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Emakumeenaz gain, pasa den ur-
teko Hego Euskal Herriko mugi-
mendu sozial garrantzitsuena, za-

lantzarik gabe pentsionistena izan da, 
Espainiako eta erkidegoetako gober-
nuak mugiarazterainokoa. Mobilizazio 
horiei esker pentsioak balioz handitzea 
lortu dute, batez ere baxuenak. Baina 
aldarrikapen nagusia betetzeke dago 
oraindik: 1.080 euroko pentsio duina 
izatea, Europako Karta Sozialak ezarri-
tako gutxienekoa hain zuzen. Gobernu 
guztiak, izan Madril, Gasteiz zein Iruñe-
koa, derrigortuta daude zuzenean edo 
zeharka halako sektore bati erantzuna 
ematera. Horregatik jarraitu dute mo-
bilizazio jendetsuek.

Mobilizazio horiek geldiarazteko era-
soaldi baten aurrean gaude orain, ez bai-
tira gobernuen eta Kapitalaren gustuko. 
Fronte mediatikoa dute lagun, eta honek 
bere gerra partikularrari ekin dio, orain-
dik hasi besterik egin ez dena. Kapita-
listen zerbitzura dagoen El Correok Biz-
kaiko pentsionisten talde baten salaketa 
puztu du, esanez ez diotela “Bilduren 
eta Podemosen hauteskunde kanpaina-
ri ekarpenik egin nahi”. Baina Bizkaiko 
pentsionistek –Hegoaldeko beste pen-
tsionistekin batera– kalera hainbesteko 
jendetza atera badute, hori izan da denoi 
eragiten digun aldarrikapen orokor ba-
ten alde ari direlako, talde batekoak zein 
bestekoak izan. 

Pentsionisten mugimendu barruan, 
jakina, jatorri ugaritako jendea dago, 
eta ondorioz alderdiek edo sindikatuek 
ez lukete mugimendua bereganatzeko 
jolasean ibili behar, are gutxiago hau-
teskunde bezperan gaudenean. Horre-
la jokatzea, gobernuen eta Kapitalaren 
fronte mediatikoari bazka ematea litza-
teke, nola edo hala gelditu nahi baitituz-
te pentsionistak. 
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Ikusmin handiz, urtarrilaren 31n tokiko administrazioaren erreformarako lege 
proiektua onartu zuen Nafarroako Parlamentuak. Gobernua sostengatzen duten 
lau alderdien babesa izan du proposamenak, baita Orain Bai taldeko lau parla-

mentariena ere –azken orduko azken minutuan–.
Oposizioak gogor kritikatu du legea, ez delako “eraginkorra” PSNren ustez, eta 

EH Bilduri botere munizipala ematea beste helbururik ez duelako UPNren ustez, 
“politika sektarioak” egiteko. Baina datu objektiboek bestela diote: 30 urte igaro 
dituzte Nafarroako udalerriek mapa honen zain; hiru urteko prozesu baten ondo-
rioa da; eta prozesu horretan udalerrietako hautetsien %60k hartu du parte.

Lurraldea hamabi eskualdetan banatuko du, eta mankomunitate nahiz bestela-
ko erakundeen atomizatze eta zerbitzuen dispertsioarekin amaituko du. Agoitzen, 
esaterako, horko udalak hiru zerbitzu eskaintzen ditu beste hainbeste mankomu-
nitateren bidez: zerbitzu sozialak, hondakinak eta ur hornidura. Euskadi Irratian 
Unai Lako alkateak azaldu duenez, Aurre-Pirinioen eskualdea sortuz gero, zer-
bitzu horiek modu bateratu eta osoagoan eskaini ahal izango dituzte inguruko 
udalerri guztiek. Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioko (NUKF) presidente 
Pablo Azkona ere oso pozik agertu da legebiltzarrean onartutakoarekin, tokiko 
administrazioa “modernizatzeko” ezinbesteko urratsa delako.

Nafarroan datu kezkagarriak izan ditugu azkenaldian, despopulatzearekin ze-
rikusia dutenak: NUKFek egindako ikerketa baten arabera, mendialdera ezezik, 
landa guneko herri handietara ere zabaldu da fenomenoa. Mapa berriak lagundu 
behar luke odoluste horri galga jarri eta Iruñerritik haragoko Nafarroa bizitzeko 
toki erakargarri bihurtzen. Bestalde, ez harako ez honako egon izan diren ibar eta 
herriei ere berezko tokia egingo die lurralde egituraketa honek –“Iruñea ondoan 
gaude, baina Pirinioen ondoan ere bai… Orain arte ez genekien zer ginen ere”, 
zioen Agoitzeko alkateak–.

Eskualdeak osatzea udalerrien erabakiaren menpe geratu da eta oraindik 
finantziazioaren gai korapilatsua argitzeke dago. Baina udal maparen proposa-
menak badu osagai bat aurrera aterako dela pentsarazten diguna: udalek berek 
diseinatu dutela, behetik gora. 
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