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Aurkezpena
SOLASALDIAK LIBURUTEGIAN:
“Barañainen historia bere alkateen bitartez”
“Barañainen oroitzapena ezabaezina, liluragarria eta nostalgikoa da. Ez dut hitzik aurkitzen, eta saiatuta ere, ez nintzateke gauza izanen gogoratzen
dudanean sentitzen ditudan emozioak azaltzeko. Mizke hazitako neskatxak ginen herrian. Niretako gauza handiena zen, gari-jotzean, narra baten
gainera igotzea larrainean biraka ari zenean, edota belarrez beteriko orga baten gainera igotzea. Eta ez naiz halakoak kontatzen hasiko, ikusten
duzunez, laster hasten bainaiz negarrez".
MATEO GAMBARTE, Eduardo: “María Luisa Elío Bernal. La vida como nostalgia y exilio” Universidad de la Rioja arg., Logroño, 2009.

Barañainen historia ikuspegi askotatik konta
daiteke, eta, haietako bat, dudarik gabe, aldi batez
bere ordezkari eta ageriko buru izan ziren haiena da.
Horixe da orrialde hauetan aukeratu den ikuspegia.
Orrialde hauen irakurleek Barañainen historia
ezagutzeko aukera izanen dute hiriak izandako
alkateen begien bitartez; izan ere, 1971tik egundaino
alkate izandakoen testigantzak biltzen dira hemen:
hamar alkate berrogei urtean, simetria engainagarri
samarra, laster ikusiko dugunez. 2011ko udan eta
udazkenean zehar liburutegi berrian elkarrizketatu
genituen hamar alkateek euren oroitzapenak ekarri
zituzten gogora, emeki-emeki, guk galderak egin
ahala. Haiek guztiek, logikoa denez, irudi ona eman
nahi izan zuten, eta agerikoa da gehienbat euren
lorpenak aipatu zituztela, oin-puntetan ibilita arazo,
protesta eta liskarren gainetik; halere, horiek ere
sumatu egiten dira lerro artean. Hala eta guztiz ere,
balio handikoak dira jarraian dituzun orrialdeak,
arrazoi askorengatik, gainera. Lehenik eta behin,
horiek irakurriz hiri bat ezerezetik nola sortu zen
ikusiko dugulako, eta hori zoragarria da. 1971n,
Juan Bautista Agós Kontzejuko lehendakari zela
(oraindik ere Francoren diktadurapean), etxe multzo
bat eta herri zaharrean pilatuta bizi ziren herritar
gutxi batzuk baino ez zeuden Barañainen; gainerako
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guztia lurralde urbanizagarri bat zen, urte gutxiren
buruan Nafarroako bigarren udalerri bilakatu behar
zena biztanle-kopuruari dagokionez.
Alkate bakoitzak protagonismo berezia du
adinez nagusi izaterainoko bide horretan; bakoitzak
kontatzeko historia bat du, denen ardura izan
baitzen –hein batean edo bestean– gauzak sortzea
eta izendatzea: formula administratibo berriak,
ekipamendu berriak, zerbitzu berriak, parke eta
plaza berriak. Horixe da solasaldi hauen osagarri
nagusia; bestea, talde politikoen arteko tirabirak,
beharbada, Iosu Senosiáinek dioen bezala,
Barañainen, betidanik, ika-mika politikoa eta
eztabaida atsegin izan ditugulako. Episodio batzuek
oinatz sakonagoa utzi dute azken urteotako
historian, eta behin eta berriz azaleratzen dira
solasaldietan, lelo baten antzera: Gregorio
Claveroren aurkako epaiketa 1993an, UPNk
zerrendetan
izandako
ahaztura
1999ko
hauteskundeetan, UPNko zerrenda-buru José
Antonio Mendiveren burdindegiaren aurkako
atentatua 2006an.
Oroimena selektiboa da; horregatik, hamar
alkateetako bakoitzaren oroitzapenak oso
partikularrak dira, baita bere ideia politikoak eta
jarrera bera ere. Era berean, desberdina da haietako

Aurkezpena

bakoitzaren estiloa gauzak kontatzeko orduan.
Solasaldian, beraz, nahasketa berezi bat sortu da:
bizitza pribatua eta bizitza publikoa, benetako
gertakariak eta iritziak, gauzatutako proiektuak eta
bete gabeko ametsak; nahaste horrek, ordea, xarma
berezia ematen dio multzoari. Dena den, ezin dugu
esan dibertsitatea izan dela proiektu honetan parte
hartu dutenen ezaugarri nagusia, funtsezko gabezia
batetik abiatu garelako: udalerriak berrogei urtean
izandako hamar alkateak gizonezkoak izan dira, eta
horrek erakusten du aurretik bide luzea dagoela
oraindik ere emakumeek eremu publikoak konkista
ditzaten. Egia da espektro ideologikoa nahikoa
zabala dela; izan ere, azken berrogei urte horietan
mota guztietako politikariak aritu dira alkate:
ezkerrekoak nahiz eskuinekoak, nazionalistak eta
nazionalistak ez direnak, eta hainbat adin,
prestakuntza eta jatorritakoak. Inguruabarrak eta
karguan emandako denbora ere dezente aldatzen
dira. Ez du zerikusirik Gregorio Clavero aritu zen
garaiak (Bartzelonako Joko Olinpikoak eta Sevillako
Expo erakusketa) José Antonio Mendiveri egokitu
zaionarekin (erabateko krisi ekonomikoan); halaber,
ez da gauza bera hamar hilabeteko aldia izatea

proiektuak aurrera eramateko, Floren Luquiren
kasuan, esaterako, edo sei urte izatea, Juan Felipe
Calderónek bezala, edo zortzi, Juan Bautista Agósen
kasuan adibidez. Horregatik, zaila da balio-judizio
bat egitea haietako bakoitzak egindako kudeaketari
buruz, eta, gainera, hemen ez dugu inolako asmorik
hori egiteko.
“Solasaldiak liburutegian” saileko bigarren
liburu honen bidez Barañaingo oroimena
berreskuratzen jarraitzen dugu, udalerrian
nabarmendu diren pertsonekin izandako
elkarrizketen bitartez. Xumeak izanda ere,
garrantzitsuak iruditzen zaizkigu gure historia
ezagutzeko eta transmititzeko egindako ahalegin
guztiak; izan ere, hiria eraikitzeko modu bat da hori
ere, hau da, gure arteko loturak sortzea eta ahanztura
galaraztea.

PROIEKTUA KOORDINATZEKO TALDEA
(BARAÑAINGO LIBURUTEGI PUBLIKOA
ETA KULTURA ETXEA)
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JUAN BAUTISTA AGÓS OLAVE
“Herri izatetik hiri izatera” (1971-1979)

Soslaia

Juan Bautista Agós Olave bere emazte Blanca Torrearekin batera etorri zen hitzordura. Bikote ezaguna da, 1968. urtetik
Barañainen bizi dena, energia, bizitasuna eta umore handia erakusten jarraitzen duena. Horrek azaltzen du Barañainen
emandako lehen urteetan agertutako gogoa eta adorea, Juan Bautista Kontzejuko lehendakari izan zeneko ia hamarkada hartan
–1971-1979–. Enpresa zail horretan modu nekaezinean eta altruistan lan egitea deliberatu zuten herriak 1970eko hamarkadaren
hasieran zituen gabezia guztiak gainditzeari begira.

Juan Bautista Arrotxapean sortu zen 1940an,
“gosearen
urtean”.
Ave
Maríaren
“unibertsitatean” ikasi zuen. “Unibertsitate hark
jokoa eman zigun denoi...!” eta gero lau urte
eman zituen batxilergoan. Langile baten semea da,
eta berak ere langiletzat jo du bere burua
betidanik. Zenbait enpresatan aritu da; azkena

frenos Urra izan zen.
1968tik, eta hamar urtez, Pedro Bidagor kalean bizi
izan ziren, eta gero Iruñeko etorbidera joan ziren
bizitzera, “Aurrezki Kutxaren etxeak” esaten zitzaien
haietara. “Barañáin Sociedad Anónima” sozietatearenak
ziren etxe haiek eraikitzen ari ziren lursailak; sustatzailea
Avanco zen, eta eraikuntza-etxea, EUR.
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1971n, lehenbiziko hauteskundeak egin ziren
Barañaingo Kontzejuan (Zizur Zendeako
Udalarena zen, Gazolatz, Zarikiegi, Paternain,
Undio, Gendulain, Zizur Nagusia, Zizur Txikia,
Sagues, Larraia, Asterain eta Muru-Asterain
herriekin batera), eta bizilagun talde bat antolatzen
hasi zen Barañainen ez zegoelako garraiorik,
telefonorik, medikurik, ezta ia deus ere.
“Barre egiten dut Sarriguren eta urbanizazio berri
horien kontura: argi-urte askotara daude. Guk,
telefonoz deitzeko, ospitalearen izkina batean zegoen
Iruñeko kabina batera joan behar genuen. Eta
billabesa hartzera, Bideko Ama Birjinaren
ospitalera”.
“Hauteskunde berezi samarrak ziren, oraindik ere
garai frankistan ginelako. Familia-buruen artean
aukeratzen zen, eta emakumeak ez ziren aintzat
hartzen”.
Avancok utzitako etxabe batean biltzen zen
Kontzejua, orain Arrasate ogi-denda dagoen
tokian zegoena. Haiek baino lehenagoko
kontzejuko kideek, Barañaingo herri zaharrekoek
–Onésimo Oiz zuten lehendakari–, metro bateko
altuera eta hirurogei eta hamar zentimetroko
zabalera zuen kutxa bat baino ez zuten, bai eta
pipiek guztiz zulatutako aginte-makila bat ere.
Orduko aurrekontua erabiliz –200.000 pezeta–,
orain posta bulegoa dagoen etxabea erosi zuten.
“Eta han Kontzejuko bulegoa eta osasunkontsultategia jarri genituen. Orduan, mediku
bakarra zegoen Zizurko Zendea osorako, eta legearen
arabera, ezin zen beste bat ekarri. Kontsultategia
Zizur Nagusian zegoen, eta kontuan hartuta autorik
ia ez zegoela eta autobusak ere eskas zirela, haraino
taxiz edo oinez joan behar genuen. Batzuetan iritsi
eta ez zegoen medikua... Gabezia hori gehien
mugiarazi gintuen kontuetako bat izan zen”.
Juan Bautista Agós, ordurako, beste elkarte
batzuetan parte hartuta zegoen eta bazekien
taldeka hobeki konpontzen ahal zirela
detektatutako beharrak. Hori dela-eta, bere
aisialdia Barañainen alde emateko erabakia hartu
zuen. Orduan zerrenda ireki baten bidez
aukeratzen ziren hautagaiak. Hauteskundeak egin
eta gero, lehendakaria aukeratzen zen kontzejua
osatzen zuten kideen artean. Barañaingo
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Juan Bautista Agós Olave:
Barañain jauntxo baten –Elío– jabetza zen
garai batean, eta herri zaharreko sei edo
zazpi familiek maizter lanak egiten zituzten
familia horrentzat. Kontzejuan eman zuten
lehen obra-lizentzia Yoldi familiaren etxea
egiteko izan zen, eta hori eraiki zen lursaila
ez zen hiri-lurzorua, landa-lurzorua baizik.
Kontzejuko lehendakaria izan zen bederatzi urtez
(1971-1979),
lehenbiziko
hauteskunde
konstituziogileak egin arte.
Barañain jauntxo baten –Elío– jabetza zen garai
batean, eta herri zaharreko sei edo zazpi familiek
maizter lanak egiten zituzten familia horrentzat.
Kontzejuan eman zuten lehen obra-lizentzia Yoldi
familiaren etxea egiteko izan zen, eta hori eraiki
zen lursaila ez zen hiri-lurzorua, landa-lurzorua
baizik. Orduan bestelako lurzoru-lege bat zegoen,
eta landa-lurzoruan eraikitzeko baimena zegoen,
metro jakin batzuen muga jarrita. Urbanizazioa
egiten ari zen bitartean, sustatzaileak, Avancok,
milioi bat pezeta gastatu zituen eliza zaharra
konpontzen. Sahats plazako etxabe batean, bere
etxearen azpian, gogoratzen du Agósek, Barañain
berriko lehen meza egin zen. Leku horretan berean
Mintxate taberna izan zen gero, eta Aurrezki
Kutxako sukurtsal bat geroago. Erabilera anitzeko
etxabe horretan lehen eskolak izan ziren, baita
lehen mezak egin ere. Lanegunetan eskolak
ematen ziren, eta jaiegunetan mezak.
Santa Luisa de Marillac ikastetxea 1970etik zegoen
instalatuta. Hasierako urte haietan laguntza handia
eman zion Santa Luisa ikastetxeak Barañain
herriari, dio. Eskolan hainbeste ikaslerentzako
tokirik ez zegoenean –Sahats plazan zegoen
eskola–, Santa Luisa ikastetxeak doan eskaini
zizkion bertako gelak Kontzejuari, eskolak
bertan emateko.
“Apaizei ere ikastetxeko kapera eskaini zieten
Barañaingo parrokia gisa erabil zezaten, eta hain
zuzen ere, bertan izan zen urte askoan”.
1972an lehen ikastetxe publikoa egin zen
–Sahats–, eta 1978an Lagunak elkartearen lehen

harria jarri eta bere izena erabaki zen. Lagunak
elkarteko igerilekua –1978an hasi zen egiten–
eraikitzeko mailegua Kontzejuko 18 kidek abalatu
zuten euren etxebizitzekin. Hura kirol-instalazioak
egitera bideratutako lursaila zen. Izan ere, Euskal
Jai Berri pilotalekua bertan egiteko proposamena
egin zen, Uharten egin beharrean, baina proiektu
hura ez zen aurrera atera.
Garai hartakoa da, baita ere, elkarrizketa hau
egindako eraikina. “Ez genuen pentsatzen orduan
hogeita hamar urte geroago liburutegi berria eginen
zela eremu horretan”, esaten digu. Eraikin horren
orubea Kontzejuarena izatera igaro zen Lurgorri
industrialdeko etxebizitzak egitearen truke. Berak,

Juan Bautista Agós Olave:
Sahats plazako etxabe batean, bere
etxearen azpian, gogoratzen du Agósek,
Barañain berriko lehen meza egin zen.
Leku horretan berean Mintxate taberna
izan zen gero, eta Aurrezki Kutxako
sukurtsal bat geroago. Erabilera anitzeko
etxabe horretan lehen eskolak izan ziren,
baita lehen mezak egin ere. Lanegunetan
eskolak ematen ziren, eta jaiegunetan
mezak.
esaten digunez, hemen plaza bat egitea nahiago
zuen, metro koadroko etxebizitza-kopurua
apaltzeko. Ordurako joera bat zegoen, Iruñean
gutxienez, metro koadroko etxebizitza asko ez
egiteko, eta Barañainek dentsitate handia zuen
jada. 1976. urtera arte –orduan aldatu zen
lurzoruaren legea–, lau bizilagun kalkulatzen ziren
etxebizitzako. Aurreko legeak zehazten zuen
lurzorua erreserbatu behar zela eskolak, institutua
eta kiroldegia egiteko, baina lursail horiek jabetza
pribatukoak ziren, eta egoera hori konpondu
behar izan zen ikastetxeak egiteko adina orube
eskuratzeko. “Barañaingo bizilagunek ez genuen
lursailik ikastetxe publikoak eraikitzeko”,
gogoratzen du. Zehazki, Santa Luisa de Marillac

eta Sahats ikastetxeak dauden lursailak
Avancorenak ziren, eta erosi egin zizkioten.
Institutuak, haurtzaindegia eta Alaitz ikastetxe
publikoa eraiki ziren orubea La Salle anaiena zen.
30 milioi pezetaren truke erosi behar izan ziren.
Dominikek ere orduan erosi zuten bere ikastetxea
dagoen lursaila.
Honela deskribatzen ditu Juan Bautistak karguan
emandako lehen urteak:
“Oso informala zen dena. Maiz nire etxean biltzen
ginen. Batzuetan Guardia Zibilaren gordean ibili
behar izaten genuen. Baina, gainera, ordezkaritzakargu bat nuenez, batere erosoak ez ziren egoerekin
egiten zenuen topo. Behin, lanetik nentorrela,
Guardia Zibilak tentetu eta agurra egin zidaten
Iruñeko etorbidean, eta ni zer egin ez nekiela gelditu
nintzen.
Festetako lehen suziria posta-etxabetik jaurti zen
1972. urtean. Herriko festen datak aukeratu ziren
parrokia San Pedro eta San Pablori eskainia
zegoelako, eta ekainaren 29an da, hain zuzen, San
Pedroren eguna. Doneztebe eguna –Barañaingo
patroia da– abenduaren 26a da, eta ez zitzaion
iruditu Kontzejuari festak egiteko sasoi egokia,
negu gorrian bertan.
Festa-programa oso xumea zen, eta ikastetxean
egindako jardueraren bat edo beste baino ez zen
antolatzen; ez zegoen diru askorik xahutzeko,
Kontzejuek eta Udalek ezin baitzuten mailegurik
eskatu. Denborarekin batera, festak indarra hartzen
hasi ziren. Festen aurreko aste bat antolatzen hasi
zen, eta, gero, kultura-aste bat. Lehenbiziko
festetan, oso bertakoak baitziren, auzokoak batzeko
jarduerak egiten ahalegindu ginen.
“Besteak beste, bildotsa txilindronean prestatzeko
txapelketa bat egiten zen; Iruñerriko bildotsa noski,
ospe handikoa baita antzinako denboretatik.
Iruñerriko bildotsak gaur egun Palentziako bildotsak
duen adinako ospea zuen orduan. Kontua da
Zubillaga sartu zenean kaldereteak Erriberako erara
egiten hasi zirela. Barañainen bildots askorik ez
zegoen, egia esan. Artalde bat zegoen, Yoldirena,
Santa Luisa de Marillac ikastetxean sartzen zena
belarra moztera. Prezio berean, artaldea bazkatu eta
lorategia ongarriz betetzen zen”.
Beste batean festen aurreko jaialdi bat egin nahi
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Juan Bautista Agós Olave:
Festetako lehen suziria posta-etxabetik
jaurti zen 1972. urtean.
izan zuten, Fermín Valencia ekarrita, baina hori
ere atzera bidali zuten, eta kasurik egin gabe
jarraitu zuten.
“Ia urtero festen aurreko astera etortzen zen beste
pertsonaia bat zen munduko txistulari onena, José
Luis Garay. Prezio bakarra zen whisky pixka bat
jartzea txistuaren aho-muturra bustitzeko, azkenean
edan egiten zuena, jakina”.
Kontzertu eta jaialdi horiek guztiak eskolako
aretoan egiten ziren. Festen gune nagusia Sahats
ikastetxea zen. Izan ere, zenbait urtean bertako
terrazatik jaurtitzen zen festak iragartzeko suziria.
Lehenbiziko erraldoiak alkatekeria hutsa izan
ziren, esaten du barrez. Hori 1976. edo 1977.
urtean izan zen. Presa zegoenez, erraldoien
katalogo bat hartu zuen, Zaragozako tailer batena,
eta lehenbiziko bikotea aukeratu zuen, “nik
Artaxoakoa deitzen nuena, halako aurpegi bat
zuelako, oso alaia eta jator antzekoa...”. Hurrengo
urtean Kixotea erosi zen.
Barañaingo azoka sortu zeneko historia berezia da.
Egun batean elkarrizketa bat egin zioten Juan
Bautista Agósi Deia egunkarian, eta aipatu zien
azoka bat behar zuela Barañainek, garai hartan
Txantrean zegoena bezalakoa. Esan eta izan,
elkarrizketaren hurrengo asteartean merkatari
batzuk berez hasi ziren etortzen produktuak
saltzera Barañainera, eta azoka sortu zen. Eta
Iruñeko etorbidean jartzen hasi ziren. Hori 1974.
edo 1975. urtean izan zen. Kontzejuak merkatuplaza bat egin nahiago zuen, baina ez zen posiblea
izan, dirurik ez zegoelako.
Zinema, Lagunak elkartean, 1979ko udan
inauguratu zen. Eta hiru futbol-zelai ere izan ziren:
bat, Sahats lehen ikastetxe publikoan. Bigarrena,
Aurrezki Kutxak eraiki zuen barrutian zegoen;
Iruñeko etorbide, Kirolen hiribide, Erdiko hiribide
eta Udaletxeko hiribidearen artean egin zen.
“Lurralde horretan Palmondoak esaten genion zelai bat
zegoen; izan ere, lauzpabost palmondo ziren bertan”.

“Kontzejuan zenbait gorabehera izan genituen
futbol-klubarekin, lursailak haienak izatea nahi
zutelako, sozietate pribatua bilakatuta. Guk uste
genuen lursail horiek Kontzejuari –hau da, herriari–
utzi zizkiola Aurrezki Kutxak, eta gainera orduko
96 milioi pezetako mailegu bat ere onetsi zuen zelaia
eraikitzeko, kontzejuko 18 kideren artean abalatu
behar izan genuena”.
Barañain berriko lehen kaleak Avancorenak ziren,
eta haiek arduratu ziren izenak jartzeaz. Pedro
Bidagor izena duen kaleak –Barañainen bi kale
baino ez daude pertsona-izena dutenak, hori eta
Rafael Alberti plaza– jatorri berezia du. Pedro
Bidagor Lasarte Etxebizitza Ministerioko
Hirigintza Arloko zuzendari nagusia zen, eta
Etxebizitza Ministerioan hirigintza-planak onesten
zirenean, gustukoa zuen bere izena ematea kaleren
bati.
Gainerakoan, zuhaitz-izena duten plazen izenak
(Zumar plaza, Gaztainondo plaza, eta abar)
aurreko Kontzejuak jarritakoak dira. Gainera,
armarrian islatuta daude. Barañainek ez zuen
armarririk, eta Juan Bautista Agós tematu zen
armarri bat egin behar zela. Nafarroako Agiritegian
izan ziren, eta ez zuten deus aurkitu. Zizur
Zendeako armarria ematen zieten. Kontzejuko 21
kideen artean, bazegoen marrazkilari bat:
Norberto González. Azkenean erabaki zuten berari
eskatu behar ziotela armarri bat egiteko. Orduko
lau plazetako zuhaitzak ageri zituen bat ekarri
zuen: sahatsak, ezkiak, zumarrak eta
gaztainondoak. Denek onetsi zuten; beraz, aurrera
egiteko esan zioten. Gero arazoak izan zituzten
Nafarroako Diputazioari bidali eta atzera egiteko
agindu baitzuten bertatik, haien arabera
Barañainek ezin zuelako armarririk izan, ez baitzen
udala.
Juan Bautista Agósek garai hartako oroitzapen
ederrak ditu. Adibidez, Kontzejuak Avancori
epaiketa bat irabazi zioneko hura, kaleetako
mantentze-lanaren ordainketa zela kausa. Beste
oroitzapen on bat da eskolako lursailak La Salle
anaiei erosi zizkietenekoa. Igande goiz batean
Kontzejuko lau kide abiatu ziren Donostiara,
bertan baitzegoen La Salle ikastetxearen egoitza
nagusia. Bakoitzak bere bidaiaren gastuak
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Juan Bautista Agós Olave:
“Hiru futbol-zelai ere izan ziren: bat, Sahats
lehen ikastetxe publikoan. Bigarrena,
Aurrezki Kutxak eraiki zuen barrutian
zegoen; Iruñeko etorbide, Kirolen hiribide,
Erdiko hiribide eta Udaletxeko hiribidearen
artean egin zen. “Lurralde horretan
Palmondoak esaten genion zelai bat
zegoen; izan ere, lauzpabost palmondo
ziren bertan”.

ordaindu zituen. Hara joan ziren lursail bat
erostera. Adostu zuten lursailaren truke ordaindu
zutena ordaindu behar ziotela orain, gehi erositako
urtetik igotako bizitzaren kostua. Eta horrela izan
zen, inork ez zuen negoziorik egin.
Sarbideak zabaltzeari buruzko oroitzapenak ere
onak dira. Bilkura asko izan ondoren, baita
hainbat presio ere –Kontzejuarenak zein
bizilagunenak–, Diputazioak bederatzi metroko
zabalera zuen errepide bat egitea lortu zen, eta
horrela
bukatu
zen
autoentzako
eta
oinezkoentzako arriskua. 1978an, plan partzialean
ageri zen gehiegizko biztanle-dentsitatea ikusita,
eta herritarrentzako elkargune zabal baten falta
sumatuta, Kontzejuko lurralde osoari buruzko
Plan Orokor bat egin zen. Eultzako Jaurerria zen
eragin gehien pairatzen zuen lurraldea, Ambrosio
Izurena zena; hil berria zen, eta dena iloben esku
utzia zuen. “Hori nahaste-borraste bat izan zen,
mahai batean eseri behar izan genuelako familia
osoarekin, eta, gainera, bozeramaile zena ere
prozesuaren erdian zendu zen...”, baina proiektu
hark aurrera egin zuen.
Juan Bautista Agós Barañaingo Udaleko zinegotzi
aritu zen 1984. eta 1987. urteen bitartean,
Sánchez Monje eta Martín Orbara alkate izanda.
Hantxe bukatu zen Barañaingo Udalean egindako
ibilbide politikoa. Gero Nafarroako Gimnasia
Federazioan aritu zen lehendakari hamabost urtez,
eta orain Barañaingo pertsona jubilatuen klubeko
batzarrean ari da.
“Aurrekontua izan banu, merkatu-plaza edo
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merkataritza-gune bat egin nahi izanen nuen, behin
Alemanian ikusi nuena bezalakoa, Bremen hirian.
Estalitako kale bat zen, bi aldeetan saltokiak
zituena. Hori Barañainen egin liteke, Merkatal
hiribidean, etxabe guztiak modu programatuan eta
antolatuan egokituta. Guk gestioak egin genituen La
Casona liburutegi bilakatzeko; Elio familiaren
jabetza zen, bai eta bizitokia ere garai batean.
Baina ez zen posiblea izan, Ansa familiakoak
aurreratu egin zitzaizkigulako, eta zaharberritu eta
gero, egun ere lanean ari den jatetxea eraiki zuten
bertan”.
Lehen musika-kontserbatorioa sortzeko, musikairakasle bat kontratatu zuten, emakumea, hogei
ikasleri eskolak ematen zizkiena Sahats
ikastetxean.
Eta horixe da, laburbilduta, alkate izan nintzeneko
historia, esaten digu, irribarre zabala agerian, Juan
Bautista Agósek.

