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–SARA ETXEBESTE

K
oronabirusa

d e l a - e t a

etxetik atera

ezin garen

garai hone-

tan, familia

zein pisuki-

deekin dugun elkarbizitza na-

barmenki areagotu da. Kasu as-

kotan, apenas elkar ikustetik,

une oro batera egon behar izate-

ra pasa gara, eta honek, espazio

pertsonal eta komunaren arteko

desoreka izugarria ekarri du.

KonMari metodoak norbera-

ren espazio pertsonala babestu,

txukundu eta antolatzea gomen-

datzen du, etxean igaro behar di-

tugun egun hauek ahal den ari-

nenak eta erosoenak izan daite-

zen. Koronabirusaren zabalpena

ekiditeko neurri eraginkorrene-

tako bat etxetik ateratzeko debe-

kua izan da, eta horren harira

ezarri zuten agintariek konfina-

mendua hilaren 20an. Hasieran

bi astekoa izan bazen neurria,

orain hilaren 12ra arte luzatu du-

te —ikusi beharko luzapen

gehiagorik ez duen neurriak da-

tozen egunetan—, 24 orduz elka-

rrekin egon behar izatera behar-

tu gaitu eta ondorio nabarmene-

tako bat da espazio pertsonala-

ren eta komunaren arteko deso-

reka. Horri lotuta, inoiz baino

ezinegon, liskar eta ondorio la-

tzagoak sor daitezke etxe lasaie-

netan ere. Konfinamendua mar-

txan jarri zenetik, besteak beste,

biolentzia matxista kasu larriak

azaleratu dira jada.

Espazioak identifikatu
KonMari metodo honek nabar-

mentzen du espazio pertsonala

beste inorekin elkarbanatzen ez

dugun gunea dela. Testuingu-

ruaren arabera era batekoa edo

bestekoa izan daiteke: gela pro-

pioa, norberaren armairu zatia,

lanerako egokitutako mahaia

edota goizetan kafea hartzeko

gustuko duzun katilua izan dai-

tezke adibide batzuk. Argi: ez di-

tugu espazio pertsonala eta indi-

bidualismoa nahastu behar, ze-

haro desberdinak dira eta.

Espazio pertsonalak zure burua

ezagutu, zaindu eta errespeta-

tzea dakar, baina indibidualis-

moak ez bezala, ingurukoak ere

kontuan hartzen ditu.

Etxean egon behar dugun

egun hauek ahal den goxoenak

izateko norberaren espazio per-

tsonalak identifikatu eta Kon-

Mari metodoaren bidez ordena-

tzea gomendatzen dut. Horreta-

rako lehen aholkua koaderno

bat hartu eta etxetik buelta bat

ematea da. Gelaz gela norberak

Osasun larrialdiarekin ezarritako konfinamenduak egun osoa elkarrekin
etxean eman beharra ekarri die familiei. Bakoitzak bere espazioa izatearen 
garrantziaz erreportajea egin du Sara Etxebeste KonMari aholkulariak.

Bakoitzari berea  

KonMari metodoaren arabera, zoriontasuna ematen diguten eta ezinbestekoak ditugunak gorde behar dira. Jatekoek ere badute tartea. HITZA
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dituen espazio pertsonal guztiak
identifikatu beharko dira. Ahal
den zehatzena izatea aholkatzen
du, horrela duguna balorean ja-
rri eta faltan izan dezakegunaz
ohartuko baikara. 

Behin zerrenda egina dugula,
gure bizitza ideala irudikatzeko
denbora bat hartu behar dugu.
Tontakeria edo denbora galtzea
dirudi, baina zein bizitza mota
desio dugun jakiteak hastera go-
azen prozesua arinago eta sako-
nagoa bihurtuko du. Irudimen
ariketa bat da, jolas baten mo-
duan, inongo epairik gabe egin
beharrekoa. Behin hori eginda,
Marie Kondok [metodoaren sor-
tzaile japoniarra] proposatzen
dituen kategoriak jarraituz orde-
natu beharko genituzke gure on-
dasun guztiak: arropa, liburuak, 
paperak, komono —beste kate-
gorietan sartzen ez den guztia —
eta objektu sentimentalak. Ho-
rrela, etxe guztia ordenatzeko
aukera izango dugu, norberaren
espazio pertsonaletik hasi eta es-
pazio komunetaraino. 

Bigarren honetan, noski,
adostasunak bilatu beharko dira
etxean bizi diren guztiak asebe-
teko dituen konponbideak topa-
tzeko. KonMari metodoaren ara-
bera, kategoriaka ordenatzea ge-
laka antolatzea baino askoz
egokiagoa da. Zenbat aldiz saia-
tu zara etxea gelaka ordenatzen?
Eta zenbatetan lortu duzu amai-
tzea? Ziur aski, behin ere ez, zati
bat amaitu orduko bestea jada
hankaz gora egon ohi delako.
Kategoriaka ordenatuta, aldiz,
zer duzun eta bakoitzetik zenbat
duzun jakin ahal izango duzu. 

Zoriontasunaren arabera
Metodo honen beste oinarrieta-
ko bat objektuak sortzen diguten
zoriontasunaren arabera auke-
ratzea da. Garrantzisuena ez da
zer botatzen dugun, mantentzea 
erabakitzen duguna baizik. 

Aukeratzen ditugun objektu
horiek gure esentziaz hitz egiten
dute, gure interesak, beharrak,
nahiak eta ametsak islatzen di-
tuzte. Horregatik, praktikotasu-
na eta zentzua erabiliz aukera-
tzea garrantziatsua bada ere,
sortzen duen zoriontasuna kon-
tuan hartzea ezinbestekoa da. 

Bestalde, kategorien ordena
ez litzake aldatu behar. Katego-
riak errazenetik zailenera orde-
natuak daude, eta prozesuan ze-
har, zoriontasunaren bidez au-
keratzen trebatzen lagunduko
digu. Pentsa, zer da botatzen
errazagoa, Zarako kamiseta basi-
ko bat edo txikitako argazki ku-
ttun bat? Zoriontasun maila ez-
berdinak daude bizitzan, eta gai-

nera, bakoitzak era ezberdinean
ulertu edo definitzen dugu kon-
tzeptu hau. Zer da zoriontasuna
zuretzat? Ziur egun hauen oste-
an, ustez zoriontsu egiten gin-
tuzten gauza asko bigarren mai-
lakoak irudituko zaizkigula. Eta
alderantziz, garrantzirik ematen
ez genionari, begirada berri ba-
tekin begiratuko diogu.

Ñabardurak ñabardura, egin
beharrekoa antzekoa da katego-
ria bakoitzean. Lehenengo, kate-
goria horretan sartzen diren ob-
jektu guztiak bilatu eta bildu be-
harko ditugu. Guztia lanerako

erabiliko dugun gelan bilduta
dugunean banaka-banaka ob-
jektuak hartu eta zer sentitzen
dugun ikusi beharko genuke.
Zoriontsu egiten nau? Zer dut
gustuko? Zein oroitzapen dakar-
kit? Nola sentiarazten nau? Zer-
gatik da garrantzitsua niretzat?
Zertarako behar dut?… Asko dira
objektu baten inguruan egin dai-
tezkeen hausnarketak. Maiz di-
rudiena baino lotura estuagoa
dugu gure ondasunekin, eta
onartzea kostatzen zaigun arren,
gehienetan ez dute praktikota-
sunarekin zerikusirik izaten, ha-
rreman edo emozioekin baizik.

Bakoitzari bere tokia
Kategoria bakoitzeko ondasun
guztiak berrikusi ondoren, ob-
jektu bakoitzari bere tokia bilatu
beharko litzaioke. Gauzak gor-
detzerako orduan, Marie Kondo-
ren metodoak horren ezaguna
bihurtu duen sistema bertikala
erabiltzea da gomendagarriena.
Horrela, tokia aurrezteaz gain,
guztia begien bistan eta eskura
izango dugu. 

Kategoria bakoitzaren berezi-
tasun bat aipatzearren, zera esan
daiteke: arroparen kasuan, siste-
ma bertikala bereziki garrantzi-
tsua da. Arropa  gehiena bertika-
lean mantentzen diren pakete-
txoetan tolesten badugu, guztia
eskura izango dugu eta jantzi bat
hartzen dugun bakoitzean ez da

gainontzekoa nahastuko. Ar-
mairuan apalak besterik ez badi-
tugu, kartoizko kaxak birzikla di-
tzakegu arropa erosoago antola-
tzeko. 

Liburuei dagokionean aholku
garrantzitsuena, badaezpada
edo irakurtzeke ditugun libu-
ruak kentzea da. Orain arte ez
badituzu irakurri ez duzu haien
falta sumatuko. Gainera, egun,
liburutegien arteko maileguari
esker ia edozein liburu eskura
daiteke.

Paperen kategoria salbuespe-
na da. Hemen zoriontasuna alde
batera utzi eta alde praktikoari
bakarrik egin behar zaio jara-
mon. Kontu handia izan behar
da, baina oinarri nagusia ahal
den dokumentu gutxien gorde-
tzea da. Pertsona gehienek ez
dute dokumentuen inguruan
ezer jakin nahi. Ez dituztela uler-
tzen, konplexuak direla pentsa-
tzen dutenez, alboratu eta bel-
durra hartzen diete. Nire helbu-
rua gai honi argitasuna eman eta
sinpletasuna bilatzea da, diru-
diena baino errazagoa dela ikus
dezazuen.

Komono edo denetarik kate-
goria da guztietan zabalena. Ho-
rregatik, ezinbestekoa da azpi-
sailetan banatzea —material
elektrikoa, osasun edo garbita-
sunerako produktuak, sukalde-
ko tresneria, janaria, dirua, ai-
sialdiko materiala eta abar—  eta
ilusioa galdu gabe pixkana lan-
tzea.

Objektu sentimentalak
Objektu sentimentalak dira az-
keneko kategoria. Amaierarako
uztea garrantzitsua da, hauekin
dugun lotura handiagoa izanik
aukeratzen trebatua egotea oso
lagungarria delako.

Aukeraketa egin ondoren, az-
keneko pausua etxean ditugun
gauza guztiei toki zehatz bat
ematea da. Horrela, prozesua
amaitzen dugunean gure lan ba-
karra gauzak erabiltzen amaitu
orduko bere lekura itzultzea bes-
terik ez da izango. Arau hau zo-
rrotz betetzea da ordena denbo-
ran mantentzeko modu bakarra.
KonMari prozesua salbuespena
izan behar da. Osorik eta denbo-
ran gehiegi luzatu gabe burutuz
gero, bizitzan behin egitea nahi-
koa da. Ondoren, ordena man-
tendu eta noizean behin egune-
ratzea besterik ez da. 

Eskaini behar zaion energia
eta denborak, esfortzua eta kon-
promisoa eskatzen ditu, baina,
zalantzarik gabe, ekartzen di-
tuen onurek merezi dute: zeure
burua ezagutu eta zaintzeko
modu bat da.

Espazio pertsonalak,
indibidualismoak ez
bezala, besteak
kontuan hartzen ditu 

Kategoriei jarraituz
ordenatu beharko
genituzke gure
ondasun guztiak

KonMari metodoa
zure burua ezagutu
eta zaintzeko 
modu bat da

–ERREDAKZIOA

Etxebizitza ordenatuta eta txu-
kun izateak norberarentzat di-
tuen onurak ezagunak dira. Ez
da lan erraza, ordea, ordenu hori
lortu eta denboran mantentzea.
Horretan aditua da Marie Kondo
japoniarra, eta azken urteetan
oso ezaguna egin da bere meto-
doagatik; ia lau miloi liburu sal-
du ditu dagoeneko Kondok.

Bere metodoak etxebizitza
zein bulegoetarako balio du.
Ideia bat nabarmentzen du, ba-
lio pertsonaletan oinarritu behar
da ordena, norberak bizi nahi
duen araberako balioetan oina-
rritu, zehazki.

