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OSASUNAKO armarria marraztu
du haur txikiak paperean eta aito-
nari eman dio. Ohartu ere ez da
egin txikia eta beste zerbait
marraztera jo du, baina hunkitu
egin da aitona. Urte asko pilatuak
gainean eta denetako esperientziak
sorbaldan, tartean futbol talde
maitatuaren ibilbidea. Eta orain
hau. Nola irentsi?

Nafarroako herritar asko ezin
sinetsirik jarraitzen ari da Osasu-
narekin gertatzen ari den guztia,
nahiz eta denek dakiten “futbol
partiduak sagar eta letxugak bezala
salerosten” direla. Aurretik
CANeko guztia iragan da, Caixa-
banken esku geratzea, dieten afe-
rak, Goicoechea sailburuaren
afera, Osasunari CANek emanda-
ko 55 milioiko mailegu mamua… 

Ilunguneak bata bestearen
atzean datoz, baina honek bereziki
ukitu du herritarra. Nahi ala ez,
Osasuna Osasuna da. Horregatik,
herritar askok ez zuen ulertu nola
Nafarroako Legebiltzarreko opo-
sizioak (Bildu, Aralar, Geroa Bai
eta Ezkerrak) ez zuen onartu fut-
bol talde maitea erreskatatzea ira-
gan azaroaren hondarrean Osasu-
na Legea onartu zenean. Diario de
Navar rak ere argi luzatu zuen
berea: begira, abertzaleak dira
Osasuna salbatu nahi ez dutenak.

Beste herritar askok bai, ordea,
Osasuna zalea izan ala ez, berriz
ere argi zegoelako UPN, PSN eta
PPNk azken hamarkadatan Nafa-
rroan moztu duten enborraren
ezpal berri bat zekartela besapean.
Osasunak Nafarroako Ogasunare-
kin zuen 53 milioi euroko zorra
kitatu zuen bere futbol egoitzen
truke, funtsean Sadar futbol
zelaiaren truke. Etikoki baziren
eragozpenak: zergatik Osasunari
bai, eta beste enpresa txiki eta

ertain askori ez? Zergatik bai hain-
beste diru mugitzen duen futbol
profesionalaren munduan eta ez
etxebizitzen hipotekengatik kalte-
tutakoekin? Zergatik ez desagertu
den Itxako eskubaloi taldearekin
edo beste kirol talde batzuekin?

Legezko zentzuzko arazoak
jarri zituen oposizioak mahai gai-
nean: egin dadila legearen ikerke-
ta juridikoa berau onartu aurretik
eta Osasunako kontuei buruzko
auditoria bat. Azkenean, audito-
riarena onartu zen PSNren eska-
riz, baina Legea onartu ondoren
egiteko. Espainiako Futbol Profe-
sionalak egindako auditoria leher-
tu da lehenago eta, beste behin
ere, ipurdia airean utzi ditu UPN,
PSN eta PPN: Osasunako zuzen-
dari ohi bat eta zuzendaritzako
beste kide ohi bat espetxean
–Miguel Archanco eta Txuma
Peralta– eta lau inputatu, 2,4
milioi euro atzera aurrera ibiltzea-
gatik justifikaziorik gabe, ustez
partiduen salerosketarako.

Zer zekien Nafarroako Gober-
nuak azken hamairu urteetan Osa-
sunan gertatzen ari zen guztiaz?
Asko jakiteko tresneria bazuen
behintzat, beste gauza bat da nora
begiratzen zuen, azken finean
edozeren gainetik Nafarroak ere
bere taldea lehen mailan izatea
baitzen garrantzitsuena. “Lehen
mailan duintasunez egotea”, esa-
ten zuen Miguel Sanz lehendakari
ohiak. Yolanda Barcinak ere ez
zuen saltzeko Osasunako zuzen-
daritza, honakoak esan zituen
Patxi Izcori buruz 2012ko apiri-
lean honek zuzendari izatea utziko
zuela iragarri zuenean: “zuzendari
bikaina izan da”, “lan handia egin
du eta espero dut asmatuko zuela
[uzteko erabakiarekin]”. 75 milioi-
ko zorra zuen Osasunak eta horie-
tatik 53 Nafarroako Ogasunare-
kin: gorritxoen zuzendaritzak
berak jarritako prezioan kitatu
diote UPNk, PSNk eta PPNk.

Isiltasuna da nagusi Nafarroako
eskuinean. Eta beldurra. Diario de
Navarra ere isilik, baina Osasuna
Legea, UPN edota Nafarroako
Gobernua ahalik eta gutxien aipa-
tuz. Galdera nagusietakoa zera
izan liteke orain: UPNk Osasuna
Legea atera zuen aurrera horrekin
egoera salbatu eta dena alfonbra-
pean geratuko zelakoan? 

Erantzuna airean da, baina
edozein eratan 24 urtez Osasu-
nan gerente lanetan aritutako
Angel Vizcayren bazokadak Sadar
inguru osoa birrintzen ari dira.
Zergatik orain? Batek daki galde-
ra argituko den, baina izerdi hotza
dario askori. Ez dakit Shakespea-
rek “Egunen batean Nafarroak
mundua harrituko du” ospetsua
egiazki bota zuen ala ez, baina
egia izateko bidean da esaldia. Eta
nola gainera! n
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UPNk Osasuna Legea
atera zuen aurrera
horrekin egoera salbatu
eta dena alfonbrapean
geratuko zelakoan?

Shakespearek baleki