JOSÉ ZUBILLAGA ASTIZ
“Haizeen erresuman” (1979-1982)

Soslaia
Prestakuntzako maisu hau Kontzejuko lehendakari aritu zen 1979tik 1983ra. Oso goiz etorri da elkarrizketara, zenbait osasun-arazo tarteko,
goiz jaikitzeko ohitura baitu; izan ere, arazo horiek direla-eta, aurretiko erretiroa hartu behar izan zuen Volkswagen enpresan harreman
publikoen arloan zuen lanpostutik. Gainera, parlamentaria izan da UCDrekin, baita berriketakide ere, COPE eta SER irrati-etxeetan.

José Zubillaga Beraskoainen sortu zen 1944an.
Apaiz izateko hasi zen ikasten domingotarrekin,
Atarrabian lehenbizi, Leonen eta Burgosen gero.
1963. urtean itzuli zen Nafarroara, 19 urte zituela,
Santanderren filosofia-ikasketak egin eta gero.
“Ni izan nintzen kalean errebotatu bat deitzen zena.

Apaiz-bidean hasi baina azkenean utzi zuen
haietakoa”.
Maisutzako hiru urteak bakar batean egin zituen,
eta bukatu eta gero maisu aritu zen Uxuen, gero
Adiosen, eta azkenean Beran –7 urtez eman zituen
eskolak bertan–. Ez zituen oposizioak gainditu
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José Zubillaga Astiz:
Bide librea eman zioten Barañain zabaltzen
hasteari. Kasik sustatzaile bakar batekin,
Avancorekin. Izan ere, hasieratik eta
denbora luzez, izen hori erabiltzen zen
herria izendatzeko. Eta Kontzejuak,
zerbitzuz hornitzeaz gainera herriaren
nortasuna ere sendotu nahi zuenez, ez
zuen formula aurkitzen jendeak bere izenez
dei zezan. “Hiri autobusetako errotuluetan
ere Avanco jartzen zuen”.
aurkezteko izan zuen aukera bakarrean.
Horregatik, bere bizitza industria-lanerantz
orientatzea erabaki zuen.
Uda batean, eskolako oporraldian zegoela, Authi
enpresan (egun Volkswagen den enpresaren
aitzindarietako bat) lan egiteko probatan hasi zen
bertan lanean ari zen anaia baten bidez. Uste zuen
tailerretan lan egiteko hartuko zutela, baina
azkenean bulegoetan bukatu zuen, hain zuzen ere,
maisutzako prestakuntza izateagatik. Garai hartan,
dio, ez zegoen jende askorik, ikasketak izanda
fabrika batean lana bilatzera joaten zenik. Eta hor
aritu da, enpresak izandako aldaketa guztien
lekuko, harik eta duela zazpi urte erretiroa hartu
zuen arte, 59 urte zituela; diabetesak hala
behartuta, hartu zuen, aitortzen digunez. Lan hori
gustuko zuen, komunikazio, irudi eta harreman
publikoekin erlazionatuta zegoelako. Lanpostu
dinamiko hark bere gaixotasunerako oso txarra zen
bizimodua eramatera behartzen zuen.
Barañainera 24 urte zituela etorri zen, 1968an,
ezkondu baino bi urte lehenago. Hasieran Sahats
plazan bizi izan zen, gero Merkatal hiribidera joan
zen, 10. zenbakira, eta hirugarren fasea zabaldu
zenean Eultzako hiribidera joan ziren bizitzera.
Barañain izan da Espainiako lehen udalerria, eraiki
baino lehen lursailak urbanizatzeko agindu zuena
araudiaren bitartez. Volkswagen fabrikako
langileek etxebizitza-kooperatibak egiteko lursailak
lortu zituztenean, bi leku eman zizkieten
aukeratzeko. Batzuk hona etorri ziren, eta beste
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batzuk Iturramara joan ziren, teoriaz maila
handiagoko auzoa baitzen. Oraindik gogoratzen
du Iturramako kaleak lohiz, lurrez eta ur-putzuz
beterik zeudela, Barañain osoa Avancok
urbanizatuta zegoen bitartean.
Burlatak, une hartan, gehienezko biztanleria
lortua zuen Iruñearekin eta Atarrabiarekin muga
egiten zuelako, eta bide librea eman zioten
Barañain zabaltzen hasteari. Kasik sustatzaile
bakar batekin, Avancorekin. Izan ere, hasieratik
eta denbora luzez, izen hori erabiltzen zen herria
izendatzeko. Eta Kontzejuak, zerbitzuz hornitzeaz
gainera herriaren nortasuna ere sendotu nahi
zuenez, ez zuen formula aurkitzen jendeak bere
izenez dei zezan.
“Hiri autobusetako errotuluetan ere Avanco jartzen
zuen”.
Barañain urbanizatzen eta eraikitzen hasi zen
garaian hau sekulako nahaste-borrastea izan zen.
“Bospasei etxeko herri batean urbanizazio bat
eraikitzeak ekarri zuen inbasioa... inon ez da hori
behar bezala kudea dezakeen politikaririk”.
Aurreikuspenak egin ziren, jakina. Gogoratzen
duenez, azalerako autoei buruzkoa izan zen lehen
eta garrantzitsuenetako bat. Hasiera batean
kalkulatu genuen solairu bakoitzeko auto bana
aparkatuko zela kalean, baina oso denbora
gutxiren buruan launa auto kalkulatu behar izan
genuen berriro, etxe batzuetan hiruna auto
zeudelako solairu bakoitzeko, eta orduan ez
zegoen lur-azpiko aparkaleku bat ere Barañainen.
Horrela, agerian gelditu zen udalerri horren
gabezia handienetako bat: aparkatzeko leku gutxi
zegoela, bai lur-azpian, bai azaleran. Horregatik,
Sahats
ikastetxearen
azpian
lur-azpiko
beheraguneak egitea izan zen ekin genion lehen
proiektua. Hezkuntza Departamentuak, ordea, ez
zuen onartu proiektu hori, eta Ezki plazan gauzatu
zen azkenean.
Barañaingo Plan Orokorrak landu zuen beste gai
bat, berak kudeatu behar izan zuena, etxebizitza
mota orekatzea izan zen. Barañainen oso dorre
altuak zeuden hasieran, gero eta txikiagoak zirenak
denbora joan ahala. Kontua zen zentro hipotetiko
bat sortzea (eta gainera ekologikoa), lakuaren
parkea alegia, eta hortik oreka bat bilatzea.

Tokiko politikaz interesatzearena beste kontu bat
da, esaten digu. 1979an lehen hauteskundeak izan
ziren. Gogoratzen du Volkswagenera lanera lau
lankide jaisten zirela (Etayo, Rosendo, Goñi eta
bera) eta autoan hizketan aritzen zirela. Garai
hartan Barañaingo lehenbiziko festak izan ziren.
Orain posta-bulegoa dagoen etxabean garai bateko
Kontzejuaren egoitza eta Osasun Zentroa zegoen,
eta ikusi zuten ikurrina jartzen ari zirela. Eta hori
izan zen pizgarria. Autoan joaten ziren laurek
esaten zuten “edo erreakzionatzen dugu, edo
inbaditu eginen gaituzte”. Denak bat zetozen
horretan: aurkeztu beharra zegoen, baina inork ez
zuen ardura hori hartu nahi.
Azkenean hamalau hautagairen zerrenda aurkeztu
zuten, erretiro hartutako zenbait pertsonarekin
osatu behar izan zutena; hartara, talde nahiko
berezia izan zen emaitza. Unibertsitatetik, Sánchez
Monge, gero alkate izandakoa, eta Herrera jauna
zeuden. Eta 14 pertsonen artean bi emakume
zeuden: Ana María Sanz, margolaria, eta Mª Pilar
González, funtsezko lana egin zuena hezkuntzaren
arloan. Eta, gainera, Nafarroako Unibertsitatearen
babesa eta laguntza zuten gai horretan.
Hauteskundeak egin eta AIPB alderdiaren 14
hautagaiak atera ziren (Agrupación Independiente
Pro Barañáin), bai eta Cendea Unida alderdiko 7
ere, “egungo abertzaleak, elkar uler dezagun”. Urte
hartan AIPB alderdiak irabazi zituen
hauteskundeak, eta bera proposatu zuten
Barañaingo Kontzejuko lehendakari gisa.
“Harri eta zur gelditu nintzen: Apaiza naiz, baina!
Nik komentu bat administra dezaket!”. Bromak
irribarrea eragiten dio.
“Teoriaz independenteak ginen, baina bazen
“fatxak” deitzen zigunik. Kalean zebilen leloa orduko
hura zen: “Del Burgo, Aizpún, Navarra es
euskaldun”. Pentsa, beraz, inon diren mehatxu
guztiak jaso genituen”.
Eta halere, bere ustez nabarmenena da garai hartan
denek herriaren alde lan egiten zutela, interesik
gabe eta seriotasunez, alderdien siglei inolako
garrantzirik eman gabe. Bai Cendea Unidakoak,
bai sozialistak, esaten digu, lasai ederrean izan
zitezkeen bere hautagaitzakoak. Alde guztietatik
arazoak sortzen zirenez, ez zuten denborarik

José Zubillaga Astiz:
Lurgorri plazan Eslavaren estatua bat dago,
eremu horretako enpresa eraikitzaileak
ordaindu zuena. Zubillagak inauguratu
zuen, eta bere hitzaldian eskerrak eman
zituen baten bati bururatu zitzaiolako
zementu hutsa ez zen zerbait ordaintzea
eta egitea Barañainentzat, estatuaren
inguruan belardia eta hesi bat baitzeuden.
ezertan aritzeko. Garai hartan 6.000 biztanle
zituen Barañainek, baina egia esan askoz gehiago
zeuden, erroldatu nahi ez zuen jende asko bizi
zelako (poliziak, iragaitzazko bidariak...).
UCDko parlamentari aukeratu zuten geroago
Zubillaga. Iruditu zitzaion biderik egokiena zela
Barañaingo
arazoak
konpontzeko
eta
hauteskundeetan aurkeztu zen. Orduan
hautagaitzak Merindadeen arabera aurkezten
ziren, eta bera atarian gelditu zen Juan Mari Elía,
Zizurkoa, aukeratu zutelako. Elíak, hilabete
batzuen buruan, kargua utzi zuen arrazoi
pertsonalak zirela-eta, eta Zubillagak ordeztu zuen.
Oso garai nahasia zen, Herri Batasuna eta Orhi
Mendi –Bueno Asínen alderdia– alderdien
presentzia handia zegoelako Parlamentuan, eta
orduan izan baitzen FASA aferaren eskandalua,
Del Burgo inplikatu zuena.
“Garai hartako Parlamentuaren oroitzapenik? Nahi
adina. Ni parlamentari hasi nintzen egunean,
eskuinaldean Herri Batasunakoak ikusi nituen
harrikada dialektikoak botatzen: 1936ko hildako
guztiak, eta abar. Ni nire baitan bildua nintzen, eta
bat-batean: baina zer gertatzen da hemen? Nire
alderdikideek seinaleak egiten zizkidaten korridoreko
atetik, eta konturatu nintzen bakarrik nengoela.
Altxatuak ziren Herri Batasunako bozeramaileak
esandako astakeriak ez entzuteko, eta ni ez nintzen
konturatu alde eginak zirela”.
Barañainera itzulita, herrian egindako lehen lan
publikoetako batez hasi da hizketan. Garrantzi
handikoa iruditzen zaio, nahiz eta orain inor ez da
horretaz ohartzen. Bazegoen zinegotzi bat, Goñi
izenekoa, urte askoan Milagroko alkate izandako
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bere aitarekin etortzen zena. Eta Barañaindik ibili
ziren paseoan. Eta herri zaharretik kiroldegira
zihoazela, Arga ibaiaren gainean dagoen 50
metrotik gorako terraza horretatik, babestu
gabeko altuera hori ikusi eta Zubillagak
gogoratzen du esan ziola: “Alkatea, edo zerbait
jartzen duzu hemen, edo umeren bat behera erori
eta Jordan ibaiko urak ere ez zaitu salbatuko”.
Handik bi egunera, leku horretatik zihoan eta
basaran-zuhaixka bat ikusi zuen amildegiaren
hasieran eta haizeak haraino eramana zuen
aldizkari pornografiko bat, sasian geratua zena.
Eta orriak pasatzen zituen haizeak, eta haur bat
ikusi zuen amildegian, arrastaka aldizkaria
eskuratu nahian. Horrela, ziztu bizian lortu zuen,
Parlamentu bidez, gizarte ekintzako plan bat. Eta
horixe izan zen inbertitu zuen lehen dirua,
pasealeku horretan, eta langabeekin egin zuen.
“Lan horretatik ez zen oroitzapenik gelditu, baina
ongi egina zegoen ziur asko, inor ez baita hartaz
oroitu, ezta leporatzeko ere”.
Ekin zion bigarren lana eskola eremukoa izan zen;
gaur egun institutua eta kiroldegia zeuden bertan,
baina orduan lurrezko larre bat baino ez zen.
“Eta, jakina, haizeen erresuma dugun Barañain
honetan, hareak traba dezente sortzen zizkien
bizilagunei. Kexa asko zeuden”.
Zubillagak gogoratzen du eraikitzaile batekin hitz
egin zuela, eta makinak Mendialdetik Erriberara
eraman behar zituenez, aukera baliatu eta kontua
konpondu zuen modu erraz eta merke batean.
Zendeako Udala Gazolatzen zegoen, eta bi
idazkari zeuden bertan, Ángel Urriza eta Julio
Aisa, arratsaldez Barañaingo aferez arduratzen
zirenak, baina argi zegoen hura ez zela nahikorik.
“Nik banuen lankide bat fabrikan, lan egiteaz gain
ikasi egiten zuena, eta zuzenbide eta idazkaritzako
ikasketak eginak zituen. Lesakara joana zen lanera,
eta han langile-buru kontratatua zuten. Lanean
egun gutxi zeramatzala, lehen hitzarmen
kolektiboaren negoziazioan bere izena agertu zen
herri osoan “Honen bila gabiltza” goiburua zuten
kartelak jarri zituztenean. Horrela, alde egin behar
zuela pentsatu eta Burgira joan zen. Eta han
idazkari ari zela, Barañainera lan egitera etortzeko
planteamendua egin genion. Eta horrela iritsi zen
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Teodoro Domeño, Udaleko lehen idazkaria, niretzat
benetako laguntzailea izan zena”.
Garai hartan bi udaltzain baino ez zegoen,
gogoratzen du: Antoñanzas eta José Antonio
Acosta. Eta berak beste lau izendatzeko ardura izan
zuen. Kontzejuak zuen presiorik handiena
gurasoena zen, ikastetxeak zirela-eta. Eskola bakar
bat zegoen aurreikusita, eta ezin zuen une hartan
zegoen eskari guztia hartu. Gainera, eskola hori
eskola-kontzentrazio gisa sortu zen, eta, beraz,
Barañaingo haurrak ez ezik, eskualdeko beste
herrikoak ere etortzen ziren (Beraskoain,
Zabaltza...). Egin zuen lehenbiziko gestioa izan
zen hori, ikastetxeen planifikazioa ministerioekin
egitea, bigarren hornidura abian jartzeko (Alaitz
ikastetxea) eta ordurako hirugarrena programatzea,
geroago Eultza ikastetxea izan behar zuena.
Eta garai hartan elementu bereziren bat ere
instalatu zen. Lurgorri plazan Eslavaren estatua bat
dago, eremu horretako enpresa eraikitzaileak
ordaindu zuena. Zubillagak inauguratu zuen, eta
bere hitzaldian eskerrak eman zituen baten bati
bururatu zitzaiolako zementu hutsa ez zen zerbait
ordaintzea eta egitea Barañainentzat, estatuaren
inguruan belardia eta hesi bat baitzeuden.
Carmelo Loperena arkitektoa zen Barañaingo plan
orokorra egiteko lanen buru; plan hori
planifikazio-tresna egokia zen, eta haiek bukatu
zuten. Zorionez, hirigintza-arloan herriari
erabateko dedikazioa eskaintzen zion beste
zinegotzi bat ere izan zuen ondoan: Javier Elía.
“Niri kritika latzak egiten zizkidaten esaten zutelako
nik 30.000 biztanle lortu nahi nituela horrela dirua
izanen genuelako, eta nik esaten nuen ezetz, nik
Barañainen ongi bizitzea nahi nuela”. Bozketa egin
zen eta erabaki zen urbanizatu gabe gelditzen zen
eremua, besteak beste, kirol, hezkuntza eta kultura
arloetako
horniduretarako
erabiltzea.
Eraikuntzaren booma ikaragarria zen, etorkinak
ere etxebizitza erostera bultzatzen ziren, alokatu
beharrean.
Barañaingo festetan ongi pasatzen zuen,
gogoratzen du. “Festetan, biztanle bakoitzak bere
ohiturak eta tradizioak proiektatzen ditu.
Nafarroako Erriberatik etorritakoek beti bigantxak,
kaldereteak edo saiheski-jateak nahi izan dituzte”.

Eta bukatzeko, esaten digu Barañainen pribilegio
berezi bat dugula: 3.000 biztanletik gora duen
herri bat gara, semaforo bat ere ez duena. “Hori
Guinessen jasotzeko modukoa da”.
José Zubillagak atsegin handiz jarriko zuen tranbia
bat Barañainen, herriaren inguruan halako
ingurabide bat eginda; horrelako bat ikusi zuen
Alemanian eta izugarri gustatu zitzaion. Biztanleek
mugitzeko eta edozein lekutan igotzeko edo
jaisteko aukera izanen zuten. Bi igogailu ere
irudikatzen zituen berak horren bidean: bata,
mutur batean, Barañain eta Etxabakoitz lotzeko;
bestea, beste muturrean, Lagunak elkartera
joateko. Amets hori ez zen sekula gauzatu;
proiektu hutsa izan zen, elkarrizketetatik eta bete
gabeko desiretatik harago joan ez zena.
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JOSÉ MIGUEL SÁNCHEZ MONGE
“Fakultatearen eta Kontzejuaren artean” (1982-1984)

Soslaia
José Miguel Sánchez Monge gizon polifazetikoa da, Nafarroako Unibertsitateko Farmaziako Fakultateko katedraduna, Madrilekin
zendearen segregazioa negoziatu zuena; halaber, Barañaingo lehen osasun zentroa eraikitzeko proiektua ere gauzatu zuen.

José Miguel Sánchez Monge Fuentes de Nava
(Palentzia) herrian jaio zen 1945eko abuztuaren
20an. Zientzia Kimikoen ikasketak egin zituen
Valladolideko Unibertsitatean. Ikasketetan
emandako azken urteetan prentsa eta irratietan
kolaborazioak egiten hasi zen, betiere modu
informalean. 1968ko urrian, ekainean ikasketak
bukatu eta berehala, Iruñera etorri zen
kazetaritza ikastera.
“Esaten dudanez, 1968ko urrian iritsi nintzen
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Iruñera, eta Kazetaritzako ikasketekin batera,
doktorego-tesia egin behar nuen Kimika arloan,
Kimika Analitikoan hain zuzen, hemen bizi ahal
izateko. Eskatu eta beka bat eman zidaten
Nafarroako Unibertsitatean”.
1968. urtean Belagua ikastetxe nagusiko lehen
dorrea izan zen hartan hasi zen bizitzen. Merkea
zen, egoitza besterik ez baitzen ordaintzen.
Barañainera iritsi zenean, Unibertsitateko irakasle
asko bizi ziren jada orduan Avanco deitzen zen