Zoriontsu egiten gaituzten eta
ezinbestekoak diren objektuak
gorde eta gainontzekoak bota-
tzeko aholkatzen du aditu japo-
niarrak bere metodoan; azken
hori, bizitzan behin egin behar
dela dio, eta behin hasita amaie-
raraino eraman behar dela, er-
dizka utzi gabe.

Agiridun bakarra
Sara Etxebeste errenteriarra,
Euskal Herriko KonMari aholku-
lari agiridun bakarra da. Bere
helburua da KonMari metodoa-

ren bidez etxeak eta espazio per-
tsonalak ordenatzen laguntzea,
pertsona bakoitzak bere esen-
tziarekin konektatu eta benetan
behar edo desio duen bizitza
izan dezan. Zentzu horretan,
metodo bat baino gehiago, nor-
beraren ezagutza, hazkuntza eta
errespetua bultzatzen duen bizi-
jarrera bat dela dio KonMari me-
todoa, eta bere lana, hortaz, es-
pazioak antolatzen laguntzea da
bertan bizi dena zoriontsu izan
dadin. Aurreko erreportajean,
metodo horren gaineko zehazta-
sunak eman ditu Etxebestek le-
hen pertsonan.

Aholkularitza saioak
Marie Kondorekin egindako for-
makuntzari esker aholkularitza
eskaintzen du zuzeneko saioe-
tan, baita online formatuan ere.
Horrez gain hitzaldiak, tailerrak
eta topaketak ere burutzen ditu
gai honen inguruan. 

Etxeak eta espazio
pertsonalak
ordenatzera dator
KonMari metodoa  
Euskal Herriko KonMari aholkulari
agiridun bakarra da Sara Etxebeste
errenteriarra  .Metodoak dio ordena balio
pertsonaletan oinarritu behar dela

Sara Etxebeste KonMari metodoan aholkulari agiriduna. HITZA

Harremanetan

jartzeko: 

kokorotailerra.com
info@kokorotailerra.com

instagram.com/kokorotailerra
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–HEGOI BELATEGI

G
uztiak beza-

la, lekuz

kanpo ha-

rrapatu ditu

Covid-19 bi-

r u s a k

arraun el-

karteak. Martxoaren 7an, ohi be-

zala, Txingudiko eta Pasaiako

badiak ontziz beteta zeuden;

gazteak bateletan txapelketaren

azken txanpa prestatzen eta hel-

duak traineruetan, udan haste-

koak ziren liga nagusiei begira.

Hastekoak, gaur- gaurkoz ez bai-

tago argi jokatuko ote diren, ezta

nola ere ez. Dena etenda dago.

Egun gutxitan ontziak uretik

atera eta kluben ateak epemuga-

rik gabe ixtera behartu du koro-

nobirusak. Hala ere, Hondarri-

bia Arraun Elkarteko lehenda-

kari Joxemi Elduaien ez da kexu,

«ez da guri bakarrik eragiten di-

gun arazoa, gizarte osoari baizik.

Oraintxe bertan kutsatzeak gel-

ditzea da garrantzitsuena».

Hondarribikoekin bat datoz San

Juan-Koxtape Arraun Elkarte-

an, une honetan kirola bigarren

maila batera pasa da, «Pasaiako

Udalaren bando bat jaso bage-

nuen ere, guk geuk itxiera beha-

rrezkoa zela erabaki genuen.

Une honetan osasun publikoak

du erabateko lehentasuna» adie-

razi du Xabier Arraras lehenda-

kariak. 

Hiru aste igaro direla, atzean

utzi dute shock egoera, baina ze-

haztasun falta berbera da; galde-

ra asko eta erantzun gutxi.

Arraun elkarteetatik kanpo, bai-

na, lanean jarraitzen dute. Mate-

riala banatuta arraunlariak etxe-

ra bidali zituzten etxerako lane-

kin; zuzendaritzetakoak ere

telelanean daudela esan daiteke.

Testuinguru berezi honek eus-

karri digitalen onurak erakutsi

dizkie behintzat elkarteei,

«Whatsappa, posta elektroni-

koa, bideodeiak eta aurrera; ez

dago besterik», dio Elduaienek. 

Kolpe bera denentzat
Era posotiboan eta alai ekin dio-

te hondarribiarrek inork nahi ez

zuen aro berri honi. Baina baikor

izanda ere, Elduaienek badaki

egungo egoera «normaltasune-

tik kanpo» dagoela, eta ezin due-

la luzeegi iraun. Arrainak bezala,

arraunlariak ere ezin dira den-

bora asko egon uretatik kanpo.

Itxialdiak ondorioak izango ditu,

etxean izanda sasoian manten-

tzea zaila delako, baina lasai

daude Hondarribian, elkarte

guztiek ondorio berberak paira-

tuko baitituzte, «egoera latza da

eta ezin dugu ezer egin aldatze-

ko. Baina ez guk eta ez beste

inork. Lehiakide guztiak baldin-

tza berdinetan gaude». Gehiago

ala gutxiago izan, tripulazio guz-

tiei berdintsu eragingo die gel-

dialdiak. 

Itxialdiaren epemugarekin

batera, ligei noiz ekingo zaien da

elkarte guztien zalantza nagusia,

eta ekitekotan zein baldintzetan

izango litzatekeen. Une honetan

argitu gabe jarraitzen dute gal-

dera horiek, baina Hondarribia

AEko lehendakaria «baikor» da,

eta ligak jokatzeko moduan

izango direla uste du, betiere

Euskal Herrian Covid-19aren

izurritea etetea lortzen bada,

«Txinak izan duen bilakaera ber-

dina badugu, pentsatu nahi dut

udan arraun ligak izango direla».

Oraingoz ez da hartu erabakirik

gaiaren inguruan, baina asmoa

da Euskotren zein Eusko Label

ligak egitea. Ikusteke dago, or-

dea, zein formatuan, «baliteke

denboraldi normala ez izatea eta

ohiko egutegia ez betetzea»,

ohartarazi du Elduaienek. Pen-

tsa liteke ekainera arte denbora

asko falta dela, eta ordurako

dena bere onera etorriko dela.

Baina ezin da ahaztu arraunla-

riek gutxieneko denbora tarte

bat beharko dutela sasoia berres-

kuratzeko eta lehiako erritmora

egokitzeko. Entrenatzeko duten

denbora «egoeraren eboluzioa-

ren araberakoa» izango da hon-

darribiarraren aburuz. Aukera-

rik onena, lehen estropada baino

lehen gutxienez bi hilabetez en-

trenatzea izango litzateke, baina

malgutasuna erakusteko prest

daude, «baliteke denbora gu-

txiagorekin konformatu behar

izatea, denboraldia aurrera atera

ahal izateko. Baina gutxienez hi-

labete bat beharko genuke», 

gaineratu du Elduaienek. Hon-

darribian ahaleginak egingo di-

tuzte, aurtengo udan Ama Gua-

dalupekoa-renhiru traineruak

uretan egoteko. 

Gazteak ere, etxetik
Arraunaren zaleak udari begira

ari dira, baina oraingoz korona-

birusaren ondorioak arraunlari

gazteek pairatu dituzte bereziki.

Batel liga eten behar izan da, eta

denbora aurrera doala ikusita,

hura amaitutzat jo dute. Urteko

momentu garrantzitsuenean

zirela, etxera bidali dituzte eta

helduak bezala, handik ari dira

entrenatzen hondarribiarrak,

baita sanjuandarrak ere. Arro-

sen presidente Xabier Arrara-

sentzat  garrantzitsua izango

litzateke haien lanari aitortza

Duela hilabete traineruan egiten zutena, etxetik ari dira egiten orain arraunlariak. Ez dakite nola
eragingo dien egoerak lehiaketei, baina argi dute une honetan lehentasuna osasun publikoa dela.

Lehorrean utzi ditu birusak 

Arraun elkarteek ergometroak banatu eta horiekin ari dira etxean entrenatzen arraunlariak. HITZA
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Oarsoaldeko eta
Bidasoko arraun
elkarteek mugagabe
itxi dituzte ateak 

Ligen egituran
aldaketak egiteko
prest agertu dira
klubak 

Batel liga amaituta,
Illunbek zilarrezko
domina eraman du

Ziur asko haien ametsetan bes-

te modu batean irudikatuko

zuten podiuma, baina modu ba-

tean ala bestean, Illunbek biga-

rren postuan amaitu du 2020ko

batel liga gizonen Senior Mai-

lan (San Juan-Koxtapek ere

izan ditu garaipenak; horien

berri Gipuzkoako federazioko

webgunean). Alarma egoerak

kirol jarduera guztiak etetera

behartu du eta ondorioz, egun-

go sailkapena errespetatzea

erabaki du federazioak.

Ikusteke dago zer gertatuko

den Gipuzkoa, Euskadi eta Es-

painiako Txapelketekin, baina

gaur gaurkoz ez dira bertan be-

hera utzi eta datek berean ja-

rraitzen dute. Erabakien zain

daude arraun elkarteak.



//5
Koronabirusa

OARSO BIDASOKO HITZA

Ostirala, 2020ko apirilaren 3a

«Lau aste oso
denbora gutxi
da ETE liga
behar bezala
prestatzeko»

Amaya Gezala 
Hibaika AEko 
entrenatzailea

H. B. Errenteria-Orereta

Nola ari zarete etxetik entrena-

tzen?

Guzti hau hasi zenean, protoko-

lo bat egin genuen klubean

entrenatzen jarraitu ahal izate-

ko, baina jarduera guztiak ber-

tan behera geratu zirenez, klu-

bean zegoen material guztia

arraunlarien artean banatu

genuen. Norberak daukan

materialarekin eta ahal duen

bezala ari gara entrenatzen.

Testuinguru honetan sekulako

garrantzia du Mikel Odriozola

prestatzaile fisikoaren lanak.

Eskertzekoa da gu egoera berri-

ra egokitzeko egiten ari den

guztia. 

Materiala behintzat eraman

ahal izan duzue.

Batzuek dagoeneko etxean

zituzten baliabideak erabiltzen

dituzte, eta gainontzekoek utzi-

takoak eraman dute. Klubean

ez ditugu denontzako ergome-

troak ezta bizikletak ere, eta

txandakatzen ditugu. 

Etxean entrenatu ala manten-

du egiten da?

Saiatzen gara gutxienez orain

arte lortu duguna ez galtzen.

Baina ez da izaten beti erraza.

Oso zaila da, adibidez, gimna-

siorik gabe indarra lortzea edota

potentzia puntu horiek igotzea.

Hala ere, etxetik entrenatzea

posible da; ergometroa etxean

dutenek bereziki abantaila han-

dia dute lanketa fisiko horri

dagokionez. 

Zeintzuk dira etxean entrena-

tzearen mugak?

Aipatu bezala, oso zaila da etxe-

an eta baliabide gutxirekin

indar gehiago lortzea. Horrekin

batera, espazioa aipatuko nuke

nik. Etxean espazio asko eta

‘‘

baliabideak dituztenek errazta-

sun gehiago izango dituzte saio

osoagoak egiteko. Espazioa

aipatuta, familiei eskerrak eman

nahi dizkiet. Ez da erraza konfi-

natuta egotea entrenatzen

jarraitu behar duen arraunlari

batekin. 

Elikadura gehiago zaindu

behar dute arraunlariek?

Argi dago etxean egonda askoz

ere kaloria gutxiago erretzen

direla, eta ondorioz zertxobait

gehiago zaindu behar garela.

Dena dela, lasaitasunez hartu

beharreko zerbait da elikadura,

izan ere, askorentzat urdurita-

sun iturri bilaka daiteke. Etxean

konfinatuta egotea nahiko larria

da, elikadurak eta entrenamen-

duak ezin dute izan urduriago

jartzeko arrazoi. 

Nola mantentzen zara harre-

manetan arraunlariekin? 

Sare sozialek harremana man-

tentzeko aukera ematen digute.

