kongresuan.

Legegintzaldi horretan, Zapaterok irabazi zituen Estatuko hauteskundeak.
Apirileko egun haietan, Inbestidura Debatera eraman genuen Nafarroaren ahotsa,
30 urtean lehendabiziko aldiz, eta Nafarroaren presentziari aurreko zazpi
legegintzaldietako kategoria eman zion anekdota bat ere gertatu zen. Gobernuko
presidente izateko hautagaiak datu zehatzak emanez erantzuten zion Parlamentuko
bozeramaile bakoitzari: CIUko eta Esquerrako katalanei aipatu zituzten auzien
gainean ezagutza xehatua zeukala ikusarazi zien; EAJri eta EAri EAEko auziek
izaten dituzten ohiko tonuarekin erantzun zien; Ezker Batuari, Bloqueko galegoei,
José Antonio Labordetaren Aragoi aldeko eskakizunei... Kanarietako tomatearen
eta platanoaren prezioa eta guzti zeraman Zapaterok prestatuta, Coalición
Canaria taldeko bozeramaileari erantzuteko!

NAFARROA BAIren diskurtsoak, ordea, gizartearentzat zein erakundeentzat
garrantzi handikoak ziren hainbat auzi mahairatu zituen: euskara Nafarroan,
Bardea, Itoitz, San Cristobal, Laugarren Xedapen Iragankorra... Ez zuen erantzunik
jaso. Eta egun, eztabaida hura izan zenetik lau urte igaro direnean, saio haien
egunerokoak irakurtzean, ikusten dut artean presidente izateko hautagai zenaren
hitzaldian ondo jasota dagoela lehen sentsazio hura: Nafarroako auziek berri
kutsua zuten Kongresuan, 30 urte igarota ere.

Anekdota bitxi haiek alde batera utzita, ez genion aldeko botoa eman presidente
izateko hautagaiari. Eta, gauzak ikusita, ez genuen hutsik egin...

Hori bai, Gobernua eta talde sozialista gogotsu hasi ziren lanean: Irakeko tropak
etxeratu zituzten, martxoaren 11ko atentatuak ikertzeko batzordea eratu zuten,
homosexualen arteko ezkontza erregulatu zuten, genero indarkeriaren kontrako
borroka bultzatu zuten, etab. Baina berehalaxe hasi ziren duda-mudatan:
Afganistan aldera tropak bidali zituzten, martxoaren 11ko batzordearen inguruan
ez zuen oso jarrera irmoa izan, ez zion Aznarren Gobernuari atentatuaren osteko
gestioari buruzko erantzukizun politikorik eskatu...

Eta, gaur egun ere, legegintzaldia amaitzear dagoenean, hasi ginen leku berean
jarraitzen dugu: Zapateroren eta Rajoyren artean borrokatzeko erabiltzen dute
martxoaren 11ko auzia, azken lau urte hauetan ibilbide politikorik eta sozialik
izan ez balitz bezala.

Nafarroari begiratzen badiogu, ibilbidea ez da oso oparoa izan, hautestontzietan
islatutako gehiengo sozialari muzin egin baitiote Madrilen, hantxe aukeratu
baitute azken foru-presidentea, bai literalki, bai fisikoki.

Baina ez genuke zuzen jokatuko porrotari bakarrik begiratuko bagenio, gertatu-
takoarekin haserreak hartuta: izan da aldaketarik, eta bat oinarrizkoa, gainera.
Urteek aurrera egin ahala sendotzen joan da NAFARROA BAI, eta Atarrabiaren
kasua adibide ezin hobea da gure ahaleginak herritarren asmoekin, ilusioarekin,
beharrekin eta konfiantzarekin bat nola egin duen ikusteko.

Bide horri jarraitu behar diogu, hain zuzen ere. Hala, Madrileko hurrengo
legegintzaldian pentsatzen dugunean, Atarrabiako kasuari bezalakoei begiratu
behar diegu, NAFARROA BAI sortu eta urte batzuetara, ondo egindako gauzek
herritarren saririk onena jaso baitute.

Eskerrik asko!

Atarrabia-Nabairen programan, besteak beste,
gure eskualdean D ereduko institutu bat irekitzeko
proposamena zegoen jasota, eta horrek aurre egin
beharko lioke hala Atarrabian bertan nola ondoko
herrietan (Burlata, Uharte, Ezkabarte eta Esteribar)
gero eta handiagoa den eskaerari.

Izan ere, aipatutako institutua Atarrabian kokatzeko
aukera aztertzeko atzeratu genuen Hiri Antolamenduari
buruzko Plan Orokorraren onespena, plana amaiturik
baitzegoen aurreko legealdiaren bukaerarako. Kokapen
horren proposamena, azkenik, ezetsi egin zuten, ez
baitzuen betetzen, udal-arkitektoaren iritziz, ikastetxe
batek izan behar dituen baldintzak. Institutuaren
aldarrikapena kalean zegoen, eta Askatasuna institu-
tuko irakasleek emandako datuek argi eta garbi
erakusten zuten institutu horren saturazioa, eta beste
institutu baten beharra ere, betiere, gero eta gehiago
diren gure herrietako biztanleen eskaera asetze aldera.
Gure iritziz, bada, atzeratu beharko litzateke Planaren
onespena, eta aztertu, hirigintzaz bezainbatean
dauden aukera guztiak, betiere ate guztiak itxi eta

GEROA INSTITUTU
BERRIA DA

atzera egiteko aukerarik gabeko
egoera batera iritsi baino lehen.

Hortaz, gure erronka handienetako
bat da, legealdi hau hasi berria
dagoelarik, bigarren hezkuntzako
eta batxilergoko ikasleentzat eskola-
barruti bat aurkitzea, eta zer hobe,
hala dela erakusteko, urriko ohiko
Osoko Bilkuran hartutako ebazpena
baino, non ikastetxe berria paratzeko
Atarrabia proposatu baikenuen, hura
baita, Burlata alde batera utzita,
biztanle gehien duen neurrian.

Orain eskari hau Hezkuntza Depar-
tamentuan defendatuko dugu, eta
saiatuko gara lehenbailehen errea-
litate bihurtzen.

Baietz
Uxue Barcos