auzoan, batez ere senar-emazte gazteak. Bi urte
pasata ikasle batekin maitemindu zen, Karlos III.a
etorbidean bizi zen PTV (Iruñekoa, betidanik)
batekin. Ezkongai-harremana aldi batez izan
ondoren, 1972ko ekainean ezkondu ziren
Museoko kaperan –orduan Unibertsitateko kapera
zen–, eta Barañainera etorri ziren bizitzera, Ezki
plazako 6. zenbakira.
Garai hartan lehenbiziko Hogeiko Biltzarra egin
zen, eta han, besteak beste, Juan Mari Elia zegoen,
gero garrantzi handia izan zuena politikan
egindako lanean. Biltzar hori izan zen Avancok
1964-1968 urteetan egindako urbanizazioa jaso
zuena. Data horretatik aurrera hasi zen Kontzejua
funtzionatzen, Zizurko Zendearen Udalaren
barnean. Une hartan, Barañainen 6.000 pertsona
inguru bizi ziren, eta ordurako eginak ziren
hauteskunde orokorretan ikusi zen jende askok
eman ziola botoa zentro-eskuineko UCD
alderdiari, baina, ordea, ez zegoen ezer antolaturik
boto-emaile kopuru zabal hori ordezkatzeko. Bi
alderdi baino ez ziren aurkezten: AIPB eta Cendea
Unida; azken horren barnean EAJ eta Herri
Batasuna zeuden, baita ezkerraldeko beste alderdi
asko ere, diktaduran zehar klandestinoak zirenak.
“Testuinguru horretan, Juan Mari Elía eta José
Zubillaga –oso pertsona azkarra eta arduratsua
gizarte arloan–, jende-talde baten bila hasi ziren
zentro-joerako alderdi bat sortu eta 1979ko
hauteskundeetan aurkezteko. Horrela sortu zen
Agrupación Independiente Pro-Barañain (AIPB), eta
1979ko lehen hauteskunde demokratikoetan
aurkeztu ginen”.
Juan Mari Elía jarri zen berarekin harremanetan.
José Miguelek ez zuen esperientzia politiko
handirik, baina gizarte arloaren inguruko kezkak
bai. Sindikatu-munduan aritua zen, sindikatu
bertikalean, hain zuzen ere. Unibertsitatearen
barnean Nafarroako Unibertsitatearen Enpresa
Batzordeko lehendakaria izana zen, baita
Nafarroako
Unibertsitate-sindikatuko
lehendakaria ere.
“Egia esan, atsegin handiz hartu nuen talde horretan
aritzeko ideia; gizon-talde bariatua ziren, eta oso
langile sutsua zuten buru, Zubillaga. Hautagaien
zerrenda osatzeko, jende bila hasi ginen. Anekdota
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José Miguel Sánchez Monge:
“Barañaingo udal kudeaketan egin nuen
lanari dagokionez, bereziki kontent gelditu
nintzen gai bat konpondu nuelako:
hezkuntzaren afera lehen hilerrian zegoen
lursailean”.
gisa esan dezaket zerrendako azkena Javier Elia izan
zela, nire ustez, Barañainen historia osoan izan den
hirigintza-zinegotzi hoberena”.
1979ko hauteskundeak irabazi eta gero, Sánchez
Mongek kolaborazioak egin zituen Kontzejuko
Hezkuntza eta Osasun Batzordeetan. Kontzejuko
lehendakari bilakatu zenean ere, kasualitatez
gertatu zen. José Zubillaga agintean zegoela (19791983) Authi itxi eta Audik erosi zuen, eta
lan-kontuak zirela medio Zubillagak Alemaniara
joan behar izan zuen sei hilabetez; zerrendako
bigarrena bera zenez, Kontzejuko ordezko
lehendakari
aritu
behar
izan
zuen.
Hauteskundeetan, gogoratzen duenez, oso
hauteskunde-kanpaina xumea egina zuten honako
goiburu honekin: “¡Dejémonos de leches y
trabajemos por Barañáin!”. Garai hartan, Víctor
Manuel Arbeloa, orduan Barañainen bizi zena,
Parlamentuko lehendakaria zen.
Hurrengo hauteskundeetan, 1984an, Diputazioak
onetsi zuen kontzeju handietan, boto-emaile
kopuru jakin batetik gora zituzten horietan
–Barañain eta Zizur Nagusia, esaterako–,
D’Hondt legearen sistema proportzionalaren
araberako hauteskundeak egitea, udal handietan
bezalaxe.
“José Zubillagak eta biok pentsatu genuen
hauteskunde horietan ez aurkeztea. Kontzejuan ez
genuen dedikazio esklusiborik. Eta dietak baino ez
ziren kobratzen, eta oso gutxi, lan asko eginda. Garai
hartan goizeko zazpiak laurden gutxitan jaiki eta
San Nikolas elizako mezara joaten nintzen, zazpiak
eta erdietan; gero, Barañainera etortzen nintzen
zortzietan, eta orduan Kontzejuan lan egiteko
tartetxo bat nuen. Hamarrak jota Unibertsitatera
joaten nintzen, eta arratsaldeko seiak edo zazpiak
arte ez nintzen itzultzen. Unibertsitateari baimena
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eskatu nion ordutegi malgua izateko eta ez zegoen
arazorik, baina ez zen gauza bera gertatzen
Kontzejuko kide guztiekin. Ordu horretatik aurrera
hemen ginen, goizean osasun-kontsultategiarekin
partekatzen genuen areto batean, harik eta
Kontzejuko lana bukatu arte. Bizitza politikoa eta
lana bateratzea zaila zen, eta are gehiago familiabizitza”.
Ordurako agertu zen AP edo PP, eta haiek,
gogoratzen du Sánchez Mongek, ez zuten nahi
Agrupación Independiente Pro-Barañáin (UPNk
babestuta) alderdi bezala egina zuten lana beste
batek baliatzea. Horrela, José Zubillagak eta berak
akordio bat egin zuten Martín Orbara eta Juan
Álvarez Apesteguíarekin (zerrendako hirugarren
eta laugarren lekuan zeuden), eta, horren arabera,
Zubillaga eta bera bi urtez arituko ziren
alkatetzan, eta Orbara eta Apesteguía hurrengo
biak. Orduan berriz ere irabazi zituzten
hauteskundeak. Haien atzetik, boto gehien izan
zituen alderdia PSOE izan zen, gero HB eta,
azkenik, Cendea Unida. Egoera zailagoa egin zen
haientzat, ez baitzuten gehiengorik.
Bitartean, Kontzejuko lana gero eta handiagoa
zen. Hasieran Gazolazko idazkaria zuten,
arratsaldeko seietan etortzen zena, eta etxabe
batean aritzen ziren (orain posta-etxea dagoen
horretan); gero, aldiz, beren idazkaria zuten, eta
lursailen truke bat egin eta gero, lokal egokiagoa
zuten Merkatal hiribidean. Geroago, Kontzeju
izatetik Udal izatera igaro zen, eta, logikoa denez,
lan gehiago eta konplexuagoa egin behar izan
zuten.
“Barañaingo udal kudeaketan egin nuen lanari
dagokionez, bereziki kontent gelditu nintzen gai bat
konpondu nuelako: hezkuntzaren afera lehen
hilerrian zegoen lursailean”.
Lehen Kontzeju hark, geroago Udal bilakatuta,
Pedro Larumberi enkargatu zion Barañaingo Plan
Orokorra egiteko; hain zuzen ere, arkitekto hark
Iruñeko Plan Orokorra egina zuen. Plan horren
arauei esker sortu zen gaur egun ezagutzen dugun
Barañain herria. Gainera, une hartan Lurzoruaren
Legea aldatu zen, eta eraikigarritasun-indizea
jaisteko aukera izan zen. AIPBk, Kontzejuan sartu
bezain laster eta Lege hori onetsita, bertan behera

utzi zuen lizentzia gehiago emateko aukera, eta
horrela dezente gutxitu zen Barañainerako
aurreikusita zegoen biztanleria. Lege hori izan
ezean, lakuaren inguruko eremua Barañaingo
hasierako eremuaren antzekoa izanen zen, eraikin
altu askorekin, egia baita oso lur erakargarriak
zirela eraikitzeko.
“Urte haietan oso zaila zenez Udaleko osaera
politikoagatik proiektuak ateratzea eta akordioak
lortzea, PSOE alderdiari eskatu genion bertan
behera uzteko aurkezten genituen proiektuen aurrean
agertzen zuten blokeoa, edo, bestela, karguak utziko
genituela eta haiek izanen zirela Kontzejuko buru,
baina guk ez geniela emanen ezta boto bat ere.
Azkenean akordio batera iritsi eta lanean jarraitzeko
aukera izan genuen, eta Barañainentzat oso
interesgarriak ziren gauza batzuk egin genituen
elkarrekin”.
“Garai hartako lorpenik handiena izan zen
Merkatal hiribidean Osasun Zentroa eraikitzea eta
inauguratzea. Oso borroka gogorra izan zen.
Direnak eta ez direnak eskaini zizkiguten etxabe
batean egiteko, baina tematu egin ginen eraikin
bereizi batean izan zedin, eta baldintza egokietan.
Nik orduan harreman handia nuen Klinika
Unibertsitarioko mediku batzuekin. Haietako bat,
Franquet doktorea, Kubatik etorri berria zen, eta
Kubako osasun sistema ikertuta zuenez, oso argi zuen
gauzak nola egin behar ziren Lehen Mailako
Arretaren arloan. Azaldu zidan, eta liluratuta
gelditu nintzen: osasun zentroek leku bereiziak izan
behar dute, ez etxabeak, urrunetik argi eta garbi
identifikatzeko modukoak; medikuek atseden-lekuak
behar dituzte, eta jendeari aurretiko hitzorduak
ematea da onena, baita historia klinikoak
artxibatzea eta halakoak egitea ere”.
“Lurgorriko eraikin hau, gu gauden hau, gizarte
arloko erabilera batera zegoen bideratuta, eta truke
baten ondoren eskuratu genuen, eraikitzaileei zenbait
lursail emanda: Elizakoa, Osasun Zentro zaharrekoa,
etxabe batzuk eta Kontzejua egondako eremua. Uste
dut aldaketa horiek guztiak oso onuragarriak izan
zirela Barañainentzat. Osasun Zentroko obraren
lizitazioa egin genuenean bi arkitekto gazteri esleitu
genien; horiek biziki kontent zeuden aurkeztutako
proiektuarekin. Dena egiten genuen arkitektoen, Luis

José Miguel Sánchez Monge:
“Franquet doktorea, Kubatik etorri berria
zen, eta Kubako osasun sistema ikertuta
zuenez, oso argi zuen gauzak nola egin
behar ziren Lehen Mailako Arretaren
arloan. Azaldu zidan, eta liluratuta gelditu
nintzen: osasun zentroek leku bereiziak
izan behar dute, ez etxabeak, urrunetik
argi eta garbi identifikatzeko modukoak;
medikuek atseden-lekuak behar dituzte,
eta jendeari aurretiko hitzorduak ematea
da onena, baita historia klinikoak
artxibatzea eta halakoak egitea ere”.
Fernández Urzainqui mediku titularraren eta nire
artean; ni Kontzejuko ordezkaria nintzen
Osasunaren arloko gaietan. Obraren zuzendaritzaz
arduratu zen aparejadoreak ere garrantzi handiko
lana egin zuen, baina une honetan ez naiz bere
izenaz oroitzen. Gauzak are gehiago zailtzeko,
Osasun Zentroa eraikitzen hasi zen enpresak hondoa
jo zuen, eta enkante eta kontzesio berria egin behar
izan ziren. Azkenean eraiki egin genuen... baina
hornitu behar genuen. Diputaziora joan ginen, eta
handik Osasun Delegaziora, nahiz eta ez ziguten asko
lagundu. Azkenean, ondorioak aztertu gabe jokatu
eta material guztia jarri genuen izugarri ongi portatu
zen enpresa batekin, eta inaugurazioaren eguna iritsi
zen. Izaera ofizialeko inor ez zen etorri, inork ez
baitzuen konpromisorik hartu nahi. Orduan dei egin
genien herritarrei jendez beteriko inaugurazioa
egiteko. Medikuak oso pozik zeuden. Ordurako
pediatra bat zegoen, ez dut orain bere izena
gogoratzen, ordu asko eta asko lan egin eta bere
kontsultan makina bat ume zituena. Zentroa
funtzionatzen hasi zenean, tasa bat jarri behar zela
planteatu genuen han inork ez zuelako ordaintzen.
Eta orduantxe jarri zen martxan Diputazioa, UCD
atera eta PSOE sartu eta gero. Orain zentro guztiak
bereizita daude, baina orduan horrelako bakarra zen
gurea. Izan ere, hemen jarri zen Familia Medikuen
Prestakuntza Eskola. Kontuan hartu behar da zentro
hori egin zela Barañainek 10.000 biztanle zituenean,
eta eutsi egin dio 20.000 biztanle izanda ere”.
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Sánchez Mongerentzat, aitortzen digunez, bi une
izan ziren bereziki gogorrak: bata, Osasun Zentroa
irekitzeko hura, eta, bestea, Barañaingo HBko
mutil bat atxilotu zutenekoa. Horri bisita bat
egitera joan zitzaion Osoko Bilkura bat bukatu eta
gero. Txosten medikoa erakutsi eta esan zioten ez
zegoela hura ikusterik.
“HBkoei esan nien nik ezin nuela gehiago egin, eta
Barañainera itzuli ginen. Orduan batzar bat zuten
haiek, eta gertatutakoa bertan azaltzeko eskatu
zidaten. Ez nuen arazorik izan hori egiteko. Argitu
behar dut une gogorrenetako batzuk, ahazteko
modukoak, izan zirela HBkoekin izandako
liskarrak, nahiz eta maila pertsonalean ongi moldatu
nintzen haiekin guztiekin. Alkate izateari utzi baino
bi hilabete lehenago hanka hautsi nuen pilotan
aritzen eta haiek izan ziren klinikara ikustera etorri
ziren lehenak “.
Barañainen, gehienbat, Estellerriko jendea bizi
zen, eta asteburua iritsi bezain laster herrira joaten
ziren. Horregatik, Kontzejuan tematu ziren
asteburuetarako jarduerak programatzen. Kartlasterketak antolatu zituzten orain Institutua
dagoen tokian, asfaltatu berria zegoelako. Festetan
bigantxak ateratzen zituzten desmuntatzen zen
zezen-plaza batean. Barañain gustura bizitzeko
moduko leku bat izatea nahi zuen berak , baina
soberako garapena izan gabe, beste leku askotan
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gertatu den bezala, taberna eta zalaparta gehiegi
izan gabe. Ez zuen arras lortu. Horregatik, Lakuko
parkearena da gehien gustatu zaion Barañaingo
proiektua. Nahiago izanen zuen Gaztelugibelaren
antzeko lekua izatea, ezer gabe, kioskorik gabe,
jendea naturan edo basoan bezala sentitzera
joanen litzatekeen leku bat. Bada beste proiektu
bat egin gabe gelditu zena, berak gogokoa zuena:
hirugarren irteera bat Zizurretik. Hori da, bere
ustez, gaur egun Barañainek oraindik ere gehien
behar duen proiektuetako bat. Garai hartan ez
zegoen gasolindegiko irtenbidea eta berak, otoitz
egiten baitu, otoitz egiten zuen billabesa batek
istripurik izan ez zezan Barañaingo irteeran, herri
osoa blokeaturik geldituko zelako. Hezkuntzaren
arloan, bere arloan, zerbait lortu zuen, nahiz eta
gero bertan behera gelditu zen: euskarazko eta
gaztelaniazko ereduak elkarrekin izatea Sahats
ikastetxean. Patioan bi hizkuntzak bizi ziren
elkarren ondoan, eta oso esperientzia ona iruditu
zitzaion.
“Tira, oso esperientzia ona izan zen, gaur egungo
Udal batean dagoen kudeaketarekin zerikusi eskasa
duena. Orain, zorionez, askoz baliabide gehiago
daude, mota guztietakoak”.

MARTÍN ORBARA IBÁÑEZ
“Barañain, adinez nagusia” (1984-1987)

Soslaia
Martín Orbara Ibáñez Barañaingo udal bizitzaren zati izan da bere historiako lau une desberdinetan. Halere, ezagunagoa da
Udal horren lehen alkatea izateagatik, Barañainek Zizur Zendeako beste kontzeju bat izateari utzi eta gero. Horregatik guztiagatik,
oso ezaguna da Martín bere herrian, eta herritarrek askotan behar izaten dute bere laguntza.

1949ko azaroaren 20an sortu zen Mendigorrian.
Hantxe bizi izan zen 8 urte bete arte; orduan
Garesen dagoen Sarría jaurerrira joan zen
bizitzera gurasoekin batera. Jaurerri horrek duen
eskolan ikasten jarraitu eta handik eskolapioen
ikastetxera igaro zen lehenbizi, eta geroago
Lizarrako Ofizialtasun Eskolara eta salestarren
ikastetxera. Sarion bukatu zituen Ingeniaritza

Teknikoaren ikasketak.
Ikasketak bukatu berri eta soldadutza eginda,
Orkoiengo Lucas Girling enpresan hasi zen
lanean, eta gero Landabengo TRWn. Bere
bizitzako 35 urte eman ditu lanean. “Motz
gelditu zaizkit”, dio. Industria-planifikazio,
logistika eta erosketen arloetan egin zuen lan.
Landabengo TRWn eman zituen azken 6 urteak,
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2010eko azaroaren azkeneko egunetan erretiroa
hartu zuen arte.
“Oraindik ez naiz erretiratua izaten ohitu, zinegotzi
aritu bainaiz 2011ko ekainera arte. Balio dudala
sentitzen dut, baina bi agintaldi jarraian pasa eta
gero, ez da pentsatu behar aulki propioa izaten dela
udalean, orduan ez baita ilusiorik izaten, eta ez da
zinegotzi-lana behar bezala baloratzen; gainera, ez
zaio duintasunik ematen karguak berritzeari, eta
hori beharrezkoa da”.
1977an Ana Carrillorekin ezkondu zen eta
Barañainera etorri ziren bizitzera 1978ko
abuztuan, Erdiko hiribideko 12. zenbakian erosia
zuten etxea eman zietenean. Garai hartan,
eraikitako eremuaren mugan bizi ziren, ia
Barañaingo bukaeran. Hurbilen zituzten etxeak
Gaztainondo plazan zeuden, eta gainerakoa zerealsoroak ziren.
Barañainen 1970eko hamarkadan zegoen bizitza
sozial eskasa Sahats plazan zegoen etxabe-lokal
batean egiten zen, orain farmazia bat den batean.
Lehen, lokal hori eskola bat zen, eta gero Barañain
Kirol, Aisialdi eta Kultur Elkarteari –gerora
Lagunak izanen zena– laga zioten; Udaleko langile
Paquita Labeaga arduratzen zen, arratsaldeetan,
lokal horretaz.
“Orain dela egun batzuk elkarte horren lehen
txartela agertu zitzaidan; ordurako Lagunak zen, eta
orduko lehendakari Juan Bautista Agósen sinadura
zuen”.
Bere ibilbide politikoa 1984an hasi zen, ProBarañáin talde indepentearekin. Talde horrekin
alkate aritu zen, eta gero zinegotzi 1991. urtea arte.
Orduan Nafarroako Alderdi Popularrarekin afiliatu
zen, eta, UPNrekin izenpetutako akordioagatik,
militanteak azken alderdi horrekin bateratu ziren;
2003tik 2011ra zinegotzi aritu da alderdi horretan.
“Egia esan ez nintzen izan AIPBko zerrendaburu
Kontzejurako 1984an egin ziren hauteskundeetan.
Hauteskunde haiek 1984ko urtarrilaren 21ean egin
ziren, San Sebastianen egunean. Urte horretako
abuztuan, arrazoi pertsonalak tarteko, José Miguel
Sánchez Monjek alkate izateari utzi eta zerrenda
bosgarren kidearenganaino korritu zen, hau da, ni
nengoen tokiraino. Oso garai polita izan zen,
masterrekoa. Garai zentralista eta itxi batetik
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Martín Orbara Ibáñez:
“Udalari lotutako kontuengatik
harremanetan jarri nintzen kontzejuan Fidel
Yoldi eta bere aita Juanekin; Barañaingo
nekazariak ziren betidanik, eta gauza bitxi
ugari ezagutzen zituzten. Juanek kontatu
zidan Lurgorri izena hartu zuela mitxoletaz
beteriko zelai handi-handia zelako”.
irekitasunaren aldeko beste batera igaro ginen,
askatasun handiago eta zentralismo gutxiagoko
batera. Hazkundeko garaia izan zen, bai arlo
pertsonal, familiar eta sozialean, bai hirian bertan
ere. Amerikako Mendebaldearen sorrera bezalakoa
izan zen, egun batetik bestera egonleku berriak
sortzen baitziren. Barañain landa hutsa izatetik
hazten ari zen herria izatera igarotzen ari zen, eta
herritarrek, noski, ez zuten elkar ezagutzen. Udalari
lotutako kontuengatik harremanetan jarri nintzen
kontzejuan Fidel Yoldi eta bere aita Juanekin;
Barañaingo nekazariak ziren betidanik, eta gauza
bitxi ugari ezagutzen zituzten. Juanek kontatu
zidan Lurgorri izena hartu zuela mitxoletaz beteriko
zelai handi-handia zelako”.
Martínek zehatz-mehatz kontatzen du Udal berria
sortu zeneko lehenbiziko urte haietan
gertatutakoa:
“Kontzejuak 1973ko azaroaren 16an enkargatu
zuen Barañaingo armarria. Barañaingo bandera
zaharra ez zen sekula agertu, eta 1985. urtean,
udala jada independentea zela, gaurkoa sortu zen;
urdina, armarria erdian eta 21 puntu zuri, hogeiko
batzar batetik 21 zinegotzi izatera igaro baitzen.
Zizurko Zendeatik bereizteko baimena, baita udal
independentea izatera egindako urratsa ere, 1984ko
ekainaren 26an jakinarazi zioten Madriletik,
telefonoz, orduko alkate José Miguel Sánchez
Monjeri; une hartantxe festak ziren, eta jubilatuekin
ari ginen bazkaltzen 1. ikastetxean (egungo Sahats
ikastetxea). Honen aurreko Kontzejuak, José
Zubillaga lehendakari zuenak, gai hori jorratua
zuen Zizurko Zendeako Udalarekin –Gazolatzen
zegoen–. Han onetsi eta gero, zegokion Ministeriora
bidali zen eskaera hori, Madrilera. Zendeako
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Udalak zenbait solairuko udaletxe bat eta lursail
batzuk zituen Ardoin, banatu behar zirenak.
Barañaingo Udalak uko egin zion etxearen zatiari,
eta Ardoiko lursailaren portzentaje bat bereganatu
zuen. Lursail hori birpartzelatuta dago gaur egun,
eta bi lur-zati ditu; bata, futbol-zelai baten
tamainakoa, azalera handiko merkataritza-gune
baterako edo antzekorako prestatua; bestea txikiagoa
da, eta errazago izanen da transmititu edo saltzea”.
“Nahiz eta Zendeako Udalak eta Barañaingo
Kontzejuak aspalditik prestatua genuen, erabaki
genuen 1985eko urtarrilaren 1ekoa izatea
segregazioaren data eraginkorra. Gai horretan ilusio
handiz lan egin zen bi udalen artean. Data hori oso
garrantzitsua izan zen Barañainentzat, udalean
ekitaldi ekonomiko berri bat hasi baitzen”.
Martín Orbarak esaten du garai hartako pertsona
gutxi daudela gaur egungo udal politikan
jarraitzen dutenak, eta azpimarratzeko modukoa
iruditzen zaio egungo Udalean dagoen emakume
kopuru nabarmena.
“Garai hartan, gogoratzen dudanaren arabera,
zinegotzien artean hiru emakume baino ez zeuden:
Garbiñe Urrizola, Milagros Acedo eta María Pilar
González Caballero. Azken hori da udal politikan
jarraitu duen bakarra”.
Hain zuzen ere, liburutegi publikoa izan zen lehen
sortu ziren zerbitzuetako bat.
“Ni iritsi aurreko Kontzejuak ere eskatua zuen, baita
tramiteak hasi ere. Azkenik, zerbitzuan jartzeko
ordua iritsi zen 1984ko irailean. Hasierako
liburutegi hura Haraneko etorbideko 2. zenbakian
zegoen, orain euskaltegia dagoen lekuan. Orduan,
Román Felones zegoen Hezkuntzako kontseilari.
Halaber, haurrentzako lehen eskola inauguratu
genuen Udaletxeko hiribideko 2. zenbakian, eta
aurreko Kontseiluan hasitako zerbitzu batzuk ere
abiarazi genituen, hala nola Osasun Zentroa edo
Jubilatuen Kluba.
Jarraian, Martín Orbarak aditzera ematen digu
nola konpondu zuten hilerriaren arazoa:
“Udal eskumenen arabera, udalerri guztiek hilerrizerbitzua eduki behar dute. Barañainek oso hilerri
txikia zuen, Ipar plazaren eta Erdiko hiribidearen
artean zegoena, gaur egun institutua eta kiroldegia
dagoen tokian. Zendeako Udalak Ardoiko lur-saila
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erosia zuen estilo amerikarreko hilerri bat egiteko
eskualdearentzat; izan ere, egindako handitze-lanak
gorabehera, Iruñeko hilerria bete-beterik zegoen
jada. Iruñeko Udalarekin maiz biltzen nintzen, eta,
horrela, akordio bat onetsi genuen bi udalbatzok,
gaur egun oraindik indarrean dagoena. Ziur asko,
Barañaingo bizilagun askok ez dute horren berri.
Akordio horren arabera, Iruñeak bere hilerrian
hartuko ditu Barañaingo bizilagun zenduak, tasa
handiagoak ordaintzearen truke. Udal tasa
garestiagoa ordaintzen du zenduaren familiak,
baina Barañaingo Udalak familiari ordaintzen dio
gero, hala eskatzen badiote. Gaur egun, errausketa
badagoenez, espazio faltaren arazoa konpondu da,
baina orduan benetako arazoa zen”.
Gero, erakundeen arteko harremanez hitz egin du.
“Gobernu Delegazioarekin zeuden harremanak oso
garrantzitsuak ziren, Roldán jauna delegatua zeneko
garai hartan. Eta esan behar dut Barañainentzat
ona izan dela, langilea, eta asko lagundu zigula
zerbitzuak hobetzeko eta ezartzeko. Egun batean
Barañain bisitatzera gonbidatu nuen Roldán jauna,
ez baitzuen ezagutzen, eta Kontzejuak eraikitako
osasun zentro berria genuela planteatu nion, baina
inork ez zuen atea zabaltzen ezin genuelako
mantendu. Berak pazientzia pixka bat gehiago
eskatu zidan, eta irekieraz emandako hitza bete
zuen. Egun on batez berria eman zigun: argi berdea
genuen zentroa abiarazteko osasun publikoaren
kargura”.
“Beste gai batean ere ongi jokatu zuen Roldán
jaunak Barañainekin: zirkulazioaren aferan.
Laguntza eskatu nion eta arratsalde batez bi ofizial
bidali zituen gaia jorratzeko; nire bulegoan aritu
ginen aferaz, denetarako balio baitzuen orduan, eta
harremanetan jarri nituen Udaltzaingoarekin.
Barañainen egun dagoen ibilgailu-zirkulazioa
orduan Guardia Zibilak diseinatu zigun huraxe
bera da. 1985eko abuztuaren 8an Nafarroako
Gobernuko lehendakari Urralburu jauna etorri zen
kontseilari batzuekin; euren artean Felones jauna
zegoen, Ekonomia eta Hezkuntzako kontseilaria
zena. Kale haietako batzuk obretan zeuden orduan.
Aurreko egunean Udaltzaingoari deitu nion eta
Barañaingo mugaraino joan ginen, eta
udaletxeraino nondik eraman behar zituzten aztertu

genuen. Haiek iritsi zirenean, asfaltoa hobetzeko
beharraz mintzatu ginen haiekin. 1985eko
abuztuaren 8ko bilera hura garrantzi handikoa izan
zen Barañainentzat, herriarentzat onuragarriak
ziren zenbait proiektu abiarazteko akordioa lortu
baitzen, besteak beste, Bigarren Hezkuntzako
institutua Erdiko hiribideko eta Udaletxeko
hiribideko geletan aldi baterako jartzekoa.
Barañaingo Udalak lokalak jarri zituen eta
Nafarroako Gobernuak horiek egokitzeko dirulaguntza, baita gero behin betiko institutua
eraikitzeko ere. Kiroldegiaren gaia ere aurrera
eraman zen, baita udaletxerako lokal berria
eraikitzearena ere, behar-beharrezkoa zelako”.
“Belagua bizitegiko etxebizitzak ere, hau da,
Merkatal hiribideko dorre aurrefabrikatuak, nahiko
kontu kezkagarria izan zen guretzat garai hartan.
Ni udalean sartu baino lehen emanak ziren jada
lizentziak, eta 700 edo 800 etxebizitza eraikiak
ziren ordurako; horietatik, oso gutxi saldu ziren, krisi
ekonomiko bat zegoelako orduan. Gauez, jendea
sartzen zen hutsik zeuden etxeetan, eta hondatzen
hasiak ziren. Gobernuaren Delegazioan egon nintzen
batean, etxe horiek bagenituela esan nien, eta arazo
bat zirela. Kudeaketa horiei esker babes ofizialeko
400 etxebizitzatik gora lortu genituen Barañainen
erroldatuta zeuden pertsonentzat. Erroldatzeziurtagiria exijitu genien, baita etxebizitza bat behar
zutela ziurtatzen zuen adierazpen bat. Gai horretan
lan handia egin genuen Etxebizitza Ministerioko
Delegazioarekin. Gaur egun, oraindik badira
etxebizitza horiek lortu zituzten pertsona batzuk
kalean agur egiten didatenak. Giltzak Sahats
ikastetxean eman ziren, larunbat goiz batean
esleipendun guztiak bildu eta gero. Etxebizitza
Delegazioko arduradunak etorri ziren, eta mahai
gainean bi oinetako-kutxa jarri genituen; batean
giltzak zeuden, atari-zenbakia, solairua eta atea
adierazita, eta, bestean, esleipendunen izenak.
Haietako bakoitzak bere giltza eraman zuen. Inork
ez zuen eskua sartu okerreko lekuan. Legeari buelta
erdia eman behar izan genion, legeria aldatu zelako
eta ezartzen zuelako babes ofizialeko etxebizitzek
ezin zutela 90 metro koadrotik gorakoak izan; beraz,
asmatu genuen logela bat trasteleku gisa agertzeko
modua”.