Baliabide digitalek eskaini ditza-

keten aukerez ohartu naiz.

Aurrekoan Mikelek —presta-

tzaile fisikoak— multibilera bat

antolatu zigun. Gauza berriak

ikasteko balio digu egoera

honek.

Entrenamendua diseinatzean,

zein irizpide ematen dizkiezu

arraunlariei?

Aste osorako plan bat dugu, eta

Mikel plan hori etxean dauden

baliabideetara egokitzeaz ardu-

ratzen da. Pisuak altxatzeko

aukerarik ez badute, ariketa hori

ordezkatzeko beste bat bilatzen

dugu. Baina oro har planak beti-

koa izaten jarraitzen du; denbo-

ra marka eta helburu jakin

batzuk ditugu eta horien jarrai-

pena egiten dugu. 

Itxialdi honetan, fisikoaz gain,

buruarentzat ere ona da entre-

natzea, ezta?

Kirola egunero egiten dugunon-

tzat guztiz terapeutikoa da. Ari-

keta fisikoa egitea egoera hone-

tan den edonorentzat onuraga-

rria izango da. 

Asko falta da, baina zenbat

denbora beharko zenukete

ETE Liga behar bezala presta-

tzeko?

Larrialdi sanitarioak duen bila-

kaeraren arabera jakingo dugu.

Estropadak egingo direla uste

dut, ez dakidana da liga erregu-

lar oso bat egiteko emango duen

ala ez. Beste liga batzuetan lau

astez entrenatuta lehiari ekitea

proposatzen ari dira. Nire ustez

lau aste oso denbora gutxi da

traineruan igo eta arraunlaria

36-38 paladetan jartzeko. Nik

oso argi dut ez duela merezi

arraunlarien ongizatea arris-

kuan jartzea, sinpleki ETE Liga

normaltasunez jokatu dadin.

«Egoera ikusita,
fisikoa ondo
mantentzea
lortzen badugu,
asko izango da» 

Mikel Arostegi
Sanpedrotarra AEko 
entrenatzailea

H. B. Pasaia

Nola ari zarete etxetik entrena-

tzen?

Bada ahal den moduan. Zortea

izan dugu behintzat, denontzako

ergometroak ditugu eta bakoi-

tzak bat eraman ahal izan du. Pa-

zientziaz, hortxe gabiltza denak.

Baliabide gutxirekin entrena-

tu daiteke?

Jende askok, adibidez, ez du

pisurik etxean. Beraz, beste ari-

keta batzuk egin behar dituzte,

abdominalak, flexioak eta abar.

Esan bezala, ahal den moduan,

baina entrenatu behar da. 

Etxean entrenatu ala manten-

du egiten da?

Egoera ikusita, fisikoa berean

mantentzea onena izango

litzateke. Behar bezala entre-

natzea ez da posible, traine-

ruan arraun egiterakoan, adibi-

dez, etxean ergometroarekin

landu ezin ditugun gihar asko

indartzen dira. Fisikoa man-

tentzea lortzen badugu, asko

izango da. 

Zeintzuk dira etxean entrena-

tzearen mugak?

Ez nuke esango berez mugarik

dagoenik. Helburua da norbe-

raren aukeren arabera ahalik

eta hoberen entrenatzea. Etxe-

ko ate batean dominadak egin

ditzakeenak, egin ditzala; bizi-

kleta daukanak, horrekin aritu

dadila; eta indarra egin nahi

duenak, heldu dezala eskura

duen zerbait eta tiratzea.

Elikadura gehiago zaindu

behar dute arraunlariek? 

‘‘

Etxean sartuta hainbeste ordu

emanda zaila da elikadura

ongi zaintzea. Gorputza ez

dugu asko mugitzen, eta

ondorioz energia gutxi kon-

tsumitzen dugu. Egunero

lanera joan eta kirola egitera

ohituta daudenentzat aldake-

ta handia da eta egoki elika-

tzea oso garrantzitsua da.

Nola egin? Arraunlariek bada-

kite zerk egiten dien kalte eta

zerk ez. Egoera berri honetan

ere haien ardura da egunero

baskulara igo eta ongi ari ote

diren neurtzea. Baina bai,

zaila da etxean geldirik egon

eta elikadura behar bezala

zaintzea. 

Orduan, oro har, zintzo ari

dira arraunlariak?

Bai, oso ongi. Astean behin

haiekin hitz egiten dut banan-

banan zer moduz ari diren gal-

detzeko. Denon artean ere hitz

egiten dugu sare sozialen

bidez, egiten ditugun ariketak

partekatzeko, nola entrena-

tzen dugun azaltzeko, eta tira,

talde sena ere mantentzeko. 

Eta zer esaten diozue elkarri? 

Animoak ematen dizkiogu

elkarri; eutsi egin behar dugu-

la, hau laster pasako dela,

entrenatzen jarraitu behar

dela, pazientzia pixka bat eduki

behar dugula...

Entrenamenduak diseinatze-

an, zein irizpide ematen diz-

kiezu arraunlariei?

Betiko berdinak izaten jarrai-

tzeko ahalegina egiten ari gara.

Baina uretara sartu gabe. 

Itxialdi honetan, fisikoaz gain,

buruarentzat ere ona da

entrenatzea, ezta?

Noski. Itxialdian egonda kirola

egitean, fisikoak bezala, buruak

ere asko eskertzen du. 

KAE1 Liga arriskuan izan dai-

tekeela uste duzu?

Ezinezkoa da jakitea zer gerta-

tuko den, baina nik espero dut

liga jokatu ahal izatea. KAEko-

ak maiatzaren 15ean bilduko

dira berriro. Ordura arte ber-

dintsu jarraitu beharko dugu. 

Zenbat denbora beharko

zenukete behar bezala presta-

tzeko.

Gazte asko ditugu eta gehiago

kostatzen zaigu blokea hartzea.

Baina fisikoa ongi mantenduta,

hilabete baten bueltan borroka

ematekotan izan gaitezkeela

uste dut. Hori bai, hain denbo-

ra gutxi izanda, ezinezkoa da

%100ean egotea. 

egin eta gutxienez Gipuzkoa,

Euskadi eta Espainiako batel

txapelketak antolatzeko ahalegi-

na egitea, «urte osoa eman dute

entrenatzen orain dena emate-

ko, eta bat-batean egindako lana

erakusteko aukera galdu dute.

Iruditzen zaigu une unetan

haiei lehentasuna ematea

komenigarria dela». Harrobia

ongi baino hobeto zaintzeagatik

ezaguna da Donibaneko elkar-

tea, eta prest daude egutegiak

aztertu eta berrantolatzeko,

gazte mailetakoek lehiatzeko

aukera izan dezaten. 

Gipuzkoako Batel Txapelketa

udaberriko oporraldi honetan

egitekoa zen, eta jarraian Euska-

di eta Espainiakoak zetozen.

Oraintxe bertan argi dagoen

gauza bakarra da data horietan

egitea ezinezkoa izango dela, eta

udaren hasierarako traineruak

uretaratzen hastea aurreikusia

dagoela. Aukerak eskasak iza-

nik, sanjuandarrak prest daude

sakrifizioak egiteko, «traineri-

llen liga bertan behera utziko

genuke. Hori da urtean zehar

garrantzia gutxien duen modali-

tatea», dio San Juan-Koxtapeko

lehendakariak. Maiatza-ekaine-

an jokatzen da trainerillen liga,

traineruen sasoiaren atarian ale-

gia. Tarte hori batelen txapelke-

tak egiteko erabiltzea «oso

egoki» ikusten dute arrosek. 

KAE eta ETE 

Senior Mailako ETE, KAE1 eta

KAE2 ligetan traineru bana ditu

ditu San Juan-Koxtape Arraun

Elkarteak. Klub gehienetan

bezala, baikor dira eta ziur

daude udan nola edo hala lehia-

tu nahi dutela. Helburu horri

jarraiki, fin ari dira etxetik elkar-

teko kideak; arraunlariak entre-

natzen eta zuzendaritzakoak

bulegoko gaiekin, «klubeko

ateak itxi arren, arraun elkarte

baten jarduna ez da inoiz ete-

ten», dio Arrarasek. Zalantzak

nahi adina dituzte elkarteetan,

baina oraintxe bertan lehenta-

sunak bestelakoak direla aski

garbi dute. Une batean ala beste-

an arrauna itzuliko dela ez dago

zalantzarik.  

hbelategi@hitza.eus

Itxialdia amaituta,
gutxieneko tarte bat
beharko dute sasoia
berreskuratzeko 

Trainerillen liga
bertan behera uzteko
prest agertu da 
San Juan-Koxtape



–IMANOL SAIZ 

K
oronabiru-

sak eragin-

dako osasun

krisiak gogor

astindu ditu

Euskal He-

rriko ospita-

le, anbulatorio eta bestelako osa-

sun zerbitzu guztiak. Tamalez,

baliabide eskasiak kondizio de-

segokietan lan egitera behartu

ditu milaka eta milaka mediku

eta erizain, eragin ditzakeen on-

dorio guztiekin. 

Egoera kezkagarriari bira

eman bitartean, askok euren ka-

buz laguntzeko erabakia hartu

dute, musu-truk. Osasun larrial-

diari beharrezko erantzuna

eman ahal izateko askotariko

materialak egiten hasi dira az-

ken asteotan Oarso Bidasoko

zenbait zentrotan. 

Errenteria-Oreretako Tknika

lanbide zentroa izan da pausoa

ematen lehenetakoa. Osasun

langileek babesteko erabiltzen

dituzten pantailak ekoizten ari

dira buru-belarri, eskuragarri

dituzten 3D inprimagailuak

baliatuz. «Kontziente gara gure

eskualdeetan badaudela anbu-

latorioak, emergentziazko zen-

troak eta zahar egoitzak non

babeserako maskarak beharrez-

koak diren, eta tamalez oraindik

ez zaizkie iritsi», azaldu du zen-

troko zuzendari Jon Labakak. 

Tknikaren lehen zeregina pro-

totipoa sortzea izan dela kontatu

du zuzendariak, proba ugari

egin dituzte, egokia diseinatu

arte. Zehazki, maskaren pantai-

letarako euskarria eta babes pan-

taila ekoizten ari dira inprima-

gailuetan. Horretarako, Bizkaiko

injekzio enpresa baten laguntza

jaso du egitasmoak. «Inpresio bi-

tartez ordu eta erdi behar dugu

euskarri bat egiteko, injekzio en-

presa honetan, berriz, orduero

200 ekoizten dituzte», gehitu du

Labakak.  

Prototipo honek Osakidetza-

ren eta zenbait ospitaleren oniri-

tzia jaso duela nabarmendu du,

eta beraz, haien sorkuntza erre-

pikatzen ari direla Euskal Herri-

ko 54 ikastetxe ezberdinetan, be-

reziki bertako irakasleak ari dira

lanean. Hasieratik bukaeraraino

prozesuan parte hartzen duten

agente guztiak musu-truk ari di-

rela nabarmendu du Labakak. 

Azken asteotan ekoizten ari

diren maskarek, gainera, berezi-

tasun bat dutela nabarmendu

du zuzendariak: berrerabilga-

rriak dira. «Desinfektatu egiten

dira, diademak kopetan azala

ukitzen duen pieza desinfekta

daiteke, eta pantaila ere ura eta

xaboiarekin edo lixibarekin gar-

bi daiteke. Abantaila sako ditu»,

azaldu du. 

Aste eskas honetan jada mila-

ka eta milaka pantaila ekoitzi di-

tuztela dio, pozik, Labakak.

«Egunean 1.000 inguru bana-

tzen ari gara». Izan ere, ekoizte-

an gain, banaketa lanak ere egi-

ten dituTknikak. EAEko beste bi

ikastetxerekin elkarlanean, da-

gokion zentroetara bideratu di-

tuzte babes maskarak. Hemen,

Donostia zein Irungo ospitale-

tan banatu dituztela zehaztu du

zuzendariak. 

