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  XaBiEr lEtoNa

Eratu dira udal berriak eta ezin esan ezusteko handirik egon denik. Udal hautes-
kundeen emaitzekin eta ondorengo itun iragarpenetik, dena edo gehiena au-
rreikusia zegoen. Beste behin ere, ezustekorik izatekotan Nafarroako herriren 

batzutan izango zen. Baina ez, PSNk eskuinari eman baitizkio beretzat ez ziren al-
katetza guztiak. Navarra Sumarekin (NS) egindako ituna argia izan da: aldaketaren 
alderdi abertzaleei apurrik ere ez, PSNk goberna zezakeen lekuetan NSk sostengua 
eman dio eta NSk goberna zezakeenetan PSNk agintea eman dio. Navarra Suma 
gehi PSN, oraingoan España Suma bihurtu da. Iruñea, Eguesibar, Barañain, Burlata, 
Lizarra eta beste asko Nafarroako erregimenaren esku geratu dira. 2007ko abuztu-
kada ospetsua ekainkada bihurtu da.

Orain  ikusi beharko da horrek nola eragiten dion Nafarroako Gobernuaren era-
ketari. Udaletako jokaldiak erakutsi du Maria Chivite izan daitekeela lehendakari, 
baina NS-ren sostenguarekin. PSN, Geroa Bai, Podemos eta I-Eren aukera ere hor 
dago, baina lehen oso zaila bazen, orain ez da ia zirrikiturik ikusten.

EAEri dagokionez, EAJ-PSEren nagusitasunak bere bidea egin du, eta herritarren 
egonkortasun zoriontsuak beste urrats esanguratsu bat eman du. EH Bilduk hamai-
ka lekutan lortu du herri plataformen sostengua eta hainbatetan Ahal Dugurekin 
jardungo du gobernuan. Gaur gaurkoz, altenatibarik nonbait egosteko aukerarik 
bada, hortxe da. Egia esan, aurrerantzean ez litzateke batere txarra hauteskunde 
garaiko sigla sopa –eta zaparrada– gutxiago entzungo balitz eta herritarrentzat 
onuragarriak diren programa eta edukiak gehiago aipatuko balira. 

España suma
Hau oraindik Hong kong 
da. galdetzen diote Carrie 
lami ea beste manifestazio 
baten beldurrez utzi 
duen bertan beHera legea;  
ea Pekinen aginduak 
bete dituen eta ea 
Hongkongdarren aurrean 
desenkusatu den. lider 
Politiko bat Prentsaren 
bonbaketaren aurrean. 

@adrianfoncillas

munduko Prentsak 
arintasunez erosi ditu 
#Honkong-eko bi milioi 
Parte-Hartzaileak. 
antolatzaileen koPurua 
ematen dugun leHen aldia 
da. oraindik ez dut ikusi 
kontaketa modurik. ezin 
genezake disimulatu aPur 
bat zein aldekoak garen? 
kazetariak gara, 
ez aktibistak

@adrianfoncillas

Hau ez da onargarria 
@ertzaintzaeJgV
gertuko Polizia? Polizia 
demokratikoa? Halakoak 
balira doako JiPoi Hau 
eman duten agenteek, 
dezentzia moral eta 
Profesionaltasun 
Handiagoa izango lukete.
gure elkartasun eta babes 
osoa oñatiko gazteriari

@sortueH

oñatiko gazte batzuek 
ertzainek erasotu zituztela 
salatu dute. Herrikideen 
aurkako erasoen aurrean 
elkartasuna adierazi 
naHi diegu. ez dugu etsiko  
Herri Honek Jasaten duen 
errePresioarekin amaitu arte!

@onatikoernai
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