Martín Orbarak esaten digunez. Barañaingo
Institutua jartzea izan zen bere garaiko proiektu
zuzenetako bat.
Une txarrenei buruz galdetuta, honako hau
aipatzen digu:
“Larderiatsu aritu behar izan nuen behin baino
gehiagotan, hori saihestezina baita kargu horretan.
Gobernuko Delegazioarekin batera, ijitoen herrixka
baten auzia konpontzea egokitu zitzaidan, Barañain
ondoan jarri baitziren, Iruñeko etorbidean, Zizur
Nagusiko udalerriaren barnean. Hori gertakari gazigozoa izan zen, konpondu behar izan nuena”.
“1986. urtean Eultza ikastetxea eraiki zen.
Barañaingo alde hori urbanizatu gabe egonda egin
zen lehen eraikina izan zen, eskola baten premia
baitzen orduan. Horretarako, lursailak trukatu
behar izan ziren Zizur Nagusiarekin”.
Tailer profesionalak izan ziren beste lan on batzuk;
industrialdean bertan egiten dira, prestakuntzazentro horiek irtenbide profesionala eman baitiete
gazte askori.
“Musika Eskola egiteko –hasiera batean Merkatal
hiribideko 2. zenbakiko behean zegoen– esan behar
izan genuen proiektu bat bagenuela, nahiz eta
halakorik ez zen, eskuratu behar ez genuen eraikin
bat baitzen, Gaztainondo plazan zegoena”.
Barañainen
Helduentzako
Hezkuntza
Iraunkorreko Zentroa irekitzea ere oso kontu
onuragarria izan zen, batez ere eskola-graduatua
lortzeko asmoz eskoletara joaten ziren emakume
askorentzat. Lagunak zerbitzuaren pilotalekua ere
eraiki zen orduan. Proiektu hori, berak esaten
digunez, seme “berantiarra” eta pixka bat
“arazotsua” izan zen, orduan ziren ika-mika
politikoak ikusita.
Martín Orbarak faltan sumatzen du Barañainen
hotel txikiren bat; dena dela, berak atseginez
eginen zuena edo behintzat abiaraziko zuena zen
Barañain ingurabidearekin eta Landaben-Orkoien
aldearekin lotzeko errepidea (saihesbidea).
“Kontent nago 16 urtez Barañaingo Udalaren
barnean izanagatik, ideiak emanez eta lan eginez
herria hobetze aldera”.
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GREGORIO CLAVERO NOTIVOL
“Garabien oihanean” (1987-1993)

Soslaia
Gregorio Clavero pertsonaia polifazetiko, adoretsu eta polemikoa da, Barañaingo alkate aritu zena bi agintalditan zehar
1990eko hamarkadaren hasieran. Lehen agintaldia “zorabiagarri” gisa definitzen du, obraz eta lorpenez beterik; bigarrenean,
aldiz, arazo eta polemika ugari izan ziren. Gregoriok kulturari lotuta jarraitu du Nafarroako agertokietan zehar, beti bezain
adoretsu, antzerki-talde afizionatu batekin batera: Talo Teatro.

Gregorio Clavero 1949ko abenduaren 17an sortu
zen Zaragozan. Han eman zituen bere haurtzaroa
eta nerabezaroa. Nafar batekin ezkondu zen.
Telefónica enpresaren barnean gora egin eta
Kanarietara destinatu zuten, Santa Cruz
Tenerifekora; hantxe izan zen 1973. eta 1978.
urteen artean. Eta han sortu zen bere lehen alaba.
Bigarrena hemen sortu zen, San Frantzisko
klinikan, 1978. urtean. Ordurako Iruñera bidalita
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zegoen. 1976. urtean etxe bat erosi zuten
Barañainen, inbertsio gisa, eta 1978. urtean
eman zioten Erdiko hiribideko 12. zenbakian.
Hantxe bizi izan ziren kasik 30 urtez, 2001eko
urtarrilean Gorraizera joan ziren arte.
“Betidanik izan ditut kezka politikoak,
Diktaduratik”, esaten digu. 1987an hautagai
sendo gisa aurkeztu zen PSN-PSOE alderdiarekin
Barañaingo udal hauteskundeetarako. Aurreko

agintaldian Zizurko Zendearen segregazioa gertatu
zen, eta aldi horretan PSN alderdia aurkeztua zen
jada udalerako hautagai-zerrenda bezala. Hasiera
batean, gogoratzen du, ez zuen zerrendaburu izan
nahi. Enpresan lanpostu on bat zuen, eta
itzultzean arazoak izatearen beldur zen. Baina PSN
izan zen boto gehien lortu zituen zerrenda, nahiz
eta soilik AIPB –1991. urtean UPN bilakatu zen
hautagai-zerrenda kontserbadorea– baino 89 boto
gehiago lortuta. Gregorio Clavero Barañaingo
lehen alkate liberatua izan zen.
1987-1991 agintaldian, berak esaten digun bezala,
“lauhazka bizian” ibili zen. Arrapaladan hazten ari
zen Barañain bat aurkitu zuen, eta azpiegiturak ez
ziren nahikoak. Berak inauguratu zuen udaletxea
1988an.
“Gauza asko egitea egokitu zitzaidan niri. Ez dut
harrokeriaz esaten. Dagoeneko atzean utzi dut
balizko egoa, eta lasaiago nabil zentzu horretan.
Egia esan, nik eta udalbatza guztiak gogor lan egin
behar izan genuen 15.000 biztanle inguru zituen
herri baten alde. Gehienbat gazteriari lotutako
alderdietan; nik kezka berezia nuen gai horrekin,
kalean zirelako, haientzat ez baitzegoen ezertxo ere”.
Haurtzaindegia itxita zegoen alkate izatera iritsi
zenean, eta presio handia izan zuen hura zabal
zedin, gogoratzen du. Direnak eta ez direnak egin
behar izan genituen berriz irekitzeko, eta, gainera,
hezitzaile guztiak kalean ziren. Beste lanpostu
batzuk eman behar izan genizkien epaitegietako
demanda batzuen ondorioz. Hiruzpalau izan ziren
Udaleko beste lanpostu batzuetan lanean hasi
zirenak: Marilis Garrido, Inés Ocariz, eta abar.
Baten batek ez zuen aukera hori onartu eta lan egin
gabe soldata etxera bidaltzea onartzeko moduko
patxada izan zuen”.
Lehen agintaldi horretan inbertsio handiak egin
ziren Barañainen, 3.200 milioi pezetako balioa
izan zutenak. Iruñearekin lotzeko bide berri bat
zabaldu zen Mendebaldea eta Landaben aldetik.
Eta han dago 1989. urtean Lan Publikoen
Departamentuaren kontu-sail txiki batekin egin
zen iturria; Iruñearekin lotzeko obren soberakina
zen diru hori. Iturri hori oso hondatuta dago gaur
egun, baina oso diseinu polita du: kupulak
Olibako monasterioko dorrearena irudikatzen du,

eta alde bakoitzean baldosa txikiak ditu,
Nafarroako monasterioak irudikatzen dituztenak.
Landabenetik oinez etortzen zen jendearentzat
egin zen, arnasestuka igotzen baitziren aldapan
gora. Leku estrategiko bat zen iturri bat jartzeko.
Alkate zela eraiki zen beste iturri bat Udaletxeko
plazakoa izan zen. Iruñerriko Mankomunitateak
iturriei buruzko lehiaketa bat antolatu zuen, eta
saritutako baten erreprodukzio-eskubideak
Barañaini eman zizkioten Udaletxeko plazan
egiteko. Batzuek “Tío Pepe” delakoaren iturria
esaten zioten, iragarki horren botilarekin zuen
antzarengatik. Iturri hori, hein batean, Udaleko
hirigintzako langileek beraiek eraiki zuten. Garai
hartan egin ziren beste eskulturetako bat da
familiari egindako monumentua, lakuaren erdian
dagoen monolito bat. Oinarrian lau aurpegi
daude: haur bat, eskolako liburu-zorro bat
daramala, neskatxa bat, eta senar-emazteak.
Urbanización Iruña enpresak egindako opari bat
izan zen monumentu hori, parkea urbanizatzeko
obrengatik –4.000.000 pezeta kostatu ziren–.
“Asmo txarreko pertsona batzuek pentsatu zuten niri
eman zidatela komisio hori. Tafallako hargintzaeskolak ere parte hartu zuen monumentu horretan,
baita Udaletxeko fatxadan dagoen udalaren armarria
egiteko lanetan ere. Udaletxeko erlojua San Martínek
egin zuen, Guardia Zibilak Iruñean duen egoitzaren
parean dagoen erlojulariak”, gogoratzen du.
“Langileen kopuru egonkor bat ere sortu nuen nire
agintaldian, kategorien arabera antolatuta eta
hitzarmen duin bat eginda. Izan ere, sekulako
antolakuntza falta zegoen udal honetan ordura arte.
Zizurko Zendearen segregazioa guztiz traumatikoa
gertatu zen, eta neronek, hasi nintzenean, bulegoa
partekatzen nuen Teodoro Domeñorekin. Atera
kontuak: telefonoz hitz egin behar nuenean mesedez
bulegotik ateratzeko eskatzen nion. Ni alkate
nintzela, argitalpen bat egin behar genuela erabaki
genuen, udal informazioari buruzko buletin bat,
herriari gu arloz arlo egiten ari ginenaren berri
emateko”.
San Pablo eliza Artzapezpikutzak eraiki zuen, dio
Claverok, nahiz eta egia den lurzorua doan izan
zutela, eta ez zutela ordaindu obra-lizentziarik.
Berak ere inauguratu zuen Bake Plaza. Eta Eultza
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Gregorio Clavero Novitol:
“Iruñearekin lotzeko obren soberakina zen
diru hori. Iturri hori oso hondatuta dago
gaur egun, baina oso diseinu polita du:
kupulak Olibako monasterioko dorrearena
irudikatzen du, eta alde bakoitzean baldosa
txikiak ditu, Nafarroako monasterioak
irudikatzen dituztenak”.

ikastetxea ere berak bukatu zuen. Retegi
pilotalekuaren obrak bertan behera utzita aurkitu
zituzten; proiektuaz arduratzen zen eraikuntzaenpresak –Garbayo Chivite– demanda bat jarri
zion udalari, oso zohikatz gogorra aurkitu
baitzuen. Azkenean pilotalekua bukatu eta ireki
egin zuten. Bozeramaileen biltzarrean erabaki zen
pilotari horren izena jartzea, izen handia baitzuen
orduan, eta berarekin mintzatu ginen. Hori guztia
Alberto Ardanaz zinegotziaren laguntzaz, huraxe
izan baitzen, gogoratzen du esker onez, bere
kudeaketaren defendatzaile sutsua.
“Ilusio handienaz egin genituen obrak Barañaingo
Kulturgunekoak izan ziren, besteak beste,
Liburutegia eta Musika Eskola. Barañain egun
batetik bestera egiten ari zen, garabien oihan
izugarria zen hau. Eta behar gehiena duten klaseen
ongizatearen alde interes handia genuenez,
Barañaingo etxe guztiak babes ofizialekoak ziren,
lakuaren aldekoak izan ezik. Guk ongizatearen arloa
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sortu genuen profesional on bat horren buru jarrita,
eta guk egindako programak leku askotan kopiatu
ziren, jarraitzeko moduko eredu baitziren. Lanbide
heziketako bi tailer ere sortu ziren Barañaingo
industrialdean. Egia esateko, horietako bat
bazegoen, aluminioa lantzekoa, eta guk bultzatu
genuen, eta bestea sortu: txapa eta pinturakoa.
Kalean batere etorkizunik gabe zeuden gazte asko
joaten ziren tailer horietara lanbide bat ikastera.
Guk obra horiek guztiak egiten genituen Barañain
handitzea eta hobera joatea nahi genuelako, nahiz
eta udalean geunden zortzi taldeetatik baziren
batzuk, HB haien artean, etengabeko “ezezkoa”
zirenak, baina batere alternatibarik eskaini gabe.
Nik Patxiri (Erdozain) galdetzen nion ea zein zen
bere xedea: Barañain handitzea eta hobera joatea,
edo nik porrot egitea eta alkate izateari uztea. Ni ez
nintzen hona etorri aberastera. Alkate liberatu gisa
kobratu nuen lehen soldata gaitzetsi zidaten jada,
baina nik askoz gehiago kobratzen nuen nire
enpresan. Baina, egia esan, ez nuen ulertzen haiek ez
ematea babesa herriarentzat hain interesgarriak
ziren gauzei. Horregatik ika-mika dezente izan
genituen maila politikoan”.
Okerrena, aldiz, ez zen berak jasan behar izan
zuena, bere familiak sufritutakoa baizik.
“Nik paso egiten nuen, baina alabak eraso fisikoak
eta irainak izan zituen institutuan. Bazen jendea
dena nahasten zuena, eta bera alkatearen alaba zen

bertan; oso egoera gogorra zen. Beraz, beste ikastetxe
batera eraman genuen haurra. Politikariak dena
ulertzen eta gainditzen bukatzen du hori berez
karguarekin datorrelako, baina okerrena familiaren
sufrimendua da, batez ere seme-alabak izanez gero.
Zentzu horretan, sekula ez nuen bizkartzainik
eraman nahi izan, nahiz eta garai batzuetan banuen
bizkartzain bat, etxera laguntzen zidana, oso modu
gordean, udaletxetik ateratzen nintzenean”.
Lehen agintaldian, esaten digunez, benetan
Barañain haztea eta garatzea helburu zuen talde
politiko batzuekin elkartzea lortu zuen; izan ere,
herritarrak hori eskatzen ari ziren neurri batean eta
gobernu-itun bat egin zuten Udalaren talde
politiko gehienekin, HB eta Batzarre alde batera
utzita. Agintaldi hura, 1987-1991 bitartekoa,
izugarri aktiboa izan zen eta suerte handia izan
zuten –horiexek dira bere hitzak–; izan ere, atera
nahi zituzten proiektuak aurrera eramateko
gehiengo nahikoa lortu zuten, eta Nafarroako
Gobernuak ere ekarpen handia egin zien proiektu
horiei. Udaletxearen atzealdean bertan, esaterako,
165 etxebizitzaren egitura hutsa zegoen egina.
MOPUk sustatzen zituen etxebizitza horiek, eta ez
zegoen aurrekontu-sailik horiek bukatzeko.
Azkenik, Nafarroako Gobernua inplikatu zen eta
bukatu egin ziren. Arga ibaiaren etxeak dira.
Horixe izan zen Iruñerrian egin zen etxebizitza
sozialen lehen sorta handia. Oso giro ona zegoen
kalean, dirua gastatzen ari ginelako hezkuntza- eta
gizarte-gaietan. Haurtzaindegian ez zen tarifa
bakar bat aplikatzen.
“Alkate honek kontu bat ziurtatzen zuen: berdin zen
ama ezkongabea izatea edo arazo ekonomiko
handiak izatea; haur bat ere ez zen geldituko udal
haurtzaindegitik kanpo, euro bakar baten truke
bazen ere”.
Lagunak elkartean ere diru mordo bat inbertitu
zen: igerileku estalia egin zen, eta pilotalekua
bukatu; patinodromoa ere estali zen, eta gero
Europako txapelketa egin zen hemen.
“Inork ezin ditu lorpen horiek guztiak zalantzan
jarri. Gure hauteskunde-programa etxe guztietara
eraman zen”.
Gero kopetilun jarri da: “Alkate gisa aritu nintzen
bigarren agintaldian ia ezin izan nuen ezer egin,

galarazi egin zidaten. Barañaingo Kulturgunea
eraikitzearekin kolpe bakar batez konpontzen ziren
Barañainek kultura eta jolas arloetan zituen eskasia
guztiak: Musika Eskola, Liburutegia eta
ekitaldietarako areto bat, mota guztietako
emanaldiak egiteko. Eremu hori Udalarena zen
lursail batean zegoen; lursail guztiekin bezala,
lehiaketara atera, saldu, eta diru horrekin obra
horiek guztiak egiten ahal genituen. Eta horrela ur
sakonetan sartu ginen. Multzo osoak 615.000.000
milioiko aurrekontua zuen. Hasierako zirriborroan
ez
zegoen
sartuta
lur-azpiko
sotoen
aprobetxamendua. Nik arkitektoari esan nion sotoak
ere sartzeko, aprobetxatu beharra zegoela.
Baliagarriak izanen ziren beti tailerrak egiteko.
Gainera, Kulturguneko soto horietatik atera zen
lurrarekin neguko lorategia egin zen, orain lakuaren
anfiteatro natural esaten zaion muino hori. Nik
horri neguko lorategia esaten nion ideia Zaragozako
neguko lorategitik hartu zelako; bertan jotzen zuen
udal orkestrak neguan. Bestalde, lur hori guztia
hondakindegira eramatearen garraioa aurrezten
genuen horrela”.
Bere ustez, lakuaren parkea da herriko perla (eta
horretan bat datoz zenbait alkate). Hau Eultzako
jaurerria zen, eta Izurmeta sozietateak, lakuaren
birpartzelazio osoa zuzendu zuenak, 75.000 metro
koadro utzi zizkion udalari parke bat eraikitzeko.
Carmelo Loperenak egin zuen diseinua. Berea izan
zen laku bat zuen parkea egiteko ideia, dio, eta
jarraian zera gehitzen du: “Ni fantasioso samarra
nintzen, eta Retiro parkeaz oroitu nintzen, bere
lakua eta guzti. Ez nuena nahi zen ur geldoko
lamina bat zuen parke bat, Rodezko kondearena
bezalakoa, nabigatzeko aukera ematen ez zuena.
Horregatik pentsatu nuen pixka bat sakonagoa egin
eta nabigatzeko txalupak ere jartzea”.
Nahiago du gogora ez ekartzea bigarren
agintaldian izan zituen epaiketak.
“Gauza izugarriak leporatu zizkidaten, eta legeak
baimendutako denbora gainditzen zuen langileen
berritzea alde batera utzita, gainerako guztiak
faltsuak ziren. Eta epaileak halaxe aitortu zuen.
Gobernu Batzordeak bazuen berritze haien berri,
baina liberatu bakarra nintzenez, neronek sinatzen
nituen. Epaileari esan nion irregulartasun horien
Solasaldiak Liburutegian: Barañaingo alkateak 31

gaineko ezagutza juridikoa banuela, baina ez niola
kontratua etengo 53 urteko langile bati, langile fina
izanda, gainera. Langile horien kontratuak eten
zirenean, gizarte epaitegira jo eta irabazi egin zuten
auzia, baina nik 2.000.000 pezetako kalte-ordaina
ordaindu behar izan nuen, gehi prebarikazioagatik
sartu zizkidaten urteak, Auditorioaren obren
kontratu baten klausulen pleguan akats batzuk
zuzentzeko
egindako
egokitzapenengatik.
Interpretatu zen nik onurak atera nituela zuzenketa
horrengatik. Oinarrizko kontu bat zen, eta
horregatik egin nuen garrantzi gehiegirik eman gabe,
osoko bilkuran aurrera ateratzeko moduko botoak
izanda. Lehen, nik baldintzen plegua kontsultatua
nuen idazkariarekin; idazkari horri, bidenabar
esanda, lanpostua oparitu zioten. Teodoro Domeño
Zubillagaren eskutik etorri zen, eta ez zuen
idazkariaren lanpostua irabazi. Bitarteko ari zen
hemen, eta bere aholkuei jarraitzeagatik gertatu
zitzaidan gertatu zitzaidana”.
Horren ondoren, gogoratzen du, bere tesien
aldekoak ziren epai batzuk izan ziren.
“Azkenean dena aski modu txarrean egin zen. Nik
ere epaitegietara eraman nezakeen Martín Orbara
haurtzaindegia itxita eta pilotalekua bukatu gabe
aurkitu nituelako. Eta ez nuen halakorik egin. Nik
berarekin hitz egin nuen, konpondu behar genuela
esan nion, eta berak iruzur egin zidan. Eta nire
aurka ezin izan zuten gehiago frogatu. Eta sutsu
saiatu ziren. Halere, inork ez du kontatu, adibidez,
herri honetan badagoela norbait izugarri aberatsa
dena, eta ez nik aberatsa izatea nahi izan nuelako,
baizik eta Udaletik dirua ateratzeko egindako
jokaldi batengatik. Barañaingo artzainaz ari naiz.
Gasolindegiaz bestaldean dauden etxebizitzak
eraikitzeko lursailak bereak ziren, eta nork
birkalifikatu zizkion lur-sail horiek Yoldiri? Ez zen
Gregorio Clavero izan. Aitzitik. Ni Udalean sartu
nintzenean, lursail horiek landa-izaerakoak ziren,
eta Barañaingo Plan Orokorraren arabera 200
etxebizitza egin behar ziren lursail horietan. Nik
planteatu nuen 250 etxebizitza egiteko aukera, eta
horietatik 50 udalarentzat izatea; horrela herrian
egiten ari ginen obran finantzatuko genituen horiek
saltzearen truke, eta hori logikoa iruditzen
zitzaidan. Oso ideia ona iruditu zitzaion mundu
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guztiari. Orduan Lurralde Antolamendu
Departamentuak esan zigun lursail horiek landarepantaila deklaratzen zutela, hau da, eremu
bukolikoa izateko erreserbatzen zela, zuhaitzak,
bankuak eta halakoak izateko, etxebizitzarik egin
gabe. Azkenean, asko borrokatu eta gero lortu
genuen haiek atzera egitea, Tajadurarekin etekinei
buruz hitz egin eta gero; 300.000.000 milioi pezeta
lortu behar zituen udalak etxebizitza horiek eraikiz
gero. Yoldiri 1.250 milioi ordaindu zizkioten, eta
niri esker eraman zuen dirutza hori”.

Gregorio Clavero Novitol:
“Gauza izugarriak leporatu zizkidaten, eta
legeak baimendutako denbora gainditzen
zuen langileen berritzea alde batera utzita,
gainerako guztiak faltsuak ziren. Eta
epaileak halaxe aitortu zuen”.