Teknikako irakasleek argi

dute, behar den adina luzatuko

dute euren jardun berria, ez dute

epemugarik zehazteko asmorik.

«Larrialdi egoera bukatu arte ja-

rraituko dugu, edo ikusi arte

zentro guztiak hornituta daude-

la». Gainera, babeserako maska-

rez gain, osasun larrialdiari

duinki erantzuteko bestelako

zenbait proiektu ikertzen ari di-

rela aitortu du Labakak: «Mate-

rial berria probatzen ari gara,

zenbait proiekturen jarraipena

egiten ari gara momenturen ba-

tean beharra baldin badago aha-

lik eta gertuen egoteko». 

Bidasoan ere bai

Bidasoan ere birusari kontra egi-

teko herritarrak eta enpresak

irauli egin dira. Tknikan bezala,

Irun Factoryn ere babeserako

maskarak inprimatzen ari dira

jo eta su. Horretarako, osasun la-

rrialdia arintzeko materiala sor-

tzeko helburua duen Gipuzkoa

mailako Maker proiektuarekin

bat egin du Irunek. Zeregin ho-

rretan laguntzeko, 100 kilogra-

mo filamendu eskuratu ditu

Irungo Udalak. 

Egunean Irunen 60 bat euska-

rri egiten dituztela kontatu du

Ospitale eta zahar egoitzetako langile eta erabiltzaileentzako babes maskarak egiten ari dira 
Oarso Bidasoko zenbait zentrotan. Tknikan eta Irun Factory-n horretan ari dira buru-belarri. 

Itxaropena inprimatzen

Errenteria-Oreretako Zamalbide auzoko Tknika zentroan milaka eta milaka babeserako maskara ekoitzi dituzte azken asteotan, baita banatu ere. TKNIKA
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Factory-n egindako
guztiak dira
berrerabilgarriak 
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Izaskun Iridoyk, Ekintzailetza

saileko buruak: «Azken egune-

tan guztira 200 bat egin eta ba-

natu ditugu».

Larrialdi egoeragatik faktoria

itxi arren, osasun premiari eran-

tzuteko berriz ere ateak zabaldu

ditu. Bertan lan egiten duten en-

presa guztiek ere bat egin nahi

izan dute egitasmoarekin. «Egu-

nerokotasunean bertan lan egi-

ten duten proiektuakbanan-ba-

nan itzuli dira faktoriara lanera.

Ikusi da faktoriako maker-ek du-

ten izpiritu kolaboratzaile hori

benetakoa dela, behar denean

hor daudela», gehitu du.

Proiektua martxan jarri zene-

tik, Tknikako kideekin harrema-

netan izan da Irun Factory, eta

bertan ekoitzitako material asko

banatu du Errenteria-Oreretako

zentroak. Etorkizunari begira

ere zentroen arteko elkarlanaren

garrantzia nabarmendu du Bi-

dasoa Bizirik-eko kideak, «horre-

lako kasu larriei kolektiboki

erantzuteko». Bide batez, Fac-

tory zein Tknikako kideek herri-

tarrak laguntzera animatu dituz-

te, etxean edota lantokian dituz-

ten inprimagailu eta bestelakoe-

kin osasun materiala egitera. «3D

inprimagailua duten herritar as-

ko jada etxetik ari dira lanean.

Oraindik hasi ez direnei dei egi-

ten diegu gurekin harremanetan

jartzera. Egoerari bira emango

diogu», gehitu du Bidasoa Bizi-

rik-eko kideak. 

isaiz@hitza.eus 

Rosmi dendako materiala erabiltzen ari da Garcia oihalezko maskarak ekoizteko. HITZA

–HEGOI BELATEGI

Maskarak egiteko eta gehien be-

har dituzten kolektiboei doan

banatzeko, Maskarilla Solidario-

ak Oarsoaldea talde boluntarioa

sortzen ari dira. Horixe da jostea

zaletasun duten Lezoko pertso-

na talde baten ekarpena larrialdi

sanitarioari aurre egiteko. Nahi

duenak haiekin bat egin dezake.

Elkartasun herrikoitik jaiotako

irabazi asmorik gabeko egitas-

moa da eta datozen egunetan

prozesu guztia lotzen eta zehaz-

ten jardungo dute. Maskarak be-

netan behar dituzten sektoreen-

gana iritsi nahi dute, bereziki

«sistemaren zutabe diren ema-

kume ikusezinengana».

Taldearen sortzaileek egin be-

harreko maskarei buruzko hain-

bat zehaztapen eman dituzte.

Maskara kirurgikoak dira egin

beharrekoak. Osasun arloko pro-

fesionalek eskatutakoaren ara-

bera, mota jakin bateko maska-

rak egitea lehenetsi dute.

%100ean kotoizkoak izan behar-

ko dute eta iragazki gisa funtzio-

natuko duen oihal plastifikatu

bat eduki beharko dute, izerdia

pasatzen uzteko gai izango dena.

Plastikozko oihalik ez duten jos-

tunek, irekidura bat utzi behar-

ko dute, maskararen erabiltzai-

leak filtroa jar dezan.

Iragazkiak egunero bota be-

harko dira eta ura eta xaboiare-

kin garbitu, 65 gradutik gora.

Irizpide horiek betez gero, mas-

karek kutsatzeak erdira murritz

ditzaketela diote profesionalek.

Beste hainbat irizpide eman diz-

kiete osasun arloko langileek bo-

luntario eta erabiltzaileei; mas-

karak ez ukitzea erabiltzen diren

bitartean eta ukitzekotan, es-

kuak berehala garbitzea ur eta

xaboiarekin. Ahal izatekotan,

betaurrekoak ere jartzea gomen-

datu dute.

Maskarilla Solidarioak Oarso-

aldea-k lan prozesua arloka ba-

natu du, boluntarioek haien gai-

tasunaren arabera bat aukera

dezaten: gaiak antolaketa serioa

behar du, horregatik egin dute

arlokako banaketa. Arloak, ho-

nakoak: eskaera, dohaintzak,

jostea, jasotzea eta banatzea.

Horietakoren batean izena

emateko, sartu Interneteko bila-

tzailean taldearen izena, eta lo-

turarekin bat egin ondoren arlo-

etan apuntatzeko aukera dute

hala nahi dutenek.

Maskarak egiteko irabazi
asmorik gabeko taldea
sortu dute Oarsoaldean

3D inpresorak, lanean. IRUN F.

–I. S. Errenteria-Orereta

Ikasketa zentro eta enpresetatik

harago, osasun larrialdiari aurre

egiteko herritarrek emandako

erantzuna ere txalotzekoa da.

Askok erabaki dute etxetik mu-

gitu gabe ahal duten neurrian la-

guntzea, osasun zentroetan be-

harrezkoak diren gailu eta mate-

riala zerotik sortuz. 

Konfinamendu garaian fami-

lia askotan ohiko bilakatu da jos-

teko makinaren aurrean ia egun

osoa pasatzea. Bizilagun askok

erabaki dute euren kabuz pre-

miazkoak bilakatu diren oiha-

lezko maskarak egitea. 

Cristina Garcia errenteriarrak

Rosmi arropa denda du herriko

erdigunean, eta alarma egoerak

negozioa ixtera behartu du. «Oso

egoera gogorra dela uste dut, eta

bai ala bai zerbait egin behar

nuela ikusi nuen, ez nuen zalan-

tzarik izan». Hala, oihalezko

maskarak egiteko apustua egin

du, alabarekin batera. Horreta-

rako, bere egunerokoa eta den-

daren baliabideak inbertitu ditu.

«Dendan salgai ditugun galtza

eta mantalak erabiltzen ari gara.

Maskarak egiten ikasteko bideo

bat ikusi eta martxan jarri gi-

nen», kontatu du. 

Ordu laurden inguru behar du

Garciak maskara bakarra egite-

ko, eta HITZA-rekin aste hasieran

hitz egin zuenean, 50tik gora egi-

nak zehaztu zuen, harro. Horre-

tarako, egunero zortzi ordu in-

guru inbertitzen ditu errenteria-

rrak, ia dendan bezalaxe. 

Etxean egindako maskara

hauek, gainera, berrerabilga-

rriak direla zehaztu du arropa

saltzaileak, soilik garbiketa bat

behar dutela berriz ere erabili

ahal izateko. «Maskarak egiteko

materialak %100ean kotoia izan

behar du, bestela ez dute euren

funtzioa betetzen».

Pozik eta harro dago Garcia la-

gun, senide eta bizilagunek

emandako erantzunarekin.

Asko harekin harremanetan ja-

rri direla dio, ahal duten neu-

rrian laguntzeko prest agertu di-

rela. «Zorionez jende asko dugu

alboan lanean, herritarrak eran-

tzuten ari dira. Facebook bidez

jende askok kontaktatu du gure-

kin, eta haiek ere maskarak egi-

ten hasi dira».

Adinekoen egoitzetara
Etxean egindako maskarak be-

reziki adinekoen egoitzetan ba-

natzen ari direla azaldu du Gar-

ciak, DYAren bitartez zehazki.

«Adinekoek eta bertako langile-

ek maskarak behar dituzte, ego-

era oso konplikatua baita ber-

tan», adierazi du. 

Larrialdi egoeratik harago, lu-

zera begira ere maskarak egiten

jarraitzeko asmoa du Garciak:

«Maskarak jasotzen jarraitzen

duten bitartean, egiten jarraitze-

ko asmoa dut, herritar guztiek

eduki arte».

Oihalak lortu, josi edota bana-

tzeko prest dauden herritarrak

behar dituzte alboan. Horretara-

ko, jcrhibaika@gmail.com hel-

bidera jo dezakete interesdunek,

errenteriarrarekin harremane-

tan jartzeko. 

«Jende asko dugu alboan
lanean, erantzun dute»
Larrialdi egoeran herritar askok etxean babeserako maskarak
egitea erabaki dute . Cristina Garcia errenteriarra bere dendako
materiala probesten ari da horretarako



–REBEKA RUIZHondarribia

Larrialdi egoerak zer nolako era-

gina izango duen arrantza sekto-

rean ez du bat ere argi Eugenio

Elduaien Gipuzkoako Arrantza-

leen Kofradien Federazioko pre-

sidente eta arrantzale hondarri-

biarrak. Kezkatuta agertu da

egoerarekin, ez baitago argi api-

rilaren erdialderako normalta-

sunez ekin ahal izango dioten

berriz ere arrantzari, eta oso sin-

ple azaldu du egoera: «Arrantza-

rako sasoi onak direnak pasa-

tzen badira, akabo guretzat».

Kai berrian daude, geldirik,

Hondarribiko barku gehienak.

Ingura sareekin ibiltzen direnak

berdelaren kupoa beteta apirila-

ren 13ra arte gelditzeko erabakia

hartu zuten, ez soilik bertakoak,

Kantauri itsasoko flota osoak

baizik. Amuarekin arrantzatzen

duten barku hondarribiarrak,

bestalde, itsasoan daude [asteaz-

kenean bildu zuen HITZA-k infor-

mazioa], nahiz eta aurki beteko

duten kupoa, eta lehorrera itzuli

beharko diren.

Larrialdi egoerak ezarritako

prebentzio neurriek batetik, eta

arrainaren salmenta prezio ba-

xuek bestetik, eraman zituen

barku handiak portura orain

dela astebete pasatxo. Jatetxeen

itxierak salmentak zeharo mer-

katu ditu, eta horrek ez diela

errentagarritasunik ematen ai-

tortu du Elduaienek, «apirila er-

dialdean arrisku egoera gelditu-

ta egongo dela pentsatzen dugu,

eta beraz, erabakia hartu zen

Kantauri itsaso guztiko barkuak

geldirik egoteko hiru astez».

