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rudi batek mila hitzek
baino gehiago balio duela
esan ohi da. Batzuentzat,
gainera, irudiak eleak

dira, komunikatzeko bidea.
Autismoa duten haurren kasua
da hori. Hitzezko hizkuntza
garatzeko zailtasunak dituzte-
nek piktogramak erabil ditza-
kete ulertzeko eta ulertuak iza-
teko. Hizkuntza unibertsala,
alegia. Helburu horrekin, ANA
Nafarroako Autismo Elkarteak
piktogramak jarriko ditu
eremu publikoetan, autismoa
dutenek hobeki identifika ditza-
ten. Guztira, Nafarroako 2.000
tokitan paratuko dituzte.

«Utopia zena gaur errealita-
tea da». Pozez zoratzen, irriba-
rreari ezin eutsirik aurkeztu du
egitasmoa Amaya Ariz ANAko
presidenteak. Proiektu horren
bitartez, autismoa duten hau-
rren komunikazioa erraztu nahi
dute. Izan ere, haien agendetan
dauden irudiak egingo dituzten
jardueretan ikusteko aukera
izanen dute. 

Zortzi hilabeteko lanaren
fruitu dira piktogramak. Lan
horretan, Kukuxumusu izan
dute bidelagun. Mikel Urmene-
ta eta Mikel Santos Belatz ma-
rrazkilariek kolorez beteriko
piktogramak sortu dituzte.
Ezohikoak. Haiek 58 egin dituz-
te, eta gainontzekoak ARASA-
AC Komunikazio Handigarri
eta Alternatiboaren Aragoiko
Atariak lehenagotik sortuak
dira. Zehazki, eraikin publikoak
—eskolak, udaletxea, kontser-
batorioa...—bigarren horiekin
hornituko dituzte. 

Gozodendak, okindegiak, au-
tobusak, supermerkatuak, ta-
bernak, gimnasioak... Kukuxu-
musuren koloreek atonduko di-
tuzte. Kasu batzuetan, bertako-
tu egin dituzte irudiak. Hala, Iru-
ñeko Villavesa, taxiak, Osasuna
futbol taldea edota autobusaren
geltokiak marraztu dituzte, bes-

teak beste. Belatz eta Urmeneta-
ren piktogramak dibertiga-
rriak, koloretsuak eta interpre-
tatzen errazak direla esan du
Maite Gabilondok, proiektuko
koordinatzaile eta Kukuxumu-
suko kideak. Aitortu du hasie-
ran beldur zirela ez ote zituzten
irudi konplikatuegiak eginen.
«Piktograma arruntetatik hara-
go joan gara, eta elementu zein
pertsonaia gehiago sartzera au-
sartu gara». 

Arizek aurrera egiteko esan
zien, eta emaitzarekin kontent
dira; irudi «errealistagoak» lor-
tu dituztela diote. ANA elkarte-
ko presidenteak esan duenez,
aldez aurretik barneratuz gero,
edozein piktograma ulertzeko
eta erabiltzeko gai dira haurrak.
Gainera, Kukuxumusuren irudi
koloretsuak asko maite dituzte-
la azaldu du.

Lau haizeetara
Helburua autismoa duten hau-
rrak laguntzea bada ere, beste-
lako asmo batzuk ere baditu
ANA elkarteak. «Nafarroa oso-
ak autismoa eta piktograma bat
zer diren jakin dezan balio badu,
gaitz erdi», esan du Arizek. Be-
raz, haurrak lagundu eta, gisa
berean, gizartearen kontzien-
tziazioan sakondu eginen dute
eremu publikoetan piktogra-
mak jarrita. 

Bi helburu horiek lortuta, iru-
diak mundu osoan zabaltzea
gustatuko litzaiekeela azaldu
du Gabilondok. Hainbat elkarte
jada harremanetan jarriak dira
ANArekin, eta egitasmoa heda-
tuz joanen delakoan daude. Ez
soilik Nafarroatik kanpo. Ari-
zek esan duenez, jada badute
beste helburu bat: heldu den ur-
terako piktogramak 5.000 toki-
tan paratzea. Oraingoz Iruñeko
Mankomunitatearekin eta Za-
balguneko merkatariekin du-
ten harremanari esker, irudi
asko jarriko dituzte, zernahi
azaltzeko denek ulertzen duten
hizkuntzan.

Autismoa duten haurrentzako 2.000 piktograma jarriko dituzte Nafarroan leku
publikoetan, ingurukoekin hobeki komunikatzeko aukera izan dezaten.

Denek ulertzeko moduan

Bi mila tokitan jarriko dituzte autistentzako piktogramak. ANA D
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Inbasioa

G
oiz-goizetik ibili da
joka. Rin-rin-riiin.
Ama, ze ezatsegina.
Etxekoa berez telefo-

no zahar bat da, nork deitzen
duen ikusteko pantailarik ez du-
ten horietakoa. Joka hasi dene-
an, oraindik ohean nengoenez,
burkoarekin belarriak babestu,
eta joka utzi dut, azkenean isil-
du den arte. Gosaltzerakoan,
hara, berriro hasi da rin-rin eta
riiin. Jope, hori da insistentzia. 

Telefonoaren beste aldetik
ahots ezezagun bat hasi zait hiz-
ketan. Nire izen-abizenak gogo-
rarazi dizkit, bai, ni naiz, eta ja-
rraian txapa galantari ekin dio,
nire eskakizunen bati erantzu-
ten ariko balitz bezala. Ez diot
ulertu nondik deitzen zuen, bai-
na berehala jabetu naiz zerbait
saltzera zetorrela. Zera, Egube-
rriak gainean daudela eta ez da-
kit zer cava motaz hasi den, as-
tuna. Hasieran, kazetaria 
naizela baina ez dudala hedabi-
deetan edariez idazten esan diot,
eta beharbada nire izen-abizen
berak dauzkan beste kazetari
horrekin nahi zuela hitz egin.
Besteak, berriz, ezetz; nirekin
nahi zuela. Nola, cava botila ba-
tzuk partikular bati saldu nahi?
Zurruterotzat naukate, ala?

Ez dudala xanpainik hartzen,
eta hartzekotan botila bakarra
hartuko nukeela esan diot, nire-
kin ez zela askorik aberastuko.
Moztera nindoanean, «Sikiera
garagardoa edango duzu, ezta
Ane?». Hara, bestea. Ba bai, tar-
teka hartzen dut. «Eta zein
garagardo hartzen duzu, Ane?».
Edozein, dagoena. Inportazioko
belgikar bat saldu nahi izan dit,
orduan. Oso prezio onean ditue-
la. Horixe, 2,50 euro botilak, ala-
jaina! 

Zera, lehen entziklopediak
saltzen zituzten bezala, telefono
konpainia desberdinak edo har-
pidetzaren bat, orain, berriz,
edariak belarritik sartzera da-
tozkigu etxera.
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