Lehen agintaldian 89 botoren aldeagatik irabazi
zioten UPNri, dio, eta bigarrenean 600 botoren
aldea atera zioten. Lehen agintaldian, UPNkoek
oniritzia eman zieten Barañaingo Kulturgunea
eraikitzeak balio zuen 615.000.000 milioi haiei;
bigarrenean, aldiz, ez zieten oniritzia eman nahi
izan hobekuntzak egiteko proposatu ziren
62.000.000 milioiei. Garai hari buruzko
oroitzapen txarrak ditu.
“Hobekuntza haiek ez ziren aurrekontuen
desbideratzeak izan, haiek esaten zuten bezala.
1993ko urtarrilean bertan behera utzarazi
zizkidaten UPNkoek. Berriz ere esanen dut
hobekuntzak zirela, ez aurrekontuaren desbideratze
bat, baina obrak geldiarazi nahi zituzten. Orduan
Gabriel Urralbururekin hitz egin nuen eta alde egin
behar nuela esan nion, ez nuela gehiago sufritu nahi,
eta 1993ko otsailaren 9an uko egin nion Barañaingo
alderdiko buru jarraitzeari. Handik aurrera garai
latzak etorri zitzaizkidan. Baina hemendik erronka
egiten diot herri honetako, Nafarroako edo Europako
edozeini, Gregorio Claverok pezeta bat legez kanpo
inondik eraman duela ezetz frogatu”.

JUAN FELIPE CALDERÓN BLANCO
“Urakanaren begian” (1993-1999)

Soslaia
Akats baten ondorioz, Juan Felipe Calderón ezin izan zen aurkeztu 1999ko hauteskundeetan; hamar urte luze joan eta gero, oraindik
ez du erantzun garbirik gertatutakoa argitzeko. Gizon lasaia izan da beti, eta horrelaxe etorri zitzaigun liburutegiko hitzordura; gaiari heldu
baino lehen bere egungo bizitzaz hitz egin zigun, emaztea galtzea izugarri gogorra izan zela, ordenagailuen zaletasunaz...

1941eko abuztuaren 23an sortu zen
Campanarion (Badajoz). Orduan Gariaren
Zerbitzu Nazionala –orain Nekazaritza
Produktuen Zerbitzu Nazionala– deitzen zen
erakundeko probintzia-buru zen bere aita, eta
Nafarroara bidali zuten. Juan Felipe Calderónek

10 urte zituen orduan; hemen bete zituen
hamaika, 1952. urtean. Bere bizitzaren hasierako
10 urteak Badajozen eman zituen, hiriburuan,
eta gehien nabaritu zuena izan zen ikastetxeaz
aldatzea eta ikaskideen izaera desberdina.
Jesuiten ikastetxean ikasi zuen; Amaia kaleko
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24. zenbakian bizi zirenez, eskola hurbil zegoen.
Han, merkatuaren plazan bukatzen zen Iruña;
Rodezno kondearen kalea ere ez zegoen egina
oraindik. Ikastetxe horretan COU arteko
ikasketak bete zituen; gustura egon zen bertan,
eta lagun onak ere egin zituen. Gero Atarrabian
ikasi zuen Nekazaritza peritoa izateko.
Profesionalki topografo gisa hasi zen lanean
obra publikoen enpresa batean, eta gero Avanco
enpresan sartu zen.
“Horregatik
diot
Barañaingo
lehen
biztanleetako bat naizela; izan ere, nik abiarazi
nuen urbanizazioa. Garai hartan herri
zaharreko lau bizilagunak, apaiza eta ni ginen
hemen; lursailak neurtzen eta urbanizazioari
buruzko guztia birplanteatzen aritzen nintzen ni
orduan. Hasieran, Avanco zen sustatzailea eta
eraikitzailea. Gero banatu egin zen: Avanco zen
sustatzailea eta EUR eraikitzailea. Banatu
zenean, ni EUR enpresara joan nintzen. Eta
EUR enpresak porrot egin zuenean ni izan
nintzen Avancora itzuli nintzen bakarra. Orduan
eskapadaz jabetu nintzen. Ni ezkonduta nengoen
ordurako, eta ditudan hiru alabetako bi nituen
jada; orduan pentsatu nuen Nafarroako
Gobernuan sartu behar nuela, oposizioetara
aurkeztuta. Eta horixe egin nuen. 1974. urtean
gainditu nituen oposizioak. Lehenbizi
Katastroan aritu naiz lanean, eta gero Ondarean
erretiratu arte”.
Garai hartan, dio, Artzapezpikutzara joan behar
izan zuen igandean lan egiteko baimena eskatzera;
izan ere, lehen blokea eman behar zen, Iruñeko
etorbideko 4. eta 6. zenbakikoak, eta guztiz
urbanizatuta egon behar zuen. 1968. urtean, bi
bloke horiek eman zirenean, Iruñean bizi zen bera.
1971. urtean etorri zen bizitzera Barañainera, Ezki
plazako 4. zenbakiko dorreak eman zirenean.
“Nik, egia esateko, ez nuen interes handirik udal
politikan. Halere, 6 urtez aritu nintzen zinegotzi,
1987tik 1993ra. Urte horretan, 1993. urtean,
alkate izendatu ninduten bi urtez PSOE alderdiaren
ondoren boto gehien zituen alderdiko (AIPB)
zerrendaburu izateagatik”.
Hurrengo hauteskundeak 1995ean izan ziren, eta
horietan jada alkate izan zen boto gehien lortu
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zituen hautagaia izateagatik, nahiz eta ez zuen
lortu gehiengo absolutua.
“Beraz, orduan gertatutako salbuespenezko
inguruabarrengatik, alkatea izan nintzen sei urtez.
Udala oso nahasia egon zen aurreko agintaldian,
hein batean Clavero zen bezalakoa zelako eta
gauzak berak nahi zuen moduan egin nahi
zituelako”.
Bereziki proiektu batez dago harro, esaten
digunez; Barañain modu diagonalean Ipar plazatik
zeharkatzen zuen goi-tentsioko linea osoa kentzea.
Bere garaian, Avancon zegoela –lan hori Avancok
egin baitzuen–, erabaki zuten linea hori etorbide
horretatik joatea, besteak baino zabalagoa baita,
hain zuzen ere, dorreak hor zeudelako. Sortutako
zarata –250.000 volt ziren– eragozpen handia zen
bizilagunentzat. Udalari doan atera zitzaion linea
kentzea, Nafarroako Gobernuaren eta sarearen
jabea zen Espainiako Sare Elektrikoaren artean
egin baitzuten. Era berean, goi-tentsioko beste
linea bat ere kendu zen orain Rafael Alberti plaza
den horretan, nahiz eta tentsio gutxiagokoa zen.

Juan Felipe Calderón Blanco:
Bereziki proiektu batez dago harro, esaten
digunez; Barañain modu diagonalean Ipar
plazatik zeharkatzen zuen goi-tentsioko
linea osoa kentzea.

“Gregorio Claveroren garaian Auditorioa egitea
planteatu zuten, Carmelo Loperenak arkitektoak
diseinatutakoa, baina pentsatu genuen eredu hura ez
zela bideragarria. Proiektu faraonikoa zen, besaulkipatioaren eta agertokiaren tamainarengatik. Nik
beste arkitekto batekin proposatu nuen agertoki
handi horren erabilera hobea egiteko, alboko aldeak
entseguetarako, solasaldietarako eta antzekoetarako
areto bilakatuta. Nik nahiago nuen Arte Eszenikoen
Zentro deitzea, horrela deitzen bainion nik, eta ez
Auditorio. 1994. urtean, nire agintaldian zehar,
Kultura Etxea inauguratu zen, eta hemen ez zen
inolako arazorik izan”.

Pentsakor gelditu da, eta gero oroitzapen bat ekarri
du gogora, askorentzat argitu gabeko misterio bat
dena oraindik ere.
“Merkataritza-zentroaren auzia oso garrantzitsua
izan zen une hartan, eta nolabait horren ondorioz
utzi nuen tokiko politika; nire irudikoz proiektu
salbatzailea izanen zen Barañainentzat. Hura
bezalako proiektu bat falta zen Iruñerrian. Iruñean
ere ez zegoen merkataritza-zentro bat, nahiz eta beste
hiriburu guztietan bai egon. Egun batean
merkataritza-zentro horren sustatzailea etorri zen,
proposatu eta Udalean onetsi zen. Nafarroako
Gobernua –nire alderdia zegoen agintean– oztopoak
jartzen hasi zen, eta asko borrokatu eta gero ezin
izan zen aurrera atera... Iruñerriko hirigintzaarauak aldatu ziren, eta eremu hori paisaia-erreserba
bezala deklaratu zuten. Baina kontua da orain ez
dela paisaia-erreserba, gaur bertan irakurri baitut
“Vivir en Barañáin” aldizkarian bertan 900 edo

1000 etxebizitza egiteko proiektua onetsi dutela.
Proiektu haren arabera, “El Corte Inglés” etxeko
dendak eta Hipercor bat jarri behar ziren. Eta horixe
izan zen arazoa; “El Corte Inglés” etxeak argi utzi
zuen Barañainen dendak jarriko zituela, Zaragozan
dagoen “Gran Casa” merkataritza-gunearen antzeko
zerbait, baina Iruñeko Udalean uste zuten, oker uste
ere, hori bateraezina zela haiek zuten
proiektuarekin; izan ere, bazuten prest, Iruñeko
erdigunean, “El Corte Inglés” jartzeko eremu bat. Eta
azkenean proiektua galaraztea lortu zuten,
Iruñearen eta Barañainen arteko interes-gatazka bat
sortuta. Horri dagokionez, nik ez dut nire iritzia
agertuko UPNk hurrengo hauteskundeetan izandako
ustezko ahanzturari dagokionez, esan zen bezala, edo
merkataritza-zentro hori galarazteko asmoaren
ondorio zuzen bat. Bakoitzak uste dezala nahi
duena, baina berriz esanen dut: nire iritzia niretzat
gordeko dut. Bertsio ofizialaren arabera, bertan lan
Solasaldiak Liburutegian: Barañaingo alkateak 35

egiten zuen administrari baten akats bat izan zen”.
“Nolanahi ere, gorabehera haien ondoren UPN
alderdiko tokiko taldeko lehendakari jarraitu nuen
hurrengo agintaldian, eta gero beste batzuk
aurkezteko erabakia hartu zuten –nik trabarik ez
egiteko izanen zen–. Gaur egun alderdi bereko
afiliatua naiz, nahiz kasik ez dudan parte hartzen
inongo bileretan. Beti esan nuen erretiratzeko unean
gauza guztietatik erretiratuko nintzela eta holaxe
egin dut”.
“Nire obsesioa zen merkataritza-gunearen
auziarekin jarraitzea, ez onartze haren ondorioz
frustrazio handia bizi izan nuelako. Horregatik
jarraitu nuen borrokatzen, Udaletik kanpo ere bai.
Agintaldi berri hartan sozialistekin bildu nintzen eta
orduan onartzera animatu nituen. Hauteskundeak
irabazi eta berehala onesteko asmoa zuten, baina
ikuzi zenez, berandu zen ordurako. Nolanahi ere,
errekurtsoa irabazi zen, eta justiziak arrazoia eman
zien bai sustatzaileari eta bai Udalari. Bai, egia
esan, egiteko aukera izan genuen, txosten guztiak
aldekoak baitziren, Lehiaren Auzitegiaren
txostenetik hasita. Proiektu horren barnean zegoen,
baita ere, sustatzaileak bi irteera eraikitzea
Barañainetik ateratzeko: bata, Lagunak elkartearen
ondoan, ibaiaren gaineko zubi bat eginda; bestea,
Etxabakoitz aldera Iruñeko etorbidetik, orain trengeltoki berriarekin batera aurreikusita dagoena.
Udalean bazen talderen bat errezeloa zuena, IU
adibidez, baina ez zuten aurka egiten modu sendosendoan. Orain jada ez du zentzu handirik egitea,
proiektu horri uko egin eta gero, merkataritza-zentro
asko egin zirelako: la Morea, Itaroa, eta abar”.
“Beti esan dut nahiago nuela Barañain Udal
independente bat izatea. Batez ere Iruñeko zati
izatera pasatuko bagina Barañain beste auzo bat
izanen litzatekeelako, eta badakigu zer gertatzen den
epe luzera handitzen hasten diren hiriburuekin;
bazterretako auzoak ahazten direla pixka bat. Nahiz
eta egungo inguruabarrak oso bestelakoak izan.
Orduan bai zegoela independente jokatzeko aukera,
arazorik gabe. Udala utzi nuenean kontuak
osasuntsu zeuden; uste dut 700 milioi pezeta utzi
nituela, eta orain Udala guztiz harrapatuta dago.
Gastua murrizteko garaia izan zen hura. Ezer egin
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aurretik nik beti kontu-hartzailearekin hitz egiten
nuen urterako aurreikusita zeuden diru-sarrerei
buruz; eta haietara egokitzen nintzen, posible bazen,
horiek gainditu gabe. Egia da, baita ere, garai
hartan oraindik diru-sarrerak zeudela obralizentziengatik”.
Bere une okerrenetako bat, esaten digu, izan zen
garai hartan izandako mehatxuena, batez ere,
ETAtik zetozenengatik –gainerakoengatik ez zen
kezkatzen–; hain zuzen ere, horregatik bizkartzainak
eraman izan ditu duela gutxi arte. Baina ez da
atsekabeturik bizi izan, ezta beldurrez ere.

Juan Felipe Calderón Blanco:
“Horri dagokionez, nik ez dut nire iritzia
agertuko UPNk hurrengo hauteskundeetan
izandako ustezko ahanzturari dagokionez,
esan zen bezala, edo merkataritza-zentro
hori galarazteko asmoaren ondorio zuzen
bat. Bakoitzak uste dezala nahi duena,
baina berriz esanen dut: nire iritzia niretzat
gordeko dut. Bertsio ofizialaren arabera,
bertan lan egiten zuen administrari baten
akats bat izan zen”.
“Azkenean gainera erortzen zaizun guztiarekin
ohitzen zara. Noski, ez zen atsegina dei bat jasotzea
eta jakitea ertzain bat hil eta gero Bilbon atxilotua
zuten norbaiten zerrendetan zinela, edo odolez
zikindutako ditxosozko kamiseta horiek jasotzea, edo
Iruñeko eta Antsoaingo alkateei eta niri egin
zizkiguten pintadak ikustea. Beste batean ur-botila
hutsak bidali zizkiguten udaletxera, barnean mezu
bat zutela. Beldurra, beldurra, ez, zaindua eta
babestua sentitu naizelako. Izan ere, nire
legegintzaldian ni ongi moldatzen nintzen Herri
Batasunako zinegotziekin, eta haiek nirekin ere bai.
Dudan poz handienetako bat da denekin ongi
moldatu naizela. Nire bulegora gehien etorri diren
zinegotzien artean Herri Batasunako bat zegoen; ziur
asko nire alderdikoak baino gehiagotan etorri zen.
Baina hitz egin behar nuenean ez nintzen isilik
gelditzen. Tomás Caballero hil zutenean, izan genuen
lehen osoko bilkuran eurenak eta bost esan nizkien”.

“Zinegotzi ari nintzen garaian, Eusko Alkartasunako
Alberto Ardanazek ikurrina bat ateratzen zuen osoko
bilkuretan. Eta nik galdetu egiten nion Gregorio
Claverori ea onartuta ote zegoen banderak jartzea.
Berak uzteko esaten zidan. Orduan esan nion nik
nirea eraman behar nuela, eta esan zidan, bat
jartzekotan, Espainiako bandera jartzeko. Iruditu
zitzaidan probokaziotzat har zitekeela hura, eta,
beraz, bandera bat asmatu nuen, emazteak egin
zidana: J bat eta C bat, Juan Calderón izenarenak,
elkarri lotuak hondo zuri baten gainean. Egun
batean Alberto Ardanazek esan zidan hura trapu bat
zela eta nik erantzun nion niretzat berea ere trapu
bat zela... eta kendu zuk, ez dut ba kenduko eta
horrelaxe jarraitu genuen denbora batez osoko
bilkura guztietan”.
Gaur egungo Rafael Alberti plaza eraiki zenean,
berak proposatu zuen bertako toponimoa
erabiltzea, “Elizpea”, bertan baitago, eta, gainera,
euskarazko izena da; horregatik pentsatu zuen
inork ez zuela ezezkoa emanen eta proposamena
ez zutela atzera botako. Baina izen hori ez zen
onartu, Olloquiri Rafael Alberti izena proposatzea
bururatu zitzaiolako, eta horixe onartu zen
azkenean.
UPN alderdiak hauteskundeetarako zerrendak
ahaztu eta gero, eskatu zuten, Calderónek berak
hala eskatuta, CIB alderdiaren aldeko botoa
ematea, alderdi antzekoena baitzen, eta jende
gehienak horri eman zion botoa.
“Alkate gisa bizi izan nuen unerik okerrena
zorigaiztoko gau bat izan zen, herriko festetan;
Iruñean egina zen manifestazio baten ondorioz,
polizia Barañaingo irteeretan jarri zen inor atera ez
zedin. Emaztearekin nengoen lasai Venecia
tabernako terrazan eta ikusi nuen istilu handia
sortzen ari zela Akelarrean; orduan Barañaingo
azokaren aldean egiten zen. Jendea lasterka ikusi
genuen haurrekin eta guzti, polizia kargatzen eta
betikoek aukera baliatzen probokazioak egiteko;
badakizu, ibai nahasia, arrantzaleen irabazia.
Udaletxera etorri eta harremanetan jarri nintzen
Gobernu Delegatuarekin Guardia Zibila herritik
aldendu zezan. Eta ez dakit nola ausartu nintzen,
baina Merkatal hiribidera joan eta Guardia
Zibilaren eta manifestarien artean jarri nintzen,

Kultura kalearen atzealdean. Betikoei eskatu nien
bost minutu emateko, eta Guardia Zibila joanen zela
esan nien. Baten batek harrika jarraitzen zuen,
baina azkenean kasik zauriturik izan gabe aldendu
ziren. Biharamunean dena garbitzeko agindu nuen,
dena hondamen baten antzera gelditu baitzen, eta
festak aurrera egin zuen”.
“Bi urtez festetako suziria bota nuen; bata,
zinegotzia nintzela, eta, bestea, alkatea. Egin nuen
lehenbiziko aldia zinegotzia nintzen, eta “betikoek”
euren suziri paraleloa bota behar zuten. Nik ongi
pasa zezatela opa nien “Barañaingoak diren eta
sentitzen diren guztiei”. Claverori oso ongi iruditu
zitzaion. Zoriondu egin ninduen eskaintza hori
egiteagatik”.
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JOAQUÍN OLLOQUI OSÉS
“Oztopo guztien gainetik” (1999-2003)

Soslaia
Joaquín Olloqui Olloqui Iruñekoa da, Barañain herriari bere esker ona agertu nahi diona. Nafarroako Erriberan bizi da orain, eta handik etorri
zaigu bere ibilbide oso aktiboaren berri emateko; izan ere, trantsizioan hasi zen eta zenbait alderdi politikoren militantea izan da, Barañaingo
historia politikoaren eta kulturalaren orrialde askoren protagonista bilakatuta.

Iruñean sortu zen 1943ko azaroaren 29an,
Erriberri kalean. Salestar eta kaputxinoetan ikasi
zuen, eta ikastetxe horretako eskolanian aritu
zen. Oso gazte zela sartu zen lan munduan,
ikasteak ez zuelako motibatzen orduan. Lan
munduaren barnean metal eta industria kimikoen
arloan aritu zen, eta parte hartu zuen enpresaepaimahaikide gisa Telma industrian. 1978an
Foru Diputazioan sartu zen ospitale
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psikiatrikoko langile gisa, eta han UGT
sindikatuaren ordezkaritza sindikalean aritu zen.
1974an, Txantreako etxea utzi eta Barañainera
etorri zen, ordurako ezkonduta eta bi seme-alaba
zituela. Hirugarren seme-alaba Barañainen sortu
zen, nahiz eta bere NAN txartelean Iruñean
sortua dela jarri. Esaten du sekula ez duela ulertu
Barañainen jaio den pertsona baten nortasun
agirian Iruñean sortua dela agertzea, horrela

ematen baitu inor ez dela sortzen Barañainen.
Hona iritsi bezain laster Barañain Kirol Klubeko
jardueretan sartu zen –gaur egungo Lagunak
Elkartea–.
1985ean, PCE alderditik zetorrela, Joaquín Olloqui
Nafarroako Alderdi Sozialistan afiliatu zen
Barañainen. Sozialistek Barañaingo Kontzejuan
nola egiten zuten lan ikusita zegoen, eta horrek
animatu zuen udal-lan interesgarrian parte hartzera,
are gehiago hainbeste gauza zegoenean egiteko.
“Agian Juan Bautista Agós izan zen erabaki hori
hartzean gehien eragin zidan pertsona”, esaten digu.
1987. urtean Barañaingo PSN alderdiaren
egituraren zati da, eta bere izena urte horretan
udalerako prestatu zuten hauteskunde-zerrendaren
barnean egon zen. Alderdi bereko zinegotzi batek
kargua utzi zuen 1988. urtearen bukaeran, eta
1989ko urtarrilaren 10ean bera sartu zen Kultura
zinegotzi gisa, eta horretan jarraitu zuen 1993.
urtea arte.
“1991-1995 agintaldia Barañaingo historiako zailena
da, orduan hautsi baitzen udaleko talde sozialista, eta
PSOEtik kanporatu gintuzten”, gogoratzen du
Olloquik. 1993. urtean hasi zen auzia, orduko
alkate Gregorio Claverok kargua utzi eta alkate berri
bat aukeratzeko prozesua hasi zenean.
“Alkatearen txostenean esaten da Joaquín Olloqui
PSOEko zerrendaburu aurkez daitekeela”, esaten du
bere burua hirugarren pertsonaz aipatuta.
“Aurkeztu eta boto gehien bildutako hautagaia izan
nintzen. Hartara, alkate aritu nintzen 1993ko
otsailetik maiatzera. Une hartan PSOEk izendapen
haren aurkako errekurtsoa jarri zuen eskumena
zuten organo juridikoen aurrean eta alderditik
kanporatu gintuzten horretarako prozesuaren
ondoren. Gero Epaitegi Konstituzionalak izendapen
hura baliogabetu eta auzi hark jurisprudentzia
ezarri zuen. Epaitegi haren epaiaren arabera ni ezin
nintzen aurkeztu hauteskunde hartan. Barañaingo
Udalean ez zegoenez barne erregelamendu bat
hauteskundeetan aurkeztu ziren taldekoak izateari
utzitako zinegotzien egoera arautzeko, une hartatik
atxiki gabeko zinegotzitzat jotzen gaituzte. Egoera
horrek iraun zuen denboran –1995. urtea– beti
pentsatu genuen PSNko hauteskunde-programa
defendatzen genuela”.

Orduan hautaketa berria egin eta UPNko Juan
Felipe Calderón izendatu zuten alkate, boto gehien
bildutako alderdi politikoko zerrendaburu
izateagatik.
1995.
urteko
udal
hauteskundeetarako, taldeko kideek, Carlos Beak
izan ezik, sinadurak bildu zituzten tokiko
hautagai-zerrenda bat sortzeko, CIB taldea.
Hauteskunde horietan zinegotzi bat atera zuten,
eta bera zerrendaburu izanik, Udalean sartu zen.
Juan Felipe Calderón alkate zela, CIB taldea
Gobernu Batzordean sartu zen, beste udal talde
batzuekin batera.
Nafarroako lehen toki alderdia, CIB (Ciudadanos
Independientes de Barañáin) taldea, 1999an sortu
zen alderdi politiko gisa, legalizatuta eta
Espainiako Elkarte eta Alderdi Politikoen
Erregistroan inskribatuta. Sigla horiekin aurkeztu
ziren 1999ko udal hauteskundeetara, eta boto
gehien bildutako hautagai-zerrenda izan zen, 6
zinegotzi lortuta. Joaquín Olloqui, zerrendaburu
zenez, Barañaingo alkate aukeratu zuten. Honela
gogoratzen ditu orduan izandako gertaera
bereziak: “Hauteskunde haietan hautagai-zerrendak
aurkezteko orduan, UPNk ahaztu egin zuen
Barañaingoa aurkeztea, eta, horren ondorioz, ez
zuen ordezkaritza politikorik Udalean 1999-2003
agintaldian. Guk beti izan dugu susmo bat: uste
dugu ahazte haren ezkutuko arrazoia zela UPNren
Nafarroako Zuzendaritzak ez zuela nahi
Barañainen instalatzea merkataritza eta aisiako
zentro handi bat, El Corte Inglés markako dendak
bertan jartzeko. Gure taldeak beti defendatu zuen
hori gure udalerrian instalatzea, zerbitzu eta
ekonomia arloetan Udalarentzat eta, oro har,
herritar guztientzat ekarriko lituzkeen onurengatik,
bai eta Barañaingo herritarrentzako lanpostuak
sortzeagatik ere”.
Agintaldi horretan zehar, Udaletik zenbait obra eta
zerbitzu abiarazi ziren: Baragazte gazteriarentzako
baliabide zentroa inauguratzea eta abian jartzea,
Barañain Auditorioa inauguratzea, Lagunak
elkarteko belarrezko futbol-zelaia instalatzea,
erretiratuen bigarren kluba eta hirigintza arloko
zenbait obra eta erreforma Hezkuntza, Kirol eta
Gizarte Zentro batzuetan.
“Auditorioa inauguratu zenean, 2003ko martxoaren
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20an –zoritxarrez, egun hartan bertan sartu ziren
tropa amerikarrak Bagdaden– nire aurkezpenhitzaldian adierazi nuen, aldi berean nahiz eta
atzeraldi pixka batez, Musika Eskola eta Kultura
Etxea ere inauguratutzat jo zitezkeela, kulturamultzoa osatzeko proiektu berberaren zati baitziren.
Bi hornidurak abian jarri ziren herritarrei aldez
aurretik azaldu gabe eta inauguratzeko ekitaldirik
egin gabe”.
2003ko udal hauteskundeetan, CIB taldeak 3
zinegotzi lortu zituen, eta PSOEko Iosu Senosiáin
aukeratu zuten alkate. Agintaldi hura, CIB taldeak
gobernu-lanetan parte hartu zuen hura, pixka bat
nahasgarria suertatu zen. 2003ko uztaila eta
2006ko urtarrila bitartean, CIB taldeko
zinegotziek –Joaquín Olloquí, Alfonso Fernandez
eta Mª Ángeles Aristu– hainbat lan egin zituzten:
informazio-batzorde batzuk presiditu, Gobernu
Batzordeko kide izan, eta Udalaren ordezkari aritu
zenbait udal erakundetan.