Egoera horri guztiari martxoa-

ren 29ko 10/2020 Errege Dekre-

tuak zehaztutakoa gehitzen

zaiola azaldu du arrantzaleak,

hain zuzen, lehen sektoreko

«ezinbesteko» jarduera dela

arrantza. Hortaz, aldi baterako

erregulazio espedientea aplika-

tu ahal izatea edo bestelako diru

laguntzarik eskatzea ukatzen die

dekretuak.

Etorkizun hurbila

Apirilaren erdialderako normal-

tasunez aritzeko gai izango ote

diren ez du ziurtzat jo Elduaie-

nek, «oso airean dago dena».

Antxoara ateratzekoak dira

datorren hilabetean, baina ez

dagoela soilik haien esku onartu

du, kontserba lantegiak eta jate-

txeak %100ean aritu beharko

direla lanean kanpaina errenta-

garria izan dadin, «bestela gerta

daiteke guk arraina ekartzea

lehorrera, eta arrain hori oso

merke saltzea, edo ez saltzea»,

esplikatu du.

Osasunerako prebentzio neu-

rriei dagokienez, itsasoratzeko

momentua iristen denerako

maskarak eta norbera babesteko

jantziak jaso izana espero du.

Hala eta guztiz ere, barkuan zai-

la dela segurtasun distantziak

gordetzea onartu du, «ez da fa-

brika batean bezala». Asko mu-

gitzen direla dio Elduaienek, eta

arrantza momentuetan denak

elkartzen direla. Leku komune-

tan ere ez dela posible segurta-

sun distantziarik bermatzea ai-

tortu du: «Arazoak izango ditugu

irteten garenean. Orain dela as-

tebete pasata nola ginen ikusita,

itxoin, ea puntu gorena nola pa-

satzen den eta apirila erdialdetik

aurrera ea dena errazagoa den».

Arrantzarako sasoi «ona»
galtzearekin kezkatuta
daude arrantzaleak
Hil honen erdialdean arrantzari normaltasunez ekin ahal izango
dioten zalantza agertu dute .Berdelaren kupoa beteta, astebete
pasatxo da porturatu zirela arrantzaontzi handiak

Hilaren 13ra arte lehorrean egoteko erabakia hartu du sareekin jarduten duen Kantauri itsasoko flotak. R.R.

62 DONOSTIAKO 
AQUARIUMA

Hileko zozketak

(Eskaintza zenbakia: 61)

946 25 11 57
Aranzadi Zientzi Elkartea
Orueta 7, GAUTEGIZ ARTEAGA
portuzar@birdcenter.org
www.birdcenter.org

Zozketan parte hartzeko deitu: 902-82 02 40 telefonora edo sartu gure webguneko HITZAKIDE  TXOKOA atalean, apirilaren 23a baino lehen. Saridunen izenak apirilaren 24an argitaratuko ditugu.

Bi sarrera bikoitz

(Eskaintza zenbakia: 62)

www.aquariumss.com

Bi sarrera bikoitz

(Eskaintza zenbakia: 63)

948 30 26 77
DENONARTEAN 
ARGITALETXEA 
www.cenlit.com 

943 64 10 54
HONDARRIBIA
jauregui@hoteljauregui.com
www.hoteljauregui.com

“Zuhaitzak landatzen zituen gizona” Benito Lertxundiren 
disko-liburua. “Benito Lertxundi naiz”ÊAntton Kazabon 
eta Ainhoa Redondo.

(Eskaintza zenbakia: 64)

Bi  lagunentzako 
bazkaria

TXOKOAen

61URDAIBAI BIRD CENTER 63 DISKA-LIBURUA
(BENITO LERTXUNDI) 64ENBATA JATETXEA
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–IMANOL SAIZ

Irungo Rhenus eta Oiartzungo

DSV enpresetan «legez kanpoko

kaleratzeak» egin dituztela 

salatu du ELAk. Zehaztu dute

Espainiako Gobernuak emanda-

ko jarraibideei uko egin dietela

bi enpresek, eta legeak onartzen

ez dituen kaleratzeak egin dituz-

tela.

«Jarduera handiko enpresak

dira biak, eta gaur egungo egoera

gogorra izan arren, haien iraun-

kortasuna ez dago arriskuan.

Gastuak murrizteko aukera ba-

liatzen ari dira», diote. Gainera,

ELAko ordezkaria den langile

bat ere kaleratu dutela diote,

«arriskuko pertsona» dela argu-

diatuz. Egoerari aurre egiteko

behar diren neurriak hartuko di-

tuela nabarmendu du ELAk. 

isaiz@hitza.eus

Oarso Bidasoko
enpresetan
kaleratzeak izan
direla salatu du
ELA sindikatuak

–ERREDAKZIOA

Bidasoa Bizirik eta Oarsoaldea

Garapen Agentzia autonomo eta

enpresentzako diru laguntzak

kudeatzen laguntzeko prest

azaldu dira. Euren webguneeta-

ra joanda lor daiteke laguntzen

eta horiek lortzeko bideen berri:

bidasoa-activa.com eta oarsoal-

dea.eusdira, hurrenez hurren. 

Autonomoei 
eta enpresei
diru laguntzak
errazteko
lanean ari dira



–IKERNE ZARATE

Arnas  gaixotasunen arreta espe-

zializaturako hiru errefrentziaz-

ko zentro daude astelehenaz ge-

roztik Oarsoaldean eta Bidaso-

an. Horietako bi Oarsoaldean

daude, Errenteriako Iztietako

anbulatorioa da bat, eta San Pe-

dro-Trintxepekoa bestea. Bida-

soaren kasuan, Irungo erdialde-

ko anbulatorioa da erreferen-

tzia.

Covid-19aren sintomak dituz-

ten pertsonen jarraipena egiten

dute horietan; arreta telefonoz

egiten saiatzen dira poosible den

bitartean, eta medikuarekin

kontsulta presentziala egin be-

har dutenean, errefentziazko

zentro horietara bidaltzen dituz-

te bi eskualdeetako herritarrak.

Eider Alberdi Iztietako anbu-

latorioko arduraduna da, eta

Elene Oiarzabal anbulatorio be-

rean Covid-19arekin gaixotuta-

koak artatzen dituen familia me-

dikuetako bat. Erreferentzia

zentroa izatearen esanahia azal-

du dute biek. Gune horiek pre-

sentzialki balorazioa behar du-

ten pazienteei begirakoak direla

dela azaldu dute, «fisikoki ikusi

eta aztertu behar ditugun pa-

zienteentzako da errefrentziaz-

ko zentroa. Arnas aparatuko sin-

tomak dituzten pertsonak, ezta-

rriko mina, sukarra, eztula, ar-

nas-estua... Saiatu beharko luke-

te telefonoz kontaktatzen ez ba-

daude oso gaizki, behintzat». 

Lehenengo balorazio hori

telefono bidez egiten dena,

bakoitzari bere zentroan egiten

zaioala azaldu du Oiarzabalek,

«Oiartzungoek Oiartzungo

anbulatoriora deitu behar dute.

Bertako medikuek ikusten

badute paziente horrek arreta

presentziala behar duela, dago-

kion erreferentziazko zentrora

bideratuko dute, kasu horretan,

Iztietakora».

Une honetan Iztietan dauden

langileen erdia ari da anbulato-

rioaren bigarren pisuan ezarri

duten zerbitzu horretan lanean,

Covid-19ak gaixotutakoekin,

«lau sendagile eta lau erizain ari

gara». Lan gehiena telefono bi-

dezkoa dela azaldu du Oiarzaba-

lek, «deitzen duten pazienteak

daude, baina horietako batzuk

ere jarraipena behar dute eta

ahal den neurrian telefonoz egi-

ten dugu jarraipen hori ere, nola

dauden ikusteko».

Bestelako pazienteak ere tele-

fono deien bidez artatzen saia-

tzen ari dira, baina batzuk, jarrai-

pen presentziala behar dutela

zehaztu dute, «ezinbestekoa»,

Sintrom-a hartzen duten pa-

zienteena kasu, «hemen arta-

tzen jarraitzen dugu, baina biga-

rren solairua arnas aparatuaren

gaixotasunei lotutakoa da, eta

beste pazienteak lehenengo so-

lairuan artatzen dituzte».

Erreferentzia zentroa izenda-

tzeak zein eragina izan duen ber-

tako langileen gainean ere azal-

du dute: «Zentroa berrantolatu

dugu goitik behera. Arnas plan-

tan dauden medikuek ez dituzte

beren pazienteak ikusten, kon-

tsulta normalak egiten dituzten

sendagileak bere gain hartzen

ari dira mediku horien paziente-

ak. Artatze gehienak, esan beza-

la, telefono bidezkoak dira. Guk

beti buruan dugun nire medikua

ideia hori ez da existitzen, pa-

zientea artatuko du tokatzen

zaion medikuak. Behin-behine-

koa da, eta hau amaitzen denean

dena itzuliko da bere onera».

Pediatria berrantolatu
Pediatria zerbitzua ere berranto-

latu egin behar izan dute, eta ar-

nas aparatuaren sintomak dituz-

ten Errenteria-Orereta, Lezo, Be-

raun eta Oiartzungo haurrak

artatzen dituzte Iztieta anbula-

torioan; Bidasoan, presazko

arreta pedriatrikoa behar dute-

nak Donostiako Ospitalera joan

behar dira, Antxoko, San Pedro-

ko eta Trintxerpeko biztanleak

bezala. 

Pediatriako estelako kontsul-

tak, berriz, (errebisioak eta txer-

toak) beste anbulatorioetan egi-

ten dituzte, «ez dagoelako pedia-

triaren kasuan bi solairutan

bereizteko aukera gure zentro-

an, oso zaila da korridore bat sek-

torizatzea. Hala ere asko murriz-

tu da haien kasuan ere kontsulta

presentzialen kopurua».

Oiarzabalen eta Alberdiren

arabera, herritarrak jarraibideak

betetzen ari dira, «etxean egote-

ra deitzen ditugu, eta telefonoa

erabiltzera anbulatorioarekin

harremanetan jartzeko, etorri

ordez».

Aldaketek epemuga dutela ja-

kinarazi du Oiartzabalek, «irau-

ten duena iraungo du honek.

Gero buelta ematea egokituko

zaigu, lehen zenera itzultzeko.

Berdin jarraitzera deitzen ditugu

herritarrak».

Arnas eritasunen arretarako hiru
erreferentziazko zentro gurean 
Oarsoaldean bi gune daude: Errenteria-Oreretako Iztieta, eta San Pedro-
Trintxerpeko anbulatorioa .Bidasoan bat, Irungo erdialdeko anbulatorioa

Iztietako anbulatorioa da bi eskualdeetako erreferentziazko zentroetako bat.HERRI BIZIA
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–I. ZARATE

Etxeko konfinamenduak, eraso-

tzaileekin bizi diren emakume

eta adin txikikoen egoera are

gehiago gogortzea ekarri du. 24

orduak etxean, erasotzaileare-

kin uneoro eman behar dituzte

kasu txarrenetan, konfinamen-

dua infernu bilakatuta. Egoera

hori izanik, gainera, salaketa egi-

tea are zailagoa dute indarkeria

matxista jasaten duten emaku-

meek.

Salaketa bide guztiak martxan

daude, baina orain, Gipuzkoako

Foru Aldundiak bat egin du

Maskara 19 errekurtsoarekin —

Mascarilla 19, gazteleraz— . Ho-

rren arabera, Gipuzkoako farma-

zia guztiek bat egin dute iniziati-

barekin, eta indarkeria matxista

sufritzen ari diren emakumeei

laguntza eskaintzeko protokoloa

dute martxan.

Oinarrizko zerbitzuak izanik,

zabalik daude farmaziak konfi-

namendu garaian ere, eta indar-

keria matxista sufritzen ari diren

edo hura sufritzeko arriskua du-

ten emakumeek bertara jo deza-

kete laguntza eske.

Behin farmaziara sartuta, hitz

gakoa esan baino ez dute: Mas-

kara 19. Hori entzundakoan, far-

mazietako langileek berehala

abiatuko dute protokolo lagun-

tza emateko. Horrela jokatuko

dute Oarsoaldea eta Bidasoko

herrietako botika guztietan, de-

nek egin baitute bat iniziatibare-

kin astelehenetik.

Noemi Olazabal Urraka Iztieta

auzoko Donostia kalean dagoen

izen bereko farmaziako nagusia

da. Aste honetan jarri dute mar-

txan Maskara 19 iniziatiba, Gi-

puzkoako gainontzeko farma-

ziekin batera.

«Farmaziara etorri eta hitz ga-

koa, Maskara 19, esaten badigu

emakume batek, berehala uler-

tuko dugu indarkeria matxista

jasaten ari dela edo arrisku bizia

duela; izena, abizena, helbidea

eta telefono zenbakia eskatuta,

telefono zenbaki zehatz batera

deitu behar dugu guk, eta infor-

mazio hori bideratu, emakumea

lagun dezaten».

Farmazia guztiak
Oarso eta Bidasoko herrietako

farmazia guztiak ari direla atzo-

tik laguntza hori eskaintzen,

Olazabalek esan duenez: «Infor-

mazioa ematen duten kartelak

ditugu erakusleihoan zein far-

mazia barruan, mezua  ahalik

eta gehien zabaltzeko». 

Momentuz [asteazkenean hitz

egin zuen HITZA-k botikariare-

kin] ez dute laguntza eskaerarik

izan, baina egin dezaketen ekar-

penaren garrantziaz jabetuta

dago, «egoera horretan bizi den

emakume edota adin txikikoei

lagundu ahal izatea ohorea da

niretzako». 

Konfinamendua ezarri zute-

netik, egoera horretan bizi dire-

nekin etengabean pentsatzen ari

dela esan du Olazabalek, «eraso-

tzailearekin bizi behar duten

emakume eta adin txikikoak

ezin ditut burutik kendu. Izuga-

rria izan behar du, eta gehiago

orain. Laguntzea badugu, zora-

garria iruditzen zait horrelako

urratsak egitea».

izarate@hitza.eus

‘Maskara 19’, indarkeria matxistari aurre egiteko



10 //

Iritzia
OARSO BIDASOKO HITZA

Ostirala, 2020ko apirilaren 3a

Olibondoaren
gerizpean
Mikel Irastortza
Olaziregi
Jerusalemen bizi den irundarra

A
ritu naiz buruari

bueltaka, eta auke-

ran nahiago nuke

hilabete honetako

zutabea ez idatzi zeratzen ari

gaituen zera honen zeraz, baina

alferrik. Imajinatzen dut irakur-

learen buruak eta aldarteak ere

Beldurraren birusa

Judas Z Judas Arrieta

eskertuko zuketela aire fresko-

rik, bestelako istoriorik, baina

hemen doa koronabirusari bu-

ruzko enegarren zutabea. Koro-

nabirusa Lur Sainduan, interes-

garri bazaizue.

Eta hasiko naiz esanaz baietz,

Euskal Herrira baino berandua-

go, baina Jerusalemera ere iritsi

zaigula SARS-CoV-2 birusa. He-

men ere itxialdi ia erabatekoan

gaude, eta jendea gaixotu eta hil

egiten da. Maila pertsonalean,

egoeraren berezko ajeei gehi-

tzen zaie deserria, urruti dau-

den etxekoen ongizatearen in-

guruko kezka, eta ahal den ho-

rretan laguntzeko ezina. 

Aldi berean, baina, onar deza-

dan guztia eramangarriagoa

egiten didala inguruan gertuko

jenderik ez edukitzeak arrisku

taldeetan. Eta, baita ere, lagun-

tzen didala bere burua oraindik

gaztetzat duenaren lasaitasun

Gustura oparitzen
diogu askatasuna,
edo are sega-potoa,
ezezagunaren
aurrean balizko
babesa eskaintzen
digunari

126
KORONABIRUS KASUAK, 
BIDASOAN
Eusko Jaurlaritzako Osasun Sai-

lak emandako datuen arabera

(azken eguneraketa atzokoa da,

apirilaren 1eko datuetan oinarri-

tua), 126 koronabirus kasu meta-

tu daude Bidasoan, 112 Irunen

eta 14 Hondarribian. Osasun Sai-

la herriz herrikako datuak ema-

ten martxoaren 18an hasi zen.

Horrela, martxoaren 18tik

puntu egoista, ia ziniko, agian

temerario horrek.

Zutabe hau idazten ari naizen

apirilaren lehen egunean, Pa-

lestinan jadanik lehen hildakoa

eta ehundik gora gaixo kontatu

dituzte, eta edozein momentu-

tan bi zenbaki horiek gorantz le-

hertzearen beldurra dago. Hor-

migoizko paretaren alde hone-

tan, aldiz, hogeitik gora dira hil-

dakoak jadanik eta milaka dira

birusak infektatutakoak, baina

egoerak nolabaiteko kontrolpe-

an dirudi.

Aurreneko hildakoa gertatu

baino dezente lehenago hasi

baitziren neurri

murriztaileekin Israelen. Itxi

ziren eskolak, ondoren jatetxe

eta tabernak, dendak hurrena,

beranduxeago sinagogak…

Hala ere, gobernuaren erabaki

izarra hiritar guztien telefono

mugikorrak kontrolatzea izan

zen, geolokalizazio bidez

infektatutakoekin egondakoak

identifikatzeko eta itxialdira

bidaltzeko.

Egiari zor, birusaren aitzakiaz

hiritarren pribatutasunari egin-

dako eraso horrek ez zuen zala-

parta handirik sortu. Beldurra

oso indartsua baita norbanako

isolatuaren baitan. Eta alterna-

tiba kolektiborik ezean, gustura

oparitzen baitiogu askatasuna,

edo are sega-potoa, ezezaguna-

ren aurrean balizko babesa es-

kaintzen digunari. 

Horregatik, ibil gaitezen erne

hau guztia bukatzen denean,

iruditzen baitzait agintekeria-

ren aurka kolektiboaren indarra

aldarrikatzea tokatuko zaigula,

beste behin.

Ea hurrengo zutabean beste-

lako kontuekin natorkizuen, ez

litzateke seinale txarra. Ordura

arte, osasuna denoi!

24rako zazpi egunetan 57 kasu

pilatu ziren Bidasoan; 25etik

31rako zazpi egunetan, berriz,

beste 65: apirilaren 1ean lau per-

tsonatan gehitu ziren kopuru

hori, laurak Irungo kasuak.

Bestalde, Bidasoko Ospitalean

jaso diren azken datuek diote

(atzokoak dira), bertan 20 herri-

tar daudela koronabirusagatik

ingresatuta, horietatik inor ere

ez zaintza berezietako eremuan.

Gainera, azken orduetan gaixo-

rik zeuden lau pertsonak senda-

agiria jaso dutela zehaztu dute

saileko iturrietatik. 

103
KORONABIRUS KASUAK,
OARSOALDEAN
Osasun Sailaren arabera, eta

apirilaren 1eko datuei jarraikiz,

Oarsoaldean Covid-19 birusaga-

tik gaixorik daudenen kopurua

103 pertsonakoa da: 54 errente-

riarrak dira, 31 pasaitarrak, ha-

mar oiartzuarrak eta zortzi lezo-

arrak.

Errenteria-Oreretan, martxo-

aren 18tik 24ra 22 izan ziren eri-

tasuna hartu zutenak; hurrengo

zazpi eguneko segidan 30 gehia-

go izan ziren gaixotutakoak; api-

rilaren 1ean, bi gehiago erantsi

zitzaizkien horiei.

Pasaian, krisiaren datuak dau-

denetik lehen zazpi egunetan

18ra iritsi zen gaixoen kopurua,

eta hurrengo zazpietan hamabi

gehiago izan dira gaixotutako-

ak, hilaren 1ean bakarra izan de-

larik.

Oiartzunen eta Lezon igoerak

izan dira, baina ez Errenteria-

Oreretan eta Pasaian adinako

hazkundearekin.

Oharra: OARSO BIDASOKO HI-

TZAko langileen Aste Santuko

oporraldia dela eta, hurrengo

papereko astekaria apirilaren

17an jasoko dute harpidedunek

postontzian. Interneteko pro-

dukzioa, ordea, ez da erabat gel-

dituko: Aste Santuko jaiegun

ofizialetan kenduta, HITZAko

kazetariak informazioa biltzen

eta zabaltzen izango dira heda-

bidearen webguneen bitartez.

Bulegoan, ordea, ez da langilerik

izango. Posta elektroniko bidez

egin behar da harremana egu-

notan HITZArekin.
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Gutunak

Mesedez, utzi jendea
mehatxatzeari, 
eta bizikidetza
sustatzeko jarrera
hartu horren ordez

U
daltzain buruari: idatzi ho-

nen xedea, Hondarribia hi-

riko munizipalen buruari herri-

tarron kaltetan izaten ari diren

jarrera polizialen berri ematea

da.

Gogora ekarri beharrean aur-

kitzen gara zein izan den gober-

nutik ezarritako salbuespeneko

alerta egoeraren arrazoia, eta

honen ondorioz, hartutako neu-

rri guztien funtsa zein den. Neu-

rri jakin batzuk hartu dira xede

bakarrarekin: oso kutsakorra

den birus baten kutsatze maila

murriztea, alegia. Hori da legea-

ren helburua, eta horrek behar

du izan bai osasun arloan eta bai

segurtasun arloan lanean ari di-

ren profesionalen funtsa.

Hori horrela izanik, preben-

tzio neurriak betearazteko ardu-

ra duten langileen zeregina hori

bera izan behar du: egoera ku-

tsagarriak identifikatu eta

saihestu edo ekidin, eta ez, he-

rritarren kaltetan jardun. Hori

baita gertatzen ari dena zoritxa-

rrez.

Egoera hau ez da batere erraza

inorentzat, baina hala ere, gure

kaleak herritar guztiok egiten ari

garen esfortzuaren adibide ezin

hobeak dira. Kaleak hutsik dau-

de alerta egoera ezarri zenetik,

eta horrek gauza bakarra adie-

razten du: denok, bakoitzak

bere aukeren baitan, ahalegin

handia egiten ari gara guztion

osasuna zaintzeko. Beraz, mese-

dez, uzi jendea mehatxatzeari,

eta bizikidetza sustatzeko jarre-

ra hartu horren ordez.

Gutun honen bidez eskatu

nahi dena da, segurtasun arloan

lan egiten duten profesionalek,

hitzak dioen bezala, beraien jar-

duna eginkizun horretara zu-

zentzea, alegia: arriskutsuak

izan daitezkeen egoeretan esku

hartzea, esaterako, espazio pu-

blikoetan jende pilaketak

saihestuz, edota salerosketa to-

kietan neurri prebentiboak har-

tzen ari direla bermatuz.

Badira milaka langile, haien

lantokietan, neurri prebentibo

nahikorik izan gabe, lan egitera

behartuta daudenak, badira

hainbat fokogune kutsatzeko

arrisku handiagoak dituztenak.

Baina guztion segurtasuna ber-

matzeko ardura duten profesio-

nalek, norbanakoengana jotzea

erabaki dute berriz ere, nahiz eta

arazoa beste nonbait egon.

Ikusten ari garen jarduna ho-

nakoa izaten ari baita: kaletik

bakarrik doan edozein pertsona

geldiarazi, eta mehatxu bidez,

bizitokitik zenbat metrotara

aurkitzen den epaitzea izaten

ari da zeregin nagusia. Bizikide-

tzarako inolako ekarpenik egite-

az gain, ekintza honen propor-

tzionaltasun ezaz jabetu gaitez-

ke, egoera hauek birusaz

kutsatzeko eragiten duten pro-

babilitateari erreparatzen ba-

diogu.