“2006. urtean, orain aipatzea merezi ez duten
arrazoi batzuk tarteko, CIB taldeak konfiantza
galdu zuen alkatearengan eta oposiziora pasatu
ginen. María Ángeles Aristuk, ordura arte taldeko
kideak, taldea eta CIB alderdiko militantzia utzi
zuen, gobernu-lanetan jarraitu bazuen ere”.
2007ko udal hauteskundeetan, CIB taldea berriz
ere aurkeztu zen, eta ez zuen zinegotzi bat ere
lortu.
“Benetan uste dut ez duela merezi aipatzea urte
horietan Barañainen gertatutako prozesu politiko
haren motibazioak, ondorioak eta balorazioak,
niregan eragin dutenak, herri honen udal bizitzaren
zati –garrantzitsua nire ustez– bateko protagonista
izan nintzen aldetik”, esaten digu Joaquín
Olloquik. Eta jarraitzen du:
“1989an sartu nintzen lehen aldiz Barañaingo
Udaleko kargu publiko batean. Denbora horretan
guztian zehar udaleko lanak bateratu ditut
lanarekin, familiako bizitzarekin eta udal talde
politiko guztien lankideekin, baita betiko lagunekin
ere. Politikan emandako denboraren ondorioren bat
atera behar badut da nire eginkizuna ahalik eta
Joaquín Olloqui Osés:
hobekiena egiten saiatu naizela, eta zerbitzuak
herritarrengana zintzotasunez, adorez, esfortzuz eta
“1991-1995 agintaldia Barañaingo
historiako zailena da, orduan hautsi baitzen erabakigarritasunez hurbiltzeko ahaleginduta”.
“Nire familiak egindako esfortzua eskertu nahi dut,
udaleko talde sozialista, eta PSOEtik
bereziki emazteak eta seme-alabek egindakoa. Beti
kanporatu gintuzten”.
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ulertu eta errespetatu dute nik politikan egindako
lana eta bere laguntzarik gabe ez nuen aurrera
eginen hain udal politika nahasia izandako urte
horietan. Nire esker ona eta begirunea talde
politikoekin nirekin parte hartu duten lankide
guztiei. Pertsona horiei guztiei, edozein direla ere
beren bizitza politikoan hartutako erabakiak, euren
laguntza eta esfortzua eskertu nahi dizkiet. Alfonso
Fernandez eta Patxi Cobos alderdikideei buruz, esan
behar dut oroitzapen on-onak ditudala gogoan,
haiengandik asko jaso dudalako: laguntza, animoa,
eta, batez ere, leialtasuna. Nire aitorpena, baita ere,
udal talde guztien zinegotziei, haiekin proiektuak
eta ekimenak partekatu ditudalako, baita
gorabeheraren bat edo beste ere”.
“Benetan uste dut udal lanak, nahiz eta egunerokoan
gogorra den eta batzuetan oso ongi ez den ulertzen,
ideia guztiekiko errespetua izan behar duela oinarri,
nahiz eta haiekin bat ez egin. Udal batean lortzen
den guztia denon lorpena da. Proiektuak, batzuetan
aurreko agintariengandik heldu dira eta beste
batzuetan abiarazi eta ondorengoak bukatzen ditu.
Benetan garrantzitsua dena da talde politikoen
arteko adostasun zabala egotea hasitako proiektuak
bertan behera ez gelditzeko eta horren ondorioz
dirurik ez galtzeko. Gobernu-lanetan ari direnak
proiektu horien buru dira, baina aitortu behar da
talde politiko guztiek ematen dituztela euren ideiak
eta planak zenbait hobekuntza egiteko, eta horiek
aberasgarriak eta aintzat hartzeko modukoak dira
beti”.
Udalean sartu zenetik, Joaquín Olloqui batez ere
Kultura arloko zinegotzi aritu da, eta Barañaingo
Musika Eskolako Patronatuari lotuta aritu da.
Kultura eta Hezkuntza izan dira gustukoen izan
dituen lanak, aitortzen du, nahiz eta jarraian
aitortu denetarik pixka bat jakin behar dela
udalerri baten alkate izateko.
“Izan zen proiektu bat, sekulako ilusioa sorrarazten
zidana, baina ez nintzen gauza izan nire
ingurukoak konbentzitzeko: liburutegia lakuaren
aldean egitea, kioskoa dagoen lekuan. Musika
Eskolarekin Sant Cugat del Vallésera egindako bidaia
batean, deigarria iruditu zitzaidan liburutegia,
kultura etxea eta musika eskola non zeuden.
Zumardi bat zen, leku bukoliko bat, sartzeko erraza

Joaquín Olloqui Osés:
Nafarroako lehen toki alderdia, CIB
(Ciudadanos Independientes de Barañáin)
taldea, 1999an sortu zen alderdi politiko
gisa, legalizatuta eta Espainiako Elkarte eta
Alderdi Politikoen Erregistroan
inskribatuta. Sigla horiekin aurkeztu ziren
1999ko udal hauteskundeetara, eta boto
gehien bildutako hautagai-zerrenda izan
zen, 6 zinegotzi lortuta.
eta ingurunearekin guztiz integratuta zegoena.
Baina Barañainen ez zen hala izan”.
“Musika Eskolan egin nuen bideaz, oso pozik nago
hezkuntza zentro hori musika irakasteko toki
eredugarria bihurtzen lagundu nuelako. Hura guztia
ez zen posiblea izanen hori osatzen duten estamentu
guztien elkarlan eta esfortzurik gabe. Nire kasuan,
suerte izan nuen giza kapital bikaina lortu nuelako:
Eskolako zuzendaria, Miguel Esparza; eta musika
irakasten buru-belarri aritu ziren irakasleak.
Eskerrak emateko hitzak baino ez ditut haientzat,
giza harreman eta ezagutzei buruzko iturria izan
baitziren niretzat hezkuntza zentro horretan
egindako bidean”.
Gaur egun auzi politikoetatik aparte bizi da,
erretiroaz eta atsedenaldiaz gozatzen; atzera begira
jarriz gero, film baten antzera errepasatzen du
Barañainen bizi izandako denbora hura guztia, eta
gogobeterik eta eskertuta ageri da herriak eman
dion guztiarengatik.

Solasaldiak Liburutegian: Barañaingo alkateak 41

IOSU SENOSIÁIN IBÁÑEZ
“Eztabaida amaigabean bizitzea” (2003-2007)

Soslaia
Iosu Senosiáinek gertakari ukaezin eta negargarri bat azpimarratzen du elkarrizketa hasi bezain laster: emakume bat ere egon ez izana
herri honetako alkateen artean. Hamar alkateren testigantzen bidez berrogei urteko historia errepasatu dugu, 1971tik 2011ra, eta emakume
bat ere ez da izan haiek egondako jarlekuan, nahiz eta asko izan diren zinegotzi aritutakoak, eta haietako bat jarduneko alkate aritu.

Iosu Iruñean sortu zen 1959ko ekainaren 10ean.
“Gemini” zeinukoa naiz, azpimarratzen du.
1988. urtean ezkondu zen nafar batekin eta bi
alaba ditu, 1991. eta 1995. urteetan sortutakoak.
Bere emaztea ere PSNko zerrendetan egon zen,
baina ez zen zinegotzi aritzera iritsi. Iruñean
Larraona ikastetxean ikasi zuen, eta gero Gurutze
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plazako institutuan. Medikuntzako ikasketak
Zaragozan egin zituen eta laugarren mailan
Iruñera etorri eta hemen bukatu zituen 1982an.
Mediku bezala, soilik lanean hasi eta lehen
urtebetean aritu zen gaixoekiko arreta zuzenean.
Gero osasun kudeaketari buruzko master bat egin
zuen, eta lehen mailako arretaren erreforma

Iosu Senosiáin Ibáñez:
2006an, alkate ari zela, José Antonio
Mendiveren burdindegian nahita egindako
sutea gertatu zen; orduan oposizioaren
burua zen Mendive. Udaltzaingoaren
buruak goizaldeko hiru eta erdietan eman
zion horren berri dei baten bidez. Iritsi
zirenean dena sutan zegoen, eta han izan
ziren gau osoa eta biharamuneko goiz osoa
ere bai.
planifikatzen ari zen unea zenez –osasun zentroak
eraikitzea, eta abar– materia horietan
espezializatzen bukatu zuen. Horretarako, urtebete
eman zuen Kuban. Nafarroako Gobernuak beka
bana eman zien 8 edo 10 profesionali zenbait
herrialdetako osasun sistemak ikastera joateko, eta
bera egon zen haien artean. Bera Habanara (Kuba)
joan zen osasun-kudeaketari buruzko nazioarteko
master bat egitera. Urte haietan, gogoratzen du,
Kubak oraindik harremanak zituen Sobietar
Batasunarekin: “oraindik ongi bizi ziren. Krustxev
agintariaren garaia zen. Gogoratzen dut biak ikusi
nituelako, Krutxev eta Fidel, estatubatuarren eta
kubatarren arteko baseball-partida batean; partida
amateurra zen, eta kubatarrek irabazi zuten, hain
zuzen ere”.
Une hartan, Kubako osasun-sistema oso ona zen

Hirugarren Munduko herrialde bat izateko;
antolakuntza eta egitura arloetan maila handia
zuen, ongi definitutako osasun alorrekin, eta,
besteak beste, erreferentziako ospitale bat zegoen
eskualde bakoitzean. Hemen, une hartan,
autonomia-estatutuak onesten ari ziren, osasun
arloko transferentziak egin eta gero gainera etorri
behar zitzaigun guztia kudeatzeko eta prestatzen
ari ginen. Argi zegoen estatu deszentralizatu baten
eredurantz ibiltzen ari ginela. Nafarroaren kasuan,
Kuban ikusitakoaren antzeko zerbait egin nahi
zen: ospitale zentral bat, eskualde-ospitaleak
(Lizarra, Tutera...), eta, gero, zenbait osasun-zentro
herri handientzat. Dena antolatu behar izan zen
frankismoaren osasun-eredutik abiatzen ginelako,
eta oso sistema zaharkitua zen hura.
Frankismoaren garaian Aurreikuspeneko Institutu
Nazionala izan zenetik –2 orduko mediku bat
zuen– egunean 7 orduko lanaldia zuen mediku
batera igaro ginen. Diziplina anitzeko ekipoak
sortu ziren, eta 1986an Osasunari buruzko Lege
Orokorra onetsi zen, osasun arloko langilea
definitu zuena. Iosu Senosiainek oso hurbiletik
ezagutu zuen prozesu hura, elkarrizketan esaten
digun bezala.
Ezkondu zenean etorri zen Barañainen bizitzera,
1988. urtean. Garai hartan, bere militantzia
politikoa, puntu jakin bateraino, osasun
publikoari lotutako gaietara mugatzen zen.
1989an alderdi sozialistan sartu eta Osasun
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kontseilari Carlos Artundoren kabinete-buru
izendatu zuten. 1990. urtean PSOE alderdian
afiliatu zen, eta, harrezkero, bere bizitza politikoa
bi esparrutan garatu da nagusiki: osasun eta udal
esparruetan. Aurreko agintaldian hasia zen
zinegotzi gisa, eta nahiko aldi konplexua izan zela
esaten digu; Claveroren (PSN) krisiaren garaia
izan zen, Olloqui (CIB) eta Calderónekin (UPN).
Orduan PSNko zerrendaburu aurkeztu zen.
Joaquín Olloqui atera zen alkate, eta gobernuakordio bat sinatu zuten alkateorde karguan sei
hilabetez egoteko. Geroago, haustura gertatu zen.
PSN alderdiari kostatu egin zitzaion ulertzea CIB
taldeak eskuinaren botoak bilduak zituela, eta
gainera gorabeherak izan ziren zenbait proiektu
zirela-eta. Beraz, Olloquiri utzi zioten gutxiengoan
gobernatzen agintaldia bukatu arte, eta bera
hurrengoan izan zen alkate, IU alderdiarekin eta
nazionalista “moderatuekin” egindako koaliziogobernu batean.
“Esperientzia hura oso positibotzat joko da egunen
batean. Testuingurua ere kontuan hartu behar da:
Epaitegi Konstituzionalak Batasunari galarazi
zionean hauteskundeetara aurkeztea tentsio handia
sortu zen PSOE alderdiaren barnean, sektore batzuk
gobernu-formula horren aurka agertu baitziren,
Ferrazeko zati handi baten oniritzia bazuen ere;
izan ere, formula horri esker bost alkate lortu
genituen Nafarroan. Eta ez nolanahiko herrietan.
Lizarra, Tafalla, Burlata, Barañain eta Zangoza
ziren. Diziplina-espediente bat ere zabaldu ziguten
arrazoi harengatik, baina geldiarazi behar izan
zuten azkenean”.
Alkate aritu zen 2003-2007 agintaldia,
errepikatzen digu, oso zaila izan zen Udalean zortzi
alderdi zeudelako, eta CIB taldea zatitu zenez
bederatzi izan ziren azkenik, Mª Ángeles Aristu
talde mistora igaro baitzen. Espainia osoan ez
zegoen herri bat ere bederatzi alderdi zituena.
Gainera, hausnarketa eginez, hemen gobernatzea
are zailagoa dela esaten digu, bi arrazoirengatik:
“alde batetik, toki askotatik etorritako jendearekin
sortu da Barañain, eta horregatik bertakoak izateari
buruzko sentsazio eskasa dute; kohesio gutxi horren
ondorioz gorabehera politikoak izaten dira nagusi.
Eta, bestetik, dena agintaldi bakoitzean zentratzen
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da, epe laburrean. Barañainen, betidanik, ika-mika
politikoa eta eztabaida atsegin izan ditugu.
Parlamentu txiki baten antzera jokatzen dugu. Ni
alkate aritu nintzen unean, bederen, etengabeko
elkarrizketa izan genuen. Orduan zortzi alderdi
zeuden, eta nik bostekin gobernatzen nuen; batzuk
gobernuaren barnean zeuden eta besteak oposizioan.
Zaila zen, astero bilerak eta negoziazio etengabeak
zeuden, baina integrazio-gobernu bat lortu genuen,
Aralar eta Batzarre izan ezik (kontuan hartu behar
da NABAI sortu aurreko alderdiak zirela) gainerako
alderdi guztiak bildu zituena, eta UPN-PP (orduan
elkarrekin zeuden) oposizioan gelditu ziren. Eta hori
harro sentiarazten nauten gauzetako bat da, hain
plurala eta desberdina zen zerbait kudeatzeko gauza
izatea, eta denon artean elkar ulertzea lortu izana.
Hain istilutsuak ziren garai haietan, gainera.
Terrorismoaren garai gogorrak ziren; zinegotziak ere
hiltzen zituzten. Eta horrek, beldurra baino gehiago,
uneoro bizkartzainak eta zaindariak eraman behar
izatearen presioa zekarren. Ni, jakina, egiten
zizkiguten gomendioak betetzen ahalegintzen
nintzen: errutina haustea, ordutegiak aldatzea,
baina familiak nik baino gehiago sufritzen zuen.
Eta, dudarik gabe, askatasuna sentitu nuen hura
guztia atzean uzteko aukera izan nuenean”.
2006an, alkate ari zela, José Antonio Mendiveren
burdindegian nahita egindako sutea gertatu zen;
orduan oposizioaren burua zen Mendive.
Udaltzaingoaren buruak goizaldeko hiru eta
erdietan eman zion horren berri dei baten bidez.
Iritsi zirenean dena sutan zegoen, eta han izan
ziren gau osoa eta biharamuneko goiz osoa ere bai.
“Horixe izan zen ETAk Barañainen egindako
ekintza larriena. ETAk ez zuen bere gain hartu hura
egin izana, ustez su-etenaldi baten erdian zeudelako,
eta teorian kale borrokako ekintza bat bezala geratu
zen, baina, egia esateko, komunikabideetan eragin
berezia izan zuen atentatu bat izan zen”.
Udal politikari helduz, Senosiáinek gogoratzen
digu agintaldi hartan hiru proiektu handi abiarazi
zirela: lehena, Sahats plazako aparkalekua;
bigarrena, Lagunak aldeko etxebizitzak; horretan
alde hartan ziren pinu batzuk kendu eta
Lurgorrikoak bezalako etxebizitzak egin behar
ziren lurzoruaren %10 Lagunak elkartean

inbertsioak egitera bideratzearen truke (pilotaleku
berria, atletismo-pista, eta abar). Gainera,
liburutegi berri bat eta telezentro berri bat eraiki
behar ziren Auditorioaren aurrean, orain txalet
atxikiak egin diren alde horretan. Inbertsio horien
truke, Udalak 0 euro ordaindu behar zuen,
azpimarratzen du. Hirugarren proiektua Eultzako
etxebizitzak egitea zen, Nafarroako Gobernuak
Calderónen garaiko Merkataritza Zentroaren
proiektuari
ezezkoa
eman
eta
gero
proiektatutakoak.
Bada gauza bat jakin beharrekoa: Barañain da
Espainiako bigarren herri txikiena, 1,2 km2-ko
azalerarekin (Atarrabia da txikiena, km2 bakarra
izanda). Hartara, bi aukera daude: lurraldea zabaltzea
edo baliabideen banaketa bidezkoagoa lortzea.
“Ez da logikoa Volkswagen lantegiak diru guztia
Iruñean eta Oltzako Zendean uztea, bertako langile
asko Barañainera etorri baitziren bizitzera eraiki
zenean. Arazoa da Barañainek 23.000 biztanle
dituela, baina oso enpresa gutxi bere lurzoruan. Guk
beti eskualdeko hiriburutza-karta eskatu dugu.
Gogorra da Barañaingo alkate izandako batek
esatea, baina etorkizunari begira, ez dut esanen herri
izateari utzi behar diogula, baina bai sinergiak sortu
behar ditugula, zerbitzu erkidetuak, ez baitu
zentzurik 19 udalerri egotea 250.000
biztanlerentzat. Ez da logikoa, esaterako, kale
berberean alde bateko espaloia Iruña izatea eta
aurreko espaloia Barañain, eta zer aldetan
aparkatzen duzun, udaltzaingoak isunak jartzea ala
ez. Bestalde, Nafarroako Foruak asko babesten ditu
Udalak, eta ez da erraza udal batean edo beste
batean integratzea”.
Alkatea izandako garaiko positiboenaz galdetuta,
Auditoria ekartzen du gogora berehala. Ilusio
handiak jarri zituzten eremu hartan, programazio
berritzailea eta aire kosmopolita landuta, eta nazio
zein nazioarteko lehen mailako figurak
Barañainera ekartzeko asmo sendoa zuten. Bi
erreferentzia zituzten: Gayarre antzokia eta
Baluartea. Baina Auditorioak bere lekua aurkitzen
asmatu zuen. Izan ere, hainbat sari jaso zituzten,
esaterako, 2006. urtean Huescan, Antzerki eta
Dantzari
buruzko
Nazioarteko
Ferian,
programazio berritzaileena izateagatik.

Iosu Senosiáin Ibáñez:
Bada gauza bat jakin beharrekoa: Barañain
da Espainiako bigarren herri txikiena, 1,2
km2-ko azalerarekin (Atarrabia da
txikiena, km2 bakarra izanda). Hartara, bi
aukera daude: lurraldea zabaltzea edo
baliabideen banaketa bidezkoagoa lortzea.
Baina beste ekimen interesgarri batzuk ere bultzatu
ziren urte horietan, esaterako, Barañain Europako
proiektuetara zabaltzea. Nafarroako Gobernuaren
idorte ekonomikoa ikusita, dio ironia puntu batez,
E-Rus sarea sortu zen, “Europa Rural Urbano
Sostenible” esan nahi zuen izena erabilita. Gainera,
argi zegoen Iruñeko Udalaren eskutik ezin zirela
joan, eta, ondorioz, sare hura sortu zen, gurearen
antzeko udalek osatutakoa. Kanpoaldera
zabaltzeko interes horrekin batera, beste bi
senidetze egin ziren, bata, Caimito de Guayabal
herriarekin (Kuba), eta beste bat Mlawa
herriarekin (Polonia). Azken horrekin senidetu
ziren, gogoratzen duenez, Barañaingoa bezalako
kasua zelako: Mlawa Varsovia eta Dansk hirien
artean dagoen hiri bat da, plasmako telebistetan
zegoen espezializatuta, eta denbora laburrean
udalerri txikia izatetik hiri handia izatera pasatu
ziren industrialdearen ondorioz. Barañainen
Landabenekin gertatu zen gauza bera.
Joaquín Olloquik proposatu zuen Caimitorekin
senidetzea. Senidetze-harreman horren barnean,
kubatarrek gure herriaren izena jarri zioten
ikastetxe baten barneko plaza bati, eta han
Barañaingo erraldoiak margotu zituzten; horri
erantzun nahian, Caimito herriaren izena jarri
genion hemen Osasun Zentroa dagoen plaza
horri. Senidetzea osatze aldera, Carlos Ciriza
eskultoreari bi eskultura berdin egiteko eskatu
zioten, herri bakoitzean bat jartzeko. Eskultura
horrek “Abrazo entre pueblos” (herrien arteko
besarkada) du izena, eta horren kopia txikia
erabiltzen zen bere izena zeraman urteko saria
emateko, urteroko abenduaren 26an. Sariak
indarrean jarraitzen du, eta aitorpen horien bidez
helburuetako batzuk bete dira.
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“Nik eskulturak jarri nahi nituen Barañainen, eta
Caimitokoaz gain, “%0,7” gaiko eskultura ere jarri
genuen Lakuaren parkean, barne-produktu
gordinaren %0,7 garapenera bideratu nahi zuten
kolektibo guztien omenez”.
Barañaingo zenbait eskultorek egina da eskultura,
eta Lakuaren parkeko erdigunean dago, Gernikako
arbola baino pixka bat aurrerago; Alberto
Ardanazek ekarri eta landatu zuen arbola 3 edo 4
hilabetez jarduneko alkate izan zenean. Aipatzeak
zerbait ekarri dio gogora: “Alberto alkate aritu
izana argitu behar da. Gregorio Claverok dimisioa
eman zuenean, halako borroka bat izan zen nork
ordeztu behar zuen argitzeko: edo UPNko
hautagaia, boto gehien lortutako bigarren zerrenda
izateagatik, edo talde mistora igarotako PSOEko
zinegotzi ohiak, Olloqui buru zutela. Azkenean,
Epaitegi Konstituzionalak erabaki zuen UPN eta
bere zerrendaburu izendatu behar zela alkate, hau
da, Calderón jauna. Baina, bitartean, Legeak dio
urte gehien dituen zinegotziak izan behar duela
alkate, eta horregatik aritu zen jarduneko alkate
Alberto Ardanaz. Eta bi gauza egin zituen:
gasolindegiaren baimena eman eta Gernikako arbola
landatu Lakuaren parkean”.
Barañainen izandako alkate sozialistez galdetuta,
honako gogoeta hau egiten du:
“Nik uste dut Goyo Claverok suerte txarra izan
zuela, Urralburu eta Otanoren ustelkeria-eskandalu
guztiek harrapatu zuten, eta susmoak ziren nagusi
leku guztietan. Bazirudien politikari guztiak ustelak
zirela, eta bera ere zipriztindu zuen giro horrek”.
Iosu Senosiáinen arazoak, aldiz, beste izaera
batekoak izan ziren. Berak arazoak izan zituen,
esaterako, Gaztetxearekin. Gazteak zeuden etxabea
Sahats plazaren garapenaren barnean zegoen, eta
husteko erabaki gogorra hartu behar izan zen.
“Onartzen dut alkatekeria izan zela, baina egin
behar izan nuen. Gero irtenbide bat negoziatu
genuen gatazka bukatzeko, eta hauteskunde bateko
gogoeta-eguna ere izan zen egun hartan. Eta
Gobernu Delegaziotik jaso nuen agindua izan zen
istiluak ez sortzekoa”.
Azkenean Gaztetxea jartzeko leku berri bat eman
genien Udaletxeko plazako lokal batean. Eta
legearen arabera alkate batek gehienez lokal baten
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bost urteko utzialdia baimendu dezakeenez,
denbora hori igarota egungo alkateak hustea
erabaki zuen osoko bilkuraren eta epaitegien
adostasuna lortuta.
“Garai hartan gazteek manifestazioak antolatu
zizkidaten, noski. Gogoratzen dut Sahats plazako
etxabean itxi zirenean, hormigoizko tutuetan
enkofratu zirela, eskuak zementu-bloke batean
sartuta. Arratsaldeko biak ziren, eta nik etxera joan
behar nuen bazkaltzera, lauetan itzuli eta
negoziatzen jarraitzeko; beraz, Gurutze Gorrikoei
deitu nien horiek zaintzeko eta haiekin negoziatu
nuen, gaueko hamarretarako leihoek jarrita egon
behar zutelako”.
Barañaingo festetan ez zuten batere arazorik
txosnen aferarekin. Alaitz ikastetxean jartzea
erabaki zuten, erdigunean dagoelako eta
zuzendariak baimentzen zuelako. Gainera,
errazagoa zen garbitzea. Orduan modan zegoen
festetan behi errea eta sagardotegi ibiltaria egitea,
Leitzatik zetozenak. Herri bazkari horretan 250
bat pertsona elkartzen ziren eta horretarako
Auditorio, Kultura Etxe eta Musika Eskolako
arkupeak erabiltzen ziren.
Iosu Senosiainek uste du alkate izanaren onena
izan zela jendeak kalean barna geldiarazi eta gauza
zehatz batzuengatik eskerrak ematen zizkionean,
bizi-kalitate hobea sentitzen zutelako.
“Oroitzen naiz behin paseatzen ari nintzela 70 bat
urteko emakume adindua ikusi nuela, gurpil-aulki
batean zihoan 90 urteko ama zaintzen ari zena.
Carrefourrera zihoazen eta ikusi nuen arazoak
zituztela espaloi-ertz batean, nahiz eta guk
Barañainen espaloi guztiak beheratuak genituen
ordurako. Zer gertatzen zitzaien galdetu eta esan
zidaten arazoak zituztela toki horretan gurpilaulkiarekin pasatzeko. Beraz, egun hartan bertan
udaletxera heldu eta espaloi hura konpontzeko
agindu nuen, eta emakume hark egun gutxiren
buruan eskertu egin zidan, harentzat oso arazo
garrantzitsua baitzen”.
“Olloqui zentsura-mozioa egiten saiatu zenekoa izan
zen une garratzena; bestalde, nire esker ona agertu
nahi diot Mª Ángeles Aristu andreari bere osotasun
eta printzipio sozialistekin”.

FLOREN LUQUI IRIBARREN
“Izar iheskor bat alkate” (2007-2008)

Soslaia
Floren Luqui bakeroak, zapatilak, kamiseta eta belarrietan eraztunak zeramatzala iritsi zen liburutegira. Udalerrian izandako alkaterik
gazteena izan da, eta ezker abertzale edo ezker euskaltzale deitu daitekeenaren botoei esker iritsi den bakarra; halaber, alkate denbora
gutxien egon dena ere bada. Bere irudi eta udal kudeaketa ulertzeko moduari esker, oso alkate hurbila eta ez oso ohikoa izan zen.

Floren Luqui Caparroson sortu zen. Bere
familia, lagunak eta inguru hurbila han daude.
Barañainekin duen lotura bere amaren anaia
nagusiaren bidez hasi zen, hemen bizi izan baita
beti. Bera bisitan etortzen zitzaion eta leku hau
maitatzen hasi zen, bai eta bizitzeko leku
atsegina zela pentsatu ere. 2000. urteko

urtarrilean lan egitera etorri zen Barañainera,
Hegoak elkartera; drogen kontsumoari lotutako
arazoak prebenitzeko lanetan aritzen da elkarte
hori.
“Lan komunitario bat egiten genuen, gazte
mugimenduarekin aurrera ateratzen genuena;
izan ere, nik lotura estua neukan horrekin
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Floren Luqui Iribarren:
“Gau hartan bertan, ordu batean edo,
ingurune sozialistako pertsona batek deitu
zidan “tamayazo” bat gertatu (Madrilgo
Erkidegoan gertatu zena adierazi nahian;
han, bi diputatu sozialistek –Eduardo
Tamayo eta María Teresa Sáez– atzera egin
eta Alderdi Popularreko Esperanza Aguirre
lehendakari bihurtu zuten) eta PSNk ez
ninduela babestuko aditzera emateko”.

orduan. Barañaingo Gazteriaren Kontseilua
sortzen ari ginen, baita gazteentzako festak
antolatzen ere. Garai hartan muntatzen genituen
karpak, orain azoka jartzen den lekuan,
esperientzia izugarria izan zen parte-hartzearen
ikuspegitik. Ni une hartan oso sartuta nengoen
horretan guztian, eta, nahiz eta egun osoa
hemen eman, ez nintzen Barañainen bizi. Hori
2003an izan zen, pisua erosi nuenean”.
Floren Luquik Gizarte Langintza ikasi zuen, eta
gero Soziologia unibertsitate-ikasketekin jarraitu
zuen. Ikasketa horietan ari zen Hegoak elkartea
dinamizatzea proposatu ziotenean; elkartea
1994an fundatu zen, eta bete-betean inplikatu zen
horretan.
Floren Luqui Aralarko zinegotzi sartu zen
udalbatzan
2003ko
hauteskundeetan.
Inguruabarrak oso ezagunak dira. Une hartan,
Nafarroan lehen aldiz gertatu ziren sozialisten eta
abertzaleen arteko tokiko gobernu itunak.
“Kontuan hartu behar da Aznar ari zela agintean;
hartara, oso une gogorrak ziren, eta presio handia
zegoen itun horiek gerta ez zitezen”.
Hasierako urrats haiei buruz galdetuta, honako
anekdota hau kontatzen digu: “Ni 25 urte bete
berria nintzen, eta topatu nuen lehenbiziko gauza,
sartu bezain laster, ia klandestinoa zen hitzordu bat
izan zen, industria-nabe batean, sozialistekin hitz
egiteko balizko gobernu-itun bati buruz. Iosu
Senosiáin zen PSNko zerrendaburua Barañainen.
Hasieran, alderdi sozialistari eman genion babesa
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inbestidura itun baten bidez, eta laguntza jakin
batzuk eskaini genituen kanpotik. Ofizialki ez ginen
sartuta gobernu taldean, baina harreman hurbila
zegoen. Gero iritzi desberdinak izan genituen gai
batzuetan eta oposiziora itzuli ginen. Geroago
berriro bat egin eta Euskara Batzordeko lehendakari
aritu nintzen”.
2007an berriz ere aurkeztu zen hauteskundeetara,
NABAIko zerrendaburu bezala. Orduko hartan
Alderdi Sozialista eta Ezker Batua izan ziren bera
alkate izatea bideratu zuten taldeak.
“Sozialistekin saiatu ginen elkarrizketak izaten
hauteskundeen egunetik beretik, baina ez zuten
gurekin bildu nahi izan. Eskaintza bat egin genien
idatziz, programa batekin, baina horri ere ez zioten
erantzun. Karguei buruz ez ginen behin ere
mintzatu. Arazoa, gehienbat, Alderdi Sozialistaren
barnean
zegoen.
Barañainen,
bederen,
nazionalistekin itunak egitearen alde zegoen
korrontea ezabatua zuten, eta une hartan gelditzen
zirenak ez ziren horren aldekoak. Hasierako
itxuraren arabera ez ziguten botoa eman behar;
baina Nafarroa mailan bazegoen itun bat Alderdi
Sozialista, Ezker Batua eta NABAIren artean udal
bakoitzean hiru taldeek boto gehien zituen
zerrendaren aldeko botoa emateko. Guk, azken
unera arte, ez genekien zer gertatu behar zen”.
Kargua hartu aurreko ostiralean (kargua
larunbatean hartzekoa zen) sozialistak bilkura
batera zeuden deituta, zer egin behar zuten
erabakitzeko. Prentsan gauza batzuk argitaratu
ziren, eta sekulako ikusmina zegoen kargua
hartzeko egunean. Komunikabide asko eta asko
zeuden, osoko bilkuren aretoa mukuru betea
zegoen... gogoratzen du Floren Luquik.
“Gau hartan bertan, ordu batean edo, ingurune
sozialistako pertsona batek deitu zidan “tamayazo”
bat gertatu (Madrilgo Erkidegoan gertatu zena
adierazi nahian; han, bi diputatu sozialistek
–Eduardo Tamayo eta María Teresa Sáez– atzera
egin eta Alderdi Popularreko Esperanza Aguirre
lehendakari bihurtu zuten) eta PSNk ez ninduela
babestuko aditzera emateko. Dei horren ondoren ni
ziur nengoen ez zigutela babesik emanen.
Larunbatean Roberto Jiménez etorri zen osoko
bilkurara, gaur egun Nafarroako Gobernuko

lehendakariordea; niregana hurbildu eta esan zidan
itzuliko zigutela aurreko legegintzaldian guk haiei
egindako mesedea. Aurreko legegintzaldiaren
bukaerako une batean aurrera egitear izan zen CIB
eta UPN alderdiek aurkeztutako zentsura-mozio
bat; mozio hura ez zen aurrera atera María Ángeles
Aristuri esker, PSNri babesa emateko eskatu
baitzigun urratsa egiteko. Une hartan, guk, nahiz
sozialistekin tirabira ugari eduki eta ados ez egon
hainbat alderditan, ikusi genuen posiblea zela
gobernu aurrerakoi bat CIB taldea kanpoan utzita.
Zenbait bilera egin genituen Roberto Jiménezekin,
sozialisten koordinatzailea baitzen Iruñerrian, eta
gure laguntza eskatzen zuen. Horretaz ari zen
oraingoan, mesedea itzultzearena aipatu zuenean.
Nik ez nuen batere gogoko inguruabar horretan
gobernatzea, nahiz eta ulertzen nuen kargua ez zela
nirea, alderdiarena baizik, eta niregan konfiantza
jarritako pertsonen alde jokatu behar nuen”.
Une horretan Ángel Arrondo zen PSNko
zerrendaburu Barañainen.
“Kargua hartu behar zen egunean, osoko bilkura
hamabietan hastekoa zen, baina ordu horretan
sozialistak bilduta zeuden oraindik Roberto
Jiménezekin. Azkenean osoko bilkuren aretoan sartu
ziren. Ikustekoa zen ekarri zuten aurpegia. Izan ere,
haietako batzuk negar eginda zeudela eta guzti
ematen zuen. Sartu ziren, eseri egin ziren niri
aurpegiari behin ere begiratu gabe, eta, azkenean,
botoa emateko ordua iritsi zen. Esan dezakedan
bakarra da Ángel Arrondok ukabilkada bat eman
ziola kutxari bere botoa sartu zuenean. Giroan
nolako tentsioa zegoen ohartarazteko esaten dut. Eta
horrela botoak zenbatzen hasi ginen. Bukatu arte oso
lehia handia izan zen, ematen baitzuen txandaka
ateratzen zirela botoak: NABAIko bat, UPNko bat,
NABAIko bat, UPNko bat. Eta horrela iritsi ginen
suspense handiarekin azkeneko botoa zenbatu arte,
eta hura gure aldekoa zen. Une horretan oso sentsazio
arrotza izan nuen. Uko egitea izan zen burura etorri
zitzaidan lehenbiziko gauza. Segundo-hamarren
batzuen bitartean dena uztekotan izan nintzen.
Baina beste behin ere pentsatu nuen ezin nuela egin,
ez zegoela bakarrik nire esku”.
Floren Luquik dio kargua hartu zuen egunetik
beretik Ángel Arrondok esan ziola haraino iristen

zela bere laguntza: hura zen beren ekarpen osoosoa. Biharamunean prentsaurreko bat eman
zuten, haiek oposiziora igaro behar zutela
iragarrita. Eta nahiko jarrera areriotsuan, gainera.
Ez zuten haiekin bildu nahi. “Zubiak eraikitzen
ahalegindu ginen, eta nahi zuten udal-egitura
planteatzeko aukera eskaini genien, guk babestuko
genuela esanda”. Floren Luquik esaten digunez,
sozialistek gauza bakarra eskatu zuten laguntzeko:
Udaleko bileretara joateagatik zeuden dietak
igotzeko
zinegotziei.
Helburua
gastua
zuhurtasunez tratatzea zela kontuan hartuta,
eskaera horrek barne-arazoak sortu zituen
azkenean alderdiaren barnean bertan.
Bere soldataren ondorioz piztu zen polemikari
buruz, gogoratzen du udalerriko aurreko alkateek
izandako bera zela, eta Barañain bezalako tamaina
zuten udaletako alkateen antzekoa ere bai.
“Murriztu eta dirua aurrezteko aukera nuen, egia
da, baina onartu nuen pentsatu nuelako ez zela
izanen soldata bat niretzat, baizik eta baliatuko
nuela ekarpenak egiteko (gizarte helburuetarako eta
erakunde politikoarentzat berarentzat). Nolanahi
ere, soldataren zenbatekoa Batzordean planteatu
genuenean, eta alderdi guztiak daude bertan,
zenbatekoa ez zen sekula arazo izan talde politiko
batentzat ere. Inork ez zuen kritikatu gehiegizkoa
zelakoan. Auzia zen haiek ez zutela nahi ni
liberatuta egotea, udalean lanaldi esklusiboarekin
arituta eta gizarte segurantzan kotizatuta”.
“Gu zenbatekoa negoziatzeko prest geunden haiek
nahi zuten mugaraino. Sorpresa gero etorri zen:
proposamena osoko bilkurara eramanda, sozialistek
ezezkoa eman zuten. Nire ustez, pentsatzen zuten
lanean, etxean eta Udalean aritzeko ez nuela
denborarik izanen, eta uneren batean, itota, utzi
beharko nuela. Dimititu eginen du”.
Alkatea lanaldi esklusiboz aritzea ez zuten onartu,
baina bai batzordeak eta ordezkariak erakunde
autonomoetan antolatzea, UPN abstenitu egin
baitzen puntu horietan.
Hurrengo urratsa zen Informazio Batzorde guztiak
deitzea, osatzeko eta haietako bakoitzaren
lehendakaria izendatzeko. Batzorde guztiak deitu
ziren eta hor ere saiakera bat izan zen Floren
Luquik aukera ez zezan inongo batzordetako
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Floren Luqui Iribarren:
Barañaingo herritarren elkartze-gaitasun
handia bultzatu nahi genuen, izugarria
baita, eta hor barna horren aitorpena egiten
digute. Oraindik ere esaten didate, gazteek
bereziki. Barañaingo gazteen mugimendua
oso indartsua izan da beti, eta antolatzeko
gaitasun handia izan du, ekimen eta
irudimen asko eskainita”.
lehendakaritza beste zinegotzi batzuengan
delegatzeko. “Ni batzorde guztiez arduratzea nahi
zuen PSNk, eta lanaldi esklusiboa izan gabe... Baina
gauzak ez ziren haiek espero bezala atera. Beti ideia
berbera zen: zu ez zaude liberatuta, lanean eta
etxean arituko zara eta tarte libreetan alkatetza eta
Udalaren batzorde guztiez arduratuko zara, horrela
ezin izanen duzu, gaizki geratuko zara eta zure
dimisioa denbora-kontua baino ez da”.
“Bakardadearen sentsazioa eta aldi berean
bidegabekeriarena izugarria zen une haietan: ni
alkatetzan jarri ninduten, lanaldi esklusiborik gabe,
eta ia denaz arduratu behar nuela esanda. Eta
inolako babesik gabe. Ez kanpotik, ez barnetik. Nire
taldeko liberatu bat ere ez zegoelako. Denek beren
lana zuten. Beraz, erotzeko moduko abiapuntua zen.
Une hartan nire lana uzteko erabakia hartu nuen,
baina ez nintzen langabezia kobratzen ari, eta ez
nuen kotizatzen Gizarte Segurantzan, ezta deus ere.
Udalean lanaldi esklusiboan aritu nintzen, baina
kontraturik gabe, asegurua izan gabe, soldatarik
gabe”.
“Goizeko zortzietarako, ni lanean hasten ziren
lehenbizikoetako bat nintzen, eta hiruretan, denak
joaten zirenean, oraindik hiru eta erdiak arte edo
horrela gelditzen nintzen. Gero joaten nintzen,
bokata bat hartzen nuen eta lauetarako eta lau eta
erdietarako berriz ere Udalean nengoen, gutxi
gorabehera gaueko hamarrak arte. Horixe zen nire
lanaldia alkate gisa”.
Horixe zen panorama. Hasiera-hasieratik banekien
zentsura-mozioa gertatuko zela. Baina ez nekien
noiz. Banekien haiek saiatzen ari zirela, baina
alderdiak ez ziola baimenik ematen egiteko.
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Alderdi Sozialistatik hurbil zeuden iturrietatik
iritsi zitzaion hauteskunde orokorrak (izan ere, ez
zekiten laguntzarik beharko ote zen) egin arte ezin
zela urrats bat egin ere. Horrela, lanean ari ziren
hori behin-behinekoa izanen zela jakinda. Berak
ere bazekien ezarritako erritmoak muga bat zuela.
Horrela ezin zen egon lau urtez, baina eman behar
zuen denboran ahal bezainbeste proiektu atera
nahi zuten aurrera. Hartara, beti Damoklesen
ezpata horrekin egon ziren denbora guztian.
Hauteskundeak egin eta José Luis Rodríguez
Zapateroren gobernu berria egituratu zenean,
bazekien hemengo sozialistek argi berdea zutela.
“Une hartan mugitzen hasi nintzen lanen bat
lortzeari begira”. Bere lehen alaba inskribatu nahi
zuen Haur Eskolan hurrengo ikasturterako,
2007ko abenduan sortua zena, bera alkate ari zela;
hartara, kontratu bat behar zuen puntuak izateko,
bestela ezin baitzuen inskribatu Udalerako lan
egiten ari bazen ere.
“Bilkura batean nengoen udaletxean, bikotekideak
ohartarazi zidanean erditzeko prest zegoela. Nire
egoera irregularra zela-eta, nire alaba sortu zenean
ezin izan nuen inskribatu gizarte segurantzan une
hartan eskubiderik ez nuelako, eta ez nuen
aitatasun-egunik hartzerik ezta deus ere. Uste dut
jendea ez zela ohartzen alkate gisa lanean ari
nintzen egoeraz. Ustez kobratu nahi nuen
diruagatik sortutako kritikak baino ez zeuden
agerian. Halako iritzi-korronte bat sortu zen, eta
ematen zuen nik diruaz baino ez nuela pentsatzen,
baina burutik pasatzen zitzaidan azkena zen hura;
aitortu behar dut, ordea, nire egoerak kezkatzen
ninduela nire bikotekidea haurdun zegoela kontuan
hartuta. Egia da kontraturik gabe banengoen ere,
langabeziarik eta Gizarte Segurantzarik gabe,
dietak kobratzen nituela Udalera joateagatik”.
Martxoaren bukaeran, gogora ekartzen du Floren
Luquik, beste telefono-dei bat izan zuen. Ezagun
baten ezaguna den pertsona batek deitu zion tren
batean zihoala Madrilera bidean, eta bagoian
Barañaingo Udalaren hiruzpalau zinegotzi
zihoazela berari buruz solasean. Entzun dienez,
Pepe Blancorekin biltzekoak dira zentsura-mozioa
aurkezteko baimena eskatzeko. Apirilaren 10ean
erregistratu zuten zentsura-mozioa.

“Nik sentiberatasun berezia nuen haur eta gazteei
buruzko kontuez, bai eta interes handia ere
herritarren parte-hartzearekin zerikusia zuen
guztiarekin”. Eta merkataritza txikiaz ere bai. Ideia
bat zuen abiapuntu: tokiko enpresa txikiak eta
ertainak baldin baziren, barietate eta
oparotasunarekin, jendea hemen geldituko zela
erosketak egiteko eta bizitasun handiagoa izanen
zela herrian eta horri lagundu behar zioten.
“Eta, batez ere, Barañaingo herritarren elkartzegaitasun handia bultzatu nahi genuen, izugarria
baita, eta hor barna horren aitorpena egiten digute.
Oraindik ere esaten didate, gazteek bereziki.
Barañaingo gazteen mugimendua oso indartsua izan
da beti, eta antolatzeko gaitasun handia izan du,
ekimen eta irudimen asko eskainita”.
“Eta handik zenbait gauza abiarazi nituen,
esaterako, gazteentzako plan bat, hasi berria zela
galarazi egin zutena, eta, orain, bidenabar esanda,
egin behar izanen duten Gazteriaren Legearen
arabera”. Une hartan, merkataritza-gune bat
sortzea planteatu zuten. Bere apustua, gogoratzen
duenez, ez zen azalera handiko merkataritzaguneak egitearen aldekoa, baizik eta Merkatal
hiribidea
benetako
merkataritza-hiribide
bilakatzearen aldekoa. Bazeuden lokalak
zabaltzeko aukera ematea arkupeak hartuta,
ibilbide estalia egitea kalearen erdian, irudi
bateratua egitea... Europako zenbait hiritako alde
zaharrak berreskuratzeko jarraitzeko ereduak
zituen gogoan.
Herritarrekin hitzorduak egiteko egun bat ezarri
zuen, hala nahi zuten guztiek alkatearekin hitz
egiteko aukera izan zezaten. Gainera, hilean behin
herritarren foroa egiten zen, eta berrogeita hamar
bat pertsona bertaratzen ziren. Foroa iragartzeko,
eguneko zerrendaren gaien deialdia jartzen zen
herriko atari guztietan. Parte hartzeko prozesu
batzuk ere abiarazi ziren etxabeen inguruan, baita
“Rumba latina” deitzen zen tabernaren arazoak eta
kolektiboei lokalak uzteko gaia ere. Beste kontu
batzuk ere bultzatzen ahalegindu ziren: tokiko
telebista, Kulturarteko Foroa eta toki garapeneko
agentearen figura eta Telezentroa.
“Une txarrik? Tira, Diario de Navarrak niri buruz
argitaratu zituen gauza batzuk irakurtzen

nituenean. Pentsa noraino iritsiko zen kontua,
aitaren familiakoek, UPNkoak denek –egia esan ez
dut harreman askorik haiekin–, deitzen zidatela
esateko ez zutela sinesten egunkarian agertzen zena,
haiek bazekitela ni ez nintzela artikulu horietan
deskribatzen ninduten bezalakoa. Amaren aldeko
amatxik egunkaria erosteari utzi zion. Jo eta fuego
ari ziren nire kontra eta berdin zitzaien beste
pertsona batzuei min ematen bazieten”.
“Chambao taldearen kontzertu bat hasi baino bi
ordu lehenago, eta sarrerak erosita nengoela, dei egin
zidaten: “aizu, Udalean hogeita hamar pertsona
sartu direla, okupatu egin dute eta pankartak
zintzilikatzen ari dira ilegalizazioaren aurka...”. Eta
hara jo beharra, bakarrik, ordu txikiak arte,
berrehun guardia zibil plazaren inguruan, hogeita
hamar ezagun eta haien artean zenbait lagun
protestaren erdian. Eta ni, jakina, bitartekari-lanak
egiten inor kolpeka atera ez zedin, eta ingurunearen
segurtasuna ziurtatzeko; eta, noski, ezin nien nahi
zutena egiten utzi, haiekin harreman estua izanda
ere. Harroputz jokatu behar nuen eta oraindik
gogoan ditudan hitzak esan, baina une hartan tinko
jokatu beharra neukan”.
Alkate izateari utzi eta gero, esaten digunez, lana
aurkitzeko zailtasunak izan zituen, politikoki oso
markatuta zegoelako. Hegoak elkartean hilabeteko
kontratua egin zioten, eta langabezia eskatu ahal
izan zuen horri esker; prestazioa agortu zenean,
bigarren alaba zetorrela jakin zuen. Une horretan
udala uzteko erabakia hartu zuen, baita oposizioko
buru gisa zuen lana ere.
“Oso egoera gogorra nuen, baina azkenean ekimen
sozialeko kooperatiba batean –Kamira izenekoa–
sartzeko aukera eskaini zidaten”.
“Aitortu behar dut nire lehen hauteskundeetan,
hemezortzi urte nituela, Ezker Batuari eman niola
botoa. Horixe izan zen nire abiapuntua politikaren
gaiarekin. Gizarte Langintzako praktikak egiten ari
nintzela, nire kezkak ezagutzen zituen tutore bat
nuen, eta ezertan hasi baino lehen itxaroteko eskatu
zidan. Eta itxaron egin nuen. Orduan sortu zen
Aralar, eta bai sentitu nuela kidetasun handia
harekin, baina ordura arte ez nintzen sekula aritu
ezker abertzaletik hurbil zegoen ezertan, ezta
antzeko zerbaitetan ere. Inguru horrekin izan nuen
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harreman bakarra zen, Ezker Batuari botoa eman
nion hasierako hauteskunde haiek izan eta handik
hilabete gutxira Euskal Herritarrok alderdia
aurkeztu zela, eta mugimendu hark nolabaiteko
ilusioa egin zidanez, Golem aretoetan antolatu
zituzten jardunaldi batzuetara joan nintzen. Eta ni,
hemeretzi urte nituela, ilusio handiz joan nintzen
proposamenak egitera... nahiz eta geroago ohartu
nintzen hura itxura hutsa zela gehienbat, dena aldez
aurretik
prestatuta
zegoelako;
halere,
hauteskundeetan abstenitu egin nintzen, EH
alderdiak proposatu bezala. Geroxeago Aralar sortu
zen; hura berria zen eta ni nahiko identifikatuta
sentitzen nintzen harekin, eta, gainera, nolabait
parte hartu nuen bere sorreran. 2000. urtea zen, eta
berehala afiliatu nintzen. Uste dut Aralarko lehen
afiliatuetako bat izan nintzela, eta alderdiaren lehen
egoitza ezagutzen duen bakarrenetakoa; Donibane
auzoko aretotxo bat, hamabi pertsona nekez biltzeko
modukoa”.
Udala utzi eta gero, orokorrean, politika ere utzi
zuen.
“Beti izaten ditut gogoan Joxerrak, Euskaltegikoak,
festak zirela txosnen barrutian behin esandako
hitzak: “Floren, ez galdu sekula zure inozotasuna”.
Politika uzteko erabakia hartu nuen ibilbide
profesionala sortu eta nire familiaz arduratu nahi
nuelako. Nire inplikazio politikoa izan zen une
jakin batean bizitza komunitarioari egin nion
ekarpena, eta gizarte bidezkoagoa sortzen eta nire
familiarentzat eta gurekin bizi diren pertsona
guztientzat bizi-baldintza hobeak lortzen lagundu
nahi izan nuen”.
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JOSÉ ANTONIO MENDIVE RODRÍGUEZ
“Krisia kudeatzea” (2008-2012)

Soslaia
Alkate aritu baino lehen, José Antonio Mendive Barañainen inoiz izandako atentatu larrienaren biktima izan zen. Gai askotaz mintzatu
zitzaigun liburutegian berarekin izan genuen solasaldian: bere familia-negozioan nahita eragindako sutea, krisi ekonomikoa, kolektiboekin
izandako arazoak, jenderik gabeko plaza baten aurrean suziria bota zuen bere lehen festa haietan jasandako presioa.