Urbanizazioetan sortu duten

arazoa ere aipagarria da. Txaku-

rren jabeei galarazi zaie espazio

hauetatik ateratzea. Debeku ho-

nek ez du bat egiten gobernutik

helarazi diren irizpideekin. Fer-

nando Simon, Alerta eta Osasun

Larrialdi Zentroko koordinazio

zuzendariak adierazi zuen, txa-

kurrekin ematen diren paseoak

betikoak izan daitezkeela, beti

ere, jabeen zein txakurren arte-

ko interakzioak murrizten aha-

legintzen bagara. Gainera, ho-

nek ondorio onuragarriak bai-

no, kalte gehiago sortu ditu:

bizilagunak espazio txiki haue-

tan behar baino gehiagotan topo

egitea eragiten du, eta hain zu-

zen ere, hori da ekidin beharko

litzatekeena. Beraz, hartzen di-

ren diziplina neurriak, dauka-

gun helburuarekin koherenteak

izan daitezela eskatzen dut.

Elkarrekin aurrera egiteko

unea da, eta ez, herritarren kon-

tra jokatzeko unea, zentzurik ga-

beko neurri errepresiboak har-

tuz.

Hau guztia dela eta, ondoren-

goa eskatzen dut: herri honetan

dagoen bizikidetza giroa zaindu

dezagun.

–Ainhoa Arretxe. Hondarribia.

Osasun krisiaren
esangura politikoaz

L
arria eta bitxia da gaur bizi

dugun egoera. Larria batez

ere. Pasa den martxoaren 14an

adierazi zuen Espainiako Gober-

nuak, Pedro Sanchez buru, Co-

vid-19ak sortutako krisi-egoera

dela eta, alarma egoera batean

murgildu zela Espainiako Esta-

tua. Ondorioz, bertako biztanle

guztioi zenbait askatasun mu-

rriztu zizkiguten. Era berean, hi-

laren 18an, Frantziako gobernu-

buru Macronek antzeko neurriak

iragarri zituen gure eskualdean

eraginez. Ekonomia zuzenki kol-

patu du birusak sortutako tes-

tuinguruak, hau mundu mailako

krisi ekonomiko, politiko eta so-

ziala bilakatuz. Hots, ekoizpen

prozesu mundialaren berregitu-

raketa fase batean sartu garenez,

milioika langileren egoerak alda-

keta esanguratsuak biziko ditu

(lan erregulazioak, kaleratzeak,

gertukoen zaintza ezin berma-

tzea, eta abar).

Oarso Bidasoko eskualdea ez

dago salbuetsita neurri haueta-

tik, eta ekarpena gure eskualde-

ra ekarriz, hainbat izan dira neu-

rri hauen adibideak. Alde bate-

tik, Irungo Komarkala ospitalea,

osasun sistema publiko osoa be-

zala, gainezka egiten ari da egu-

notan. Covid-19 birusak kutsa-

turiko gero eta pertsona gehiago

iristen dira, eta osasun baliabi-

deak eskasak direnez, bertako

langileak ohi baino askoz ere

ordu gehiago betetzen ari dira.

Beste batetik, Irungo CAF en-

presaren egoitzan, bertan 1.400

langile daudelarik, sindikatuek

patronalarekin adostu zuten hi-

laren 16an, salbuespen egoera

amaitzerakoan, langileek egun

hauetan betetzen ez dituzten la-

norduak errekuperatu beharko

dituztela. Sindikatuek lan erre-

gulazioa ekidin izana garaipen-

tzat saldu duten arren, langileak

lanera itzultzean haien gain ero-

riko dira ordain guztiak. Lan-

eremuko egoera hau, ordea,

gure eskualdean nagusi diren

ETE (Enpresa Txiki eta Ertai-

nak) askotan erreproduzitzen

ari da asteotan, non epe honeta-

ko lanordu guztiak legez berres-

kuratu beharko dituzten langile-

ek (berebizikoak ez diren jardue-

ra ekonomikoetan bereziki,

gobernuburuak legeztatutako

baimen ordainduaren arabera).

Irun zein Hondarribiko uda-

lek ere udal zerga eta tasen ingu-

ruko hainbat neurri hartu dituz-

te. Txingudi Mankomunitateko

Ur eta Hondakinen Zerbitzuak

martxoko eta apirileko ordain-

ketak atzeratzeko aukera eskai-

niko du; Irungo kasuan, Onda-

sun Higiezinen gaineko Zerga-

ren (OHZ) zein Trakzio

mekanikoko Ibilgailuen Zerga-

ren (TIZ) ordainketen epemu-

gak ekainaren 1era eta irailaren

15era luzatuko ditu udalak, hu-

rrenez hurren; eta Hondarribiko

Udalak OHZren ordainketaren

epemuga irailaren 15era luzatu

du. Gure iritziz, neurri hauek ez

dute arazoa errotik ezabatzen.

Segur aski, ordainketen epemu-

ga luzatzeak arazo handiak sor-

tuko dizkie familia ugariri, sal-

buespen egoeran egin beharko

dituzten gastuen ondorioz ez

dutelako aurrezteko aukerarik

izango eta gerora, zergak or-

daintzeko ezintasun nabariak

edukiko dituzte.

Esanguratsua deritzogu poli-

zia eta indar armatuen kale pre-

sentziak gurean eduki duen era-

ginari ere. Mugako kontrol poli-

zialen erruz, eguneroko bizitza

hegoaldean egiten eta beste al-

dean harrapatuta gelditu gare-

nok asko izan gara. Berehalako-

an gure gertukoen zaintza zail-

du digute, baita kontrol soziala

areagotu ere, lanera joateko oz-

topo guztiekin batera.

Neurri hauek guztiak ezohiko

egoera bati berezkoak izatetik

urrun, krisi testuinguru batean

klase menderatzaileak (goi bur-

gesiak) gizarteko talde zaurga-

rrienari (proletalgoa) ezarritako

menderakuntza tresnak dira.

Horrela, etekin ekonomikoen

bila modu aseezinean abiatu

den burgesiak krisi ekonomiko-

ari aurre egiteko neurriak hartu

ditu, langileon osasun zein bizi-

tza bigarren maila batera era-

manda, beste behin ere. Nola

ikusi ote dezakegu hau gure

egunerokotasunean? Bada, alar-

ma egoeraren lehen egunetik

langileoi bereziki zenbait oina-

rrizko askatasun murriztu zi-

tzaizkigun: biltzekoa edota li-

breki mugitzekoarena, esatera-

ko. Horrelako prozesu sozialen

aurrean, ezinbestekoa deritzogu

neurri hauek sustatzen dituen

talde soziala zein den identifika-

tzea, neurri hauekin bete nahi

dituen interesekin batera. Modu

honetan, besteak beste, haien

proiektuarekiko kontrakotasu-

nean egunero politika egiten eta

militantzia politikoan gabiltza-

noi sekulako oztopoak ezarri

dizkigute. Langileen oinarrizko

askatasun politikoen defentsan

sortutako antolakundeen jardu-

na ezinezko bihurtu dute. Ondo-

rioz, alarma egoera salbuespen-

egoera politikotzat dugu, krisi

garaiotan burgesiak langile- kla-

searen aurka burutzen duen kla-

se-ofentsibaren baitakoa, hain

zuzen ere.

Sortu berri duen egoera sozial

honetan, klase burgesak duen

erantzukizun soziala salatu nahi

dugu, baita eskura dituen bitar-

teko guztiak ondorio latzak pai-

ratzen ari diren milioika langile-

en ongizatearen alde erabiltzea

exijitzen ere. Bide honetan, Eus-

kal Herriko mugimendu sozia-

listaren parte den Gazte Koordi-

nadora Sozialistak (GKS), ezku-

tuko salbuespen egoera politiko

honen aurrean eta Ofentsiba gel-

ditu! lemapean, abiatutako sala-

keta kanpaina politikoa eta ho-

nen atzeko lan guztia azpima-

rratu nahi genuke.

Kanpaina politiko honek lau

ildo bereizi ditu:

Lehenengo eta behin, burge-

siaren salbuespen neurri politi-

koak bertan behera utzi eta as-

katasun politikoak berrezartze-

ko urgentzia azpimarratu dugu

GKSko kideok, burgesiak espa-

zio publikoaren kontrol sozial

osoa bereganatu duen heinean.

Bigarrenik, ezkerreko alder-

diek haien jardun politikoa esta-

tu egiturak zilegiztatzeko ahale-

ginetan zentratu dituztela sala-

tu dugu, batez ere salbuespen

neurriak ontzat hartuta.

Hirugarrenik, masa komuni-

kazioko hedabideei birusaren

hedapenaren kausaren, eragi-

naren baita dimentsioaren in-

guruko egia osoa azaleratzeko

eskatu diegu, etorkizun hurbile-

an birusak eragin ditzakeen osa-

sun kalte errealen aurreikuspe-

na egin dezagun langileok. Izan

ere, bai goi burgesia bai estatu

egiturak hedabide hauetaz ba-

liatzen dira gertakari guzti

hauen klase izaera ezkutatzeko,

desinformazioa xede.

Azkeneko puntu gisa, sal-

buespen neurri guzti hauen aur-

ka eta langileon alde zeregine-

tan dabiltzan eragile eta kolekti-

bo orori abiatutako kanpaina

politikora batzeko deia luzatu

diegu, langileriaren defentsa po-

litikoa hezur-mamitzeko asmo-

tan, klase zapalduaren auto-an-

tolakuntza ahalbidetzearekin

batera.

Ezohiko egoera honen aurre-

an, gure ekarpena egiteko idatzi

dugu gutun hau. Normaltasune-

ra itzultzeak kostu ikaragarri

handiak ekarriko dizkigula argi

dugu, nahiz eta ezagutzen ge-

nuen normaltasunhorretara

bueltarik ez egon. Alderdi politi-

koetatik iristen zaizkigun ardu-

ra eta konpromiso sozialen in-

guruko mezu hutsaletatik hara-

tago, honakoan berresten gara:

langileriak bere bizitza soziala-

ren gaineko kontrol osoa berres-

kuratzea ahalbidetzen duen

proiektu politiko bakarra sozia-

lismoa da; militantzia eredu ko-

munista eta langileriaren auto-

antolakuntza bidezkoa azken

hau.

–Maialen eta Beñat

Agirresarobe. Irun

OARSO BIDASOKO HITZAk

irakurleen eskutitzak plazara-

tzen ditu, eta horiek mozteko es-

kubidea du. Posta elektroniko

honetara bidali behar dira, izen-

abizenak eta herria adierazita:

oarsobidasoa@hitza.eus.
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A
zkar antzeman

zuen Idoia Aiz-

korreta lezoa-

rrak marrazketa-

rako eta ilustra-

ziorako zuen

talentua eta pasioa. Oso gaztea

zela murgildu zen marrazketa-

ren munduan, oso oroitzapen

onak dauzka eman zituen lehen

pausoez. «Txikitatik hasi nin-

tzen margotzen. Etxean beti ni-

tuen margoak eta koloreztatze-

ko koadernoak. Sarritan egonge-

lako lurrean etzaten nintzen

marrazteko. Oso gustura aritzen

nintzen eta denbora asko pasa-

tzen nuen margotzen». Horre-

tan darrai, egunero.

Gaztea zela, Errege Magoek

ekarritako opari batek ikaragarri

hunkitu eta markatu zuen Aiz-

korreta. «Erregeek koloreztatze-

ko liburu potolo bat oparitu zida-

ten. 200 orrikoa zen. Ez nuen se-

kula horren koaderno handirik

ikusi. Niretzako izugarrizko opa-

ria izan zen».

Aizkorretak argi ikusi zuen

marraztea gustuko zuela, eta pa-

sio horri orduak eskaintzen ziz-

kion etxean zegoenean. Eskolan

arte eta plastikako ikasgaiak zi-

tuen gogokoen, eta azkar bereizi

zen horietan. Etxean eta eskolan

talentua zuela esaten zioten, bai-

na artista lezoarrak argi dauka:

«Talentua landu egin behar da.