José Antonio Mendive Iruñean sortu zen 1964ko
irailaren 3an. Rinaldi auzoan hazi zen, orain
Iturrama
den
horretan.
Haurtzaroko
oroitzapenetan daude bertako lursailetan
lagunekin egindako jolasak; gero obrak hasi ziren
han, eta auzoaren paisaia behin betiko aldatu
zen. López pilotalekua ere gogoratzen du;
zaharberritu gabe zegoen oraindik eta hara
sartzen ziren sagarrak hartzera eta pilotan
aritzera. Bazen zaindari bat, eta makilakadak
jasota ateratzen ziren bertatik: “orduan makila
askotan erabiltzen zen”, esaten digu. Lehenbizi
Nuestra Señora de Loreto ikastetxean ikasi zuen,
eta gero pauldarren ikastetxean, salestarretara
joan zen arte.

Sei anaien nagusia da. Gurasoak Iruñekoak ditu;
amaren familia Irungoa da, nahiz eta ama
Pontevedran sortua den, gerra kontuak tarteko.
Aita Iruñekoa da betidanik, Eusan sortua bada ere,
San Kristobal mendiaren iparraldean dagoen herri
txikian. Aita Eceiza y Murillo izeneko burdindegi
batean hasi zen lanean mutil gisa, orduan izaten
zen bezala, 12 edo 13 urte zituela. Geroago Aldaz
y Echarri eta Irigaray burdindegietan ere aritu zen,
eta azkenean Industrial Ferretera izenekoan gelditu
zen sozietatea desegin arte.
“Burdindegiko langileak izan gara gu, aitatxi, aita
eta gu, anaiok. Horretan aritzen den hirugarren
belaunaldia gara”.
Barañaingo José Antonio burdindegia 1983ko
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otsailaren 28an ireki zuten, gaur egun dagoen toki
berean. Familia osoa aritu zen horretan.
José Antonio Mendivek azaltzen du kezka
politikoak izan dituela gazte zenetik, eta bizitzan
zehar bilakaera nabarmena izan duela aipatzen
digu. 18 urterekin ezagutzen zutenek izandako
aldaketa hori ikusi dute. “Gaztea delarik mundu
guztia askoz managaitzagoa da”, esaten digu.
Nostalgiko eta aldi berean alai samar gogoratzen
du salestarretan egin zen lehen greban mutiko
gutxi batzuek antolatu zutela, eta bera zegoela
haien artean. LODE legearen garaia zen. Zentroa
gurasoen, irakasleen eta ikasleen ordezkaritza bati
irekitzeko eskatzen zuten. Eta hori gehiegizkoa zen
salestarrentzat... Zentroaren ideia-bilduma sinarazi
zieten, kanporatzeko mehatxuak tarteko, beste
grebaren bat eginez gero aplikatzeko.
1980ko hamarkadan testuinguru politikoa oso
bestelakoa zen oraingoarekin alderatuz gero,
jarraitzen du. “Gazte nintzela ez nintzen sentitzen
bereziki euskalduna, ezta euskaldunen aurkakoa ere.
Baina beldur handia sentitu nuen garai hartan,
larunbatero katekesira joaten nintzelako, HOAC
elkarteko kidea bainintzen; kezka sozial haiek nituen
eta katedralaren ondoan dagoen “la Casita” izeneko
zentro batera joaten nintzen, bertan katekesiak
ematen zirelako. Eta arraroa zen pilotakadarik eta
polizien aurreko lasterketarik ez zegoen asteburua.
Beldur handia izan nuen. Garai hartan egurra aise
banatzen zen. Sekula ez naiz argi lerratu edo kokatu
janzkera, pentsaera edo adierazteko moduagatik
sailkatzen diren talde horien barnean”.
José Antonio Mendive, esaten digu, 1991. urtean
hasi zen politikari buruzko interesa izaten. Urte
hartan UPNko zinegotzi bat zegoen Udalean,
Redín abizenekoa, dendara joaten zena berarekin
solasean aritzera. Modu horretan hasi zen,
pixkana-pixkana, tokiko politikaren kontuetan.
Orduantxe sartu zen Barañaingo UPNko Toki
Batzordean. Zalaparta handirik gabe, esaten
digunez, berak ikusi eta entzun atsegin dituelako
beste ezer baino gehiago. 2003an, inolako
esperientzia politikorik gabe, UPNk Udalerako
aurkeztutako zerrendako buru izan zen. Erabaki
hori hartzeko eragin familiarrak izan ote ziren
galdetuta, honakoa esaten digu:
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“Tira, nire aitak pentsamolde politiko interesgarria
zuen, nahiz eta ez zuen nabarmendu nahi. Baina
nire erabakia beti errespetatu zuen. Nire pena
handiena izan da berak ez ikustea ni alkate. Biziki
sufritu zuen 2003an denek UPNren aurka egin
zuten itun harekin, boto gehien zituen zerrenda
baginen ere. Osoko Bilkura hartan izan ziren, eta
estualdi handia izan zen. Aita, politikoki, gauza
batzuetan baino ez zetorren nirekin bat. Uste dut ez
nagoela sailkaturik eskuineko edo ezkerreko alderdi
huts batean. Nik gaiari buruzko kontzeptu
zabalagoa dut. Nire aitak ez zuen politikan aritu
nahi, batez ere beldurragatik. Nire izena hautagai
bezala atera zenean 2003an, ohiko kontua zen
fatxadan pintadak eta mehatxuak agertzea.
Gogoratzen dut goizeko zazpietan burdindegira
joaten nintzenean pintadak garbitzen nituela beste
ezer baino lehen, familiak ikus ez zitzan. 2007an,
zinegotzi gisa lau urte eman eta gero, berriz ere
aurkeztu ginen, eta oposiziora pasatu ginen berriz;
2008an, PSNrekin akordioa egin eta gero, zentsuramozioa egin zen eta egundaino”.
Barañaingo zinegotzi emandako lehen aldi hari
buruz, 2003tik 2007ra, Iosu Senosiáin alkate zela,
gogoratzen du oso erosoa zela berarekin egotea
maila pertsonalean, baina izugarri gogorra zela
maila politikoan, oso tematia zelako eta ez zuelako
amorerik ematen. Oso egoera tentsuak izan
zituzten, baina orain, denborak emandako
perspektibarekin maisu ona izan zela esaten dio
elkarrekin bazkaltzen dutenean, geroan ongi etorri
zaizkion gauza asko irakatsi zizkiolako. Esaterako,
bere gaiak aurrera eramateko berdin zitzaion
bataren edo bestearen babesa lortzea; oso
pragmatikoa zen, eta berean tematzen zen lortu
arte.
Burdindegiko atentatua 2006an gertatu zen.
Lehen ere mehatxuak jasota zegoen, baina ez
zuten zerikusirik burdindegiarekin.
“Niri autoa edo etxea erretzea, hori beharbada
ulertuko nuen, baina sei familiaren bizimodua
galaraztea... Gainera, nire anaien artean, batzuk
bat datoz nire ideiekin eta beste batzuk ez. Nire
familia Barañain bezain plurala da, mota
guztietako pentsamoldeak eta ideologiak daude gure
artean, eta beti eztabaidatu dugu iritzi guztiak

errespetatuta. Gogoratzen dut atentatuaren aurreko
ostiralean denda txukuntzen aritu nintzela;
produktu batzuk ekarriak nituen eta erakustokian
jarri nituen saltzeko asmotan. Ohi bezala,
arratsaldeko zortzi eta erdietan joan ginen. Egun
hartan gauzak ongi eginak nituelako sentsazioa
eraman nuen etxera. Nire anaia Federicok larunbat
gaueko bostetan deitu zidan esateko burdindegia
sutan zegoela. Ziztuan atera, bizkartzainei eta beste
inori deitu gabe, burdindegira heldu eta shock
handia izan zen dena. Zur eta lur gelditu nintzen
burdindegia sutan ikusten, eta pentsatu nuen
pikutara joan zela hogei urteko lana. Une hartan
zuri gelditu nintzen. Biharamunean erreakzionatu
nuen. Hori izan zen, hain justu ere, su-etena hasi
eta handik hilabetera, 2006ko apirilaren 22an.
Azkenean, “zutabe” baten bidez aldarrikatu zen, eta
Nafarroako Gobernuak ez zuen inolako zalantzarik
eduki: hura ekintza terrorista bat zen. Guk goizeko
bostetan genuen informazioa bat zen –estatuko
segurtasun-gorputzek emandakoa–, eta goizeko
bederatzietan beste bertsio bat genuen”.
“Ezaugarriengatik eta jarduteko moduagatik bistan
zen hura ez zela bat-bateko kontu bat izan,
antolatuta zegoela baizik. Bazekiten pertsianaren
azpian zegoen kristala ez zela segurtasunezkoa, hura
hautsi eta erregaia pinturak eta disolbatzaileak
zeuden tokira bota zuten, bertan zailagoa baitzen
itzaltzea. Beharrik, euria ari zuen egun hartan”.
Gaur egun oraindik ez da jakiten nor izan zen,
egileak ez daude atxilotuta, baina bera ziur dago
inguruko jendea dela, eta egin zuenak bazekiela
min handia ematen zuela. Esaten digunez, min
ematen dio baten batek oraindik pentsatzea haiek
erre zutela burdindegia edo atentatua italiar erako
vendetta baten ondorioa izan zela; izugarrikeria
iruditzen zaio hori guztia. Egia da, baita ere,
babestuta sentitu zela, batez ere hasieran. Beste
kasu batzuetan, esaten digu, politikoki baliatu
zuten. “Baina azkenean zu bakarrik gelditzen zara
aseguru-etxeekin asko borrokatzen ordain
diezazuten, oso kontu zaila baita. Nafarroako
Gobernuak oso ongi jokatu zuen gurekin, zegokiona
ordaindu zuen. Guk zegokiguna eskatzen genuen, ez
gehiago, ez gutxiago. Aseguru-etxeek inbentarioak
eskatu zizkiguten, baina dena erreta zegoenez, ezin

genizkien eman. Zerotik hasi behar izan genuen”.
Tarte batez isilik gelditu ondoren jarraitu du:
“Berriz ataka beretik pasatu beharko banu, Jainkoak
ez dezala halakorik nahi, ni ez nintzateke halako
urte batetik berriz pasako. Oso gogorra izan zen.
Politikan sartzeaz damutzen naizen? Ez, baina oso
prezio altua ordaindu dut. Badut mehatxuz beteriko
dosier bat, nahiz eta sekula ez dudan horren berri
eman. Indarkeria erabiltzen duten ingurunearen
presioa oso hurbil izan dut, sobera hurbil”.
Burdindegiko atentatua da Barañainek sufritu
duen gertakaririk larriena. Baina gertatutakoa
salatzeko burdindegiaren aurrean egin zen
elkarretaratzea ere inoiz Barañainen izandako
bilkura handiena izan zen, 3.000 pertsona baino
gehiago bertaratu baitziren.
2008. urteko festak lehenak ziren harentzat alkate
gisa, eta modu lazgarri batez bizi izan zituen,
izugarrizko presio batekin. Barañainera ezkutatuta
etorri behar nuen bera ikusi bezain laster
mugikorrarekin komunikatzen zirelako eta modu
basati batez etortzen zitzaizkion presioa egitera.
Ezin zen ekitaldi batera ere joan, koordinaziobilkurak leku desberdinetan egiten zituzten ikus
ez zezaten eta, suziria lasai samarra izan bazen ere,
Gaixoa Ni ekitaldia izugarrizko gerrilla-ekintza bat
izan zen.
“Ez nuen balkoira ateratzerik izan. Argia piztu eta
mikrofonoz mintzatzen hasi bezain laster
izugarrizko izotz puskak eta botilak bota zizkidaten.
Primeran ikusten zen antolatuta zeudela, lehen
lerroak botatzen zuen, gero alboratu eta bigarren
lerroak botatzen zuen. Ikustekoa zen, erabat
antolatuta zeuden. Argi zegoen istiluak sortzeko gogo
handia zutela; izan ere, sanferminak oso hurbil
zeudenez, giro hura kutsatu eta Barañaingo festez
harago joaten ahal zen. Kale Borrokaren inguruneak
bere indarra erakusteko beharra zuen. Udaletxea
erasotzen saiatu ziren, eta Guardia Zibilak esku
hartu behar izan zuen. Nik uste dut gau hartan
harrapatzen bagaituzte udaletxean ginen guztiak
lintxatuko gintuztela. Oroitzen naiz polizia-auto
batean atera nintzela, eta bizkartzainak etxeko
atarian zain nituela sartu ahal izateko. Seme-alabek
hilabete batzuk geroago izan zuten gauza horien
berri. Halako gauzak ezin dira etxean kontatu.
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Egunkarian zerbait atera behar dutela ikusten
badut, aipamen bat edo beste egiten dut, baina
gehiegi azaldu gabe. Mehatxuen gaia bere
bakardadean bizitzen du bakoitzak, horretaz ez du
ezer jakiten familiak. Ez du merezi. Festa haietan,
etxera etorri zitzaizkidan, baita ere, “kazerolada” bat
egitera. Esaten dizudanez, oso festa gogorrak izan
ziren. Hura izan zen alkate nintzela izandako une
okerrena, alde handiz”.
Alkate izatera nola iritsi zen galdetu diogu gero.
“2008an gutxiengoan ari ginen, baina 21
zinegotzietatik 10 genituen. Lau alderdi ginen eta
une hartan Floren Luqui aukeratu zuten alkate.
Nolanahi ere, orduko hartan ez zidan minik eman,
2003an Iosu Senosiáinek egindako iruzurrak eman
zidan min. Izan ere, garai hartan, esan dudan
bezala, oraindik ez nuen esperientzia politikorik eta
pertsonen hitzean sinesten nuen. 2003an,
larunbateko eguerdiko hamabietan hartzekoa zen
kargua. Ostiralean PSNkoekin aritu nintzen
hizketan, eta esan genien zazpi zinegotzi nituela eta
gurea zela, alde handiz, boto gehien bildutako
zerrenda, eta, beraz, UPNri zegokigula alkatea
izatea. Eskua eman genion elkarri, baina gizon hark
alkate izateko gogoa zuenez, ituna egin eta bost
alderdi elkartu ziren UPNren aurka. Eta horrela
gertatu zen legegintzaldi osoan, horrek eman zidan
min”.
2007an, beste testuinguru politiko bat izan zen:
21 zinegotzietatik 10 ziren haienak, eta ez zegoen
maniobrak egiteko tarte handirik; beraz, Floren
Luqui aukeratu zuten alkate. Inolako arazorik gabe
onartu zuen hura, eta hamar zinegotziak
oposizioan aritu ziren. 2008an, ezin izan baitzuten
politikoki eutsi egoerari, eta boto gehien lortutako
zerrendak askoz boto gehiago zuenez beste
alderdiekin alderatuz gero, alkate izatera igaro
ziren, esaten digu.
Hura oso urte gogorra izan zen, azkar ikasi behar
izan zuen. Udalaren egoera ekonomikoa “oso
txarra zen”, dio, eta aurrekontuetan zenbait
erabaki hartu behar izan zituen herriaren beharrei
aurre egiteko. Orduko festa haien haserrealdiaren
zati bat etorri zen kolektiboentzako diru-laguntzak
murriztu zirelako, “baina berdin murriztu genion
mundu guztiari”, azpimarratzen du.
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José Antonio Mendive Rodríguez:
Aurrekontu eskuzabala balu, baita egoera
ekonomiko on bat ere, dio José Antonio
Mendivek, agian erreferente garrantzitsua
bilakatuko nahi luke Auditorioa. 1.000
milioi pezetako kostua izan zuen
kulturagune bat egin zen. Arazoa da oso
zaila dela gune hori mantentzea.
“Eta aitzakia horrekin, zer UPNri festak garraztea
baino hoberik. Txosnen gaia, esaterako: herrian
inkesta bat egiten baduzu, inork ez ditu txosnak etxe
azpian izan nahi. Zarata alde batera utzita,
zikinkeriagatik,
ingurunea
ez
dutelako
errespetatzen. 2008tik Lurgorriren atzealdea eskaini
nien, eta iaz onartu zuten. Eta tirabira horretan
aritu gara”.
Tarte horretan gauza asko egin dira, esaten digu
gogobeterik, nahiz eta arazo asko izan diren. Gauza
batzuk egin dira estatuko bi funtsek ekarri zuten
zorioneko kolpea baliatuta, eta Barañainek herritar
asko dituenez, gauza askotan inbertitu ziren:
liburutegi berria egitea, kiroldegia, herriaren
argiztapen ekologikoa, kaleak asfaltatzea, Pedro
Bidagor kaleko espaloiak, ikastetxeetan egindako
inbertsioak, esaterako, klimatizazioa, leihoak
aldatzea eta abar. Eta, batez ere, Udalaren gastuen
eta diru-sarreren kontuak orekatzea lortu da.
Gastuak eta diru-sarrerak berdinak izatea lortzea.
Hiru urte joan dira lan horretan. Kudeaketa-mailan
Udala defizitarioa ez izateko oinarriak ezarri dira.
“Dagoen kudeatzaileak –izan ere, esaten digunez,
alkateak kudeatzailea izan behar du politikaria baino
gehiago– kontu orekatuak izan behar ditu eta Udala
bideragarria izatea lortu behar du, abian diren
zerbitzuak mantendu ahal izateko. Joan den urtean
–2010– kontuek emaitza ona izan zuten, Comptos
Ganberak bere txostenean dio Udalaren bilakaera
positiboa dela gastua murrizten ari delako, eta
aurten ere ikuspegi onarekin itxiko dela ekitaldia”.
Esaten duenez, datorren urtean ere egoera
bideragarria izanen da, “ez dut esanen alaitasunez”,
baina abian denari eusteko modukoa bai.
Aurrekontu eskuzabala balu, baita egoera

ekonomiko on bat ere, dio José Antonio
Mendivek, agian erreferente garrantzitsua
bilakatuko nahi luke Auditorioa. “1.000 milioi
pezetako kostua izan zuen kulturagune bat egin
zen. Arazoa da oso zaila dela gune hori mantentzea”.
Gainera, bere iritziz, Barañainek espaloiak
txukuntzeko beharra ere badu, baita zerbitzu
sozialak gehiago bultzatzekoa ere. Pentsa, alkate
batentzat, “azpiegitura berriak egitea bezain
garrantzitsua dela Udalak dituen zerbitzuak
mantentzea”, eta Barañainek, esaten du,
“kalitateko zerbitzuak ditu”.
Bukatzeko, eta batzuetan eztabaida sortu duenez,
esaten du bere soldataren gaia argitu nahiko
lukeela. Alkate gisa liberatuta dago, eta
bateraezintasuneko osagarri bat du, ezin baitu
beste inon lan egin. Bere ondare pertsonala
kudeatzea baino ez diote baimentzen.
“Kontuan hartu behar da nire soldata, mundu
guztiak daki hori, 42.900 euro gordinekoa dela
urtean, eta urteko 365 egunetan egon behar dut lan
egiteko moduan. Bost batzordetako edo erakunde
autonomotako lehendakaria naiz, eta horrek ere
aurrezpen bat dakar berekin. Uste dut soldatak
duina izan behar duela, kontuan hartuta kargu
horretan izaten den erantzukizuna. 2007ko txosten
bat dago, Percazena, Floren Luquiren garaiko
aholkulari juridikoarena –edozein susmo txarretatik
libre gaudela argi gera dadila esaten dut–, guk
genituen baremoak beste udal batzuetakoekin
alderatzen dituena. Eta txosten horretan 46.000 €ko soldata bat proposatu zuten alkatearentzat. Nik
egin nuen gauza bakarra izan zen kargua A mailako
funtzionario batenarekin berdintzea, gehi
bateraezintasuneko osagarria gehi lanpostuaren
osagarria, legeak ezarri bezala. Gainera, argitu nahi
dut, ez dut inolako dietarik kobratzen Udalean. Eta
atera zen soldata %5 murriztu nuen, mundu
guztiak bezala, inork deus esan ez zezan. Eta, nola
ebaluatzen da politikari bati exijitu behar zaion
produktibitatea? Barañaingo Udalaren aurrekontua
17 edo 18 milioi eurokoa da, erakunde autonomoak
barne. Zenbateko portzentajea da alkatearen soldata
halako aurrekontu batean? Eta zenbaterainoko
erantzukizuna du aurrekontu horri ahalik eta etekin
handiena ateratzeko? Iaz 1.300.000 €-ko soberakin

positiboa utzi nuen diruzaintzan. Ez dut, bada,
hain gaizki egin! Arazoa da politiko batzuen erruz
denok zaku berean sartu gaituztela. Beren herrien
alde zintzotasunez lan egiten duten milaka alkate
eta zinegotzi daude, gehiengoa gara dudarik gabe”.
José Antonio Mendivek esaten digu oso harreman
ona duela Miguel Sanz eta Yolanda Barcinarekin,
eta beste alderdi batzuetako jendearekin ere bai.
Bere ustez gauza bat da politika eta beste bat
harreman pertsonala. Nafarroako politikan Rafael
Gurrea izan da beti bere erreferentzia. Nazio
mailan ere badu baten bat, baina ez du izenik
ematen. Hizlari onak miresten ditu. “Coalición
Canaria alderdiko politikari bat zegoen, Kongresuko
hizlarien tribunara paper bat ere eraman gabe
igotzen zena, eta oso atsegina zen berari entzutea”.
Mota horretako politikoak ditu gustuko.
Barañain hobetzeko eta berezitasun handiagoa
emateko, esaten du gustatuko zitzaiola Barañaingo
herri zaharra eta bere parrokia-eliza, hau da, alde
historikoa bere hartan mantentzea, bera etorri
zenean zegoen bezalaxe.
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