Marrazten ordu asko sartu behar

dira, gauzak behar bezala egite-

ko».

Ixiar Urkiaren ikasle 
Hori dela eta, 11 urte zituela, Le-

zoko eskoletan antolatzen ziren

haurrentzako udarako tailerre-

tan apuntatu zen lehen marraz-

keta klaseak jasotzeko. Tailerrek

soilik bi aste iraun zuten, baina,

klaseetara joaten jarraitu nahi

zuen. Horregatik, marrazketa

klaseen irakaslearekin hitz egin

zuen berarekin jarraitzeko.

«Nire irakaslea Ixiar Urkia mar-

golari oiartzuarra zen. Bi urtez

ostiral eta larunbatetan bere

etxera joaten nintzen klaseak ja-

sotzera. Urkiak izugarri erakutsi

zidan, eta hark animatu nin-

duen margolari izatera, talentua

banuelako». 

Lezoarrak argi zuen nondik bi-

deratu nahi zituen ikasketak eta

bere ogibidea. Hortaz, batxiler-

goa bukatu zuenean, Arte Ede-

rrak ikasi nahi zituela erabaki

zuen. Baina irakasleen zenbait

aholkuk bere pentsamendua

atzera bota zuten. «Irakasleek

esaten zidaten Arte Ederrak egi-

ten banituen zaila izango nuela

lana aurkitzea, oso zaila baita

margolari bezala bizitzea. Ho-

Gaztea zela murgildu zen 
Idoia Aizkorreta lezoarra 
marrazketaren unibertsoan. Ordutik
hona ez du bere pasioa alde batera utzi,
hura lantzen dihardu egunero.

Bizitza oso bat

marrazten

Idoia Aizkorretak txikitatik zuen sortzeko zaletasuna. Bere ibilbidean hori garatzen joan da. IMANOL SAIZ

Aizkorretaren Pertsonak ala animaliak?bildumako hiru sorkuntza dira honakoak. IDOIA AIZKORRETA

rrek beste zerbait bilatzera era-

man ninduen, eta Diseinu Grafi-

koko ikasketak aukeratu nituen,

marrazketarekin eta sormenare-

kin zerikusia dutelako».

Bost urtez Diseinu Grafikoko

ikasketak egin zituen Irungo

Kunsthal eskolan. Margoketako

ikasgaiak zituen gustukoenak

eta, hein handi batean, etxetik

jarraitu zuen margolanak egiten.

Garai hartan ere, enkargu bidez

hasi zen lanean. 

Ikasketak bukatu bezain las-

ter, diseinatzaile grafiko bezala

hamar urte eman zituen lanean.

Ondoren, bere kabuz lanean be-

zala bost urtez aritu zen. Etxean

prestatu zuen estudioa, eta disei-

nu grafikoko lanak eta artelanak

egiten ibili zen. Ama izan eta

gero, geroz eta zailagoa egiten zi-

tzaion bere kabuz lanean aritzea:

lan bila hasi zen publizitate eta

diseinuzko enpresetan.

2016an Katapulta platafor-

man (www.katapulta.org) ko-

munikazio arduradun bezala

hasi zen lanean, eta egun, bertan

dihardu. Plataforma honek Eus-

kal Autonomia Erkidegoko sor-

tzaileen lan eta proiektuak bul-

tzatzen ditu. 

Ziurgabetasun egoeran
Egun, artista asko bizi dira ziur-

gabetasun egoera batean, eta oso

zaila egiten zaie pasioa ogibide

bihurtzea. Aizkorretaren ka-

suan, komunikazio arduradun

lana, marrazki eta ilustrazio

proiektuarekin uztartzen saia-

tzen da, baina oraingoz Katapul-

tan egiten duen lanean dihardu

denbora gehien.

Onartu du oso zaila dela arteaz

bizitzea, eta gehienek beste lan

batekin uztartzen dute euren pa-

sioa. «Zerbaitekiko pasioa badu-

zu, heldu behar zaio. Bada jen-

dea arteaz bizi dena. Zoragarria

da, baina oso gogorra. Gehienek

beste lanbide bat dugu hilabete-

ro diru sarrerak izateko. Saiatzen

gara gure lanbideak artearekin

uztartzen, baina bien arteko ore-

ka aurkitzea zaila izaten da. Ar-

tearen mundua exijentzia han-

dikoa da, eta ona izateko, egune-

ro ordu asko eskaini behar

dizkiozu. Eta arteaz gain, badira

beste gauza garrantzitsu batzuk.

Adibidez, familia, lagunak edota

elkarbizitza; argi daukat gauza

bati denbora gehiena eskaintzen

badiozu, besteak alde batera uz-

ten dituzula». 

Hasiera batean, olioz eginda-

ko paisaiak zituen artista lezoa-

rrak gustukoen, horiekin aritzen

zen gehienbat. Orain, baina,

ilustrazioak egiten dabil, anima-

lien erretratuak, hain zuzen ere.

Pertsonak ala animaliak? izene-

ko bilduma osatzen ari da, eta

zenbait erakusketa egin ditu

jada azken urteetan. Bilduma

amaitzen duenean, argi dauka

zer egin nahi duen: «Nire asmoa

da bilduma osatzen dudanean

erakusketa zabal bat egitea, erre-

tratu original guztiekin».

Instagram-en (@idoiaizkorre-

ta_art) eta Facebook-en (jarri bi-

latzailean Idoia Aizkorreta) di-

tuen kontuetan ikus daitezke be-

re artelanak, eta salgai ditu, A3

eta A4 neurrian aukeran. Enkar-

gu bidezko lanak ere egiten ditu

nahi duenarentzako.
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kultur 
produktuak 

ere!

Ander Goenaga,
munduko txapeldun
Ander Goenaga surf egokituko kirolari errenteriar gazteak domina

bat gehiago gehitu dio bere ibilbideari. Lasarte-Oriako Ostadar In-

klusioa taldeko kidea da, eta Espainiako selekzioarekin izan da Kali-

fornian (AEB) jokatu den World Para Surfing Championship txapel-

ketan. Prone-2 mailan aritu zen bakarka, eta kanporaketako lehen

fasea ez zuen gainditu. Taldeka, ordea, urrezko domina eskuratzeko

aukera izan zuen kirolari errenteriarrak. ESPAINIAKO SURF FEDERAZIOA

Irudia Errenteria-Orereta

–URKO ETXEBESTE 

Kolpe latza izaten ari da kirola-

rentzat koronabirusaren eraso-

aldia. Federazioen menpeko,

nahiz Eskola Kirolako lehiak eta

ligak bertan behera gelditu dira,

eta herri ekimenetik sortutako

probak ere erortzen ari dira.

Konfirmazioa eman duten azke-

nak, hilaren 26an egitekoa zen

Errenteria Atletismo Taldearen

San Markoko Igoera —izena

emana zutenei dirua itzultzen

ari dira—, maiatzaren 6tik 9ra

zen Bidasoko Itzuliaren XLVIII.

ekitaldia, eta maiatzaren 10eko

Landarbaso Trail. Ikusi beharko

da herrietako eragileek antola-

tzen dituzten beste kirol jardue-

rekin zer gertatzen den. 

Errenteria-Oreretako Urdabu-

ru Mendizale Taldeak antola-

tzen du Landarbaso Trail. Aur-

tengoa bigarren edizioa zen.

Hedabideetara bidalitako oha-

rrean, etenaren erabakia laster-

karien eta boluntarioen osasu-

nak kezkatuta hartu dutela

adierazi dute: «Guretzat laster-

keta mendiari lotutako festa bat

denez, gure erantzukizuna

korrikalarien segurtasunaz

harago, boluntario eta zaletu

guztiekiko da».

Izena emana zuten 203 korri-

kalariei eskerrak eman dizkiete,

eta aldi berean inskripzioaren

dirua itzultzeari ekin diotela

adierazi dute.

Bidasoko Itzulia

Covid-19aren erruz bertan behe-

ra gelditu den beste kirol ekitaldi

bat Bidasoko Itzulia txirrindula-

ritza lasterketa historikoa da.

Antolatzaileek, atsekabez, esan

dute euren lehentasuna eta

erantzukizuna parte hartzaile

guztien, boluntarioen, erakun-

deen eta partaide guztien segur-

tasuna bermatzea dela, eta ber-

tan behera utzi beharrean izan

direla lau etapako lehia. 

2021ko edizioa, maiatzaren

5etik 8ra izango dela iragarri

dute. Hortaz, orduan egingo du-

ten aurten bertan behera gelditu

den 48. Bidasoko Itzulia.

uetxebeste@hitza.eus

Ia dena, bertan behera
Errenterian lehiatzekoak ziren bi mendiko lasterketak hurrengo
urtera arte ez dira egingo .Bidasoko Itzulia, 2021ean bueltan

Iazko San Markoko igoeraren irudia. 2021ean bueltatuko da. U. E.

–IKERNE ZARATE

Errenteria-Orereta

Itxialdia atseginagoa egin

asmoz, Madalenak Cup txapel-

ketaren antolatzaileek txapelke-

taren urteren batean parte har-

tzaile izan diren haurrei

begirako egitasmoa landu dute:

FIFA 20 online txapelketa egin-

go dute, Aste Santuan, apirila-

ren 6tik 12ra.

Parte hartzeko baldintzak ho-

nakoak:  Madalenak Cup txapel-

ketaren ekinaldiren batean par-

te hartu izana: partaideek 2005-

2010 urteen artean jaioak izan

behar dute, telefonoa Whatsap-

pa erabili ahal izateko; Play Sta-

tion 4 gailua; FIFA 20 jokorako

online sarbidea (Psplus).

Parte hartu nahi dutenek, ize-

na emateko mezua bidali behar

dute posta elektronikoz (tor-

neo.madalenak.online@gmail.c

om): izen abizenak, jaioturtea,

jokoaren erabiltzaile izena edo

id-a, eta telefono zenbakia jarri

behar dira mezuan.

Izena ematea gaur amaituko

da, eta 162 jokalari onartuko di-

tuzte. Antolatzaileek txapelketa

jokatzeko formaturik egokiena

hautatuko dute, eta bikoteak

osatuko dituzte.

Madalenak Cup-eko
partaideek partida
izango dute, etxean
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–IKERNE ZARATE 

Errenteria-Orereta

700. urteurrena beteko duen

egunean bertan antolatu dute

ospakizuna, iganderako, eta

horren harira 19:00etan konfi-

namendura egokitutako ikuski-

zuna emango dute Herri Bizia-

ren webgunean: Jon Mayaren

zuzendaritzapean, Plaza etxean

izenburu duen hainbat herriko

artistek osatutako bideoa 

eskainiko dute. Amaieran,

musika bandak prestatutako

Zentenarioa-ren bertsio berezia

ere emango dute  zuzenean

etxeetara.

Aurretik, beroketa ariketak

egitera deitu dituzte herritarrak.

Horretarako, etxeko leiho eta

balkoietan zapi edo oihal urdi-

nak zintzilikatzeko eskatu dute,

edo etxeko txikienek egindako

marrazkiak, nahiz bestelako

apaingarriak. «Errenteriako bizi-

lagunok osatzen dugun gutasu-

na ospatu eta indartzeko unea

da hau, inoiz baino gehiago»,

adierazi du Aizpea Otaegi Erren-

teriako alkateak. 

700. urteurrena, 
etxeko plazan
Errenteriak 700 urte beteko ditu hiribildu
eratu zenetik igandean .Kalean ezin 
izango da ospakizunik egin, 
halabeharrez, Covid-19ak behartuta

Urteurrenaren harira egindako aurkezpenaren artxibo irudia. HITZA

–REBEKA RUIZ Hondarribia

Maite Franko ipuin kontalari bi-

dasoarrak Binomio fantastikoa

izeneko ariketa egiteko proposa-

mena luzatu die herritarrei.

Etxean, familia arteko giroan,

ipuinak sortzeko ariketa bat egi-

tea da gurasoei zein txikiei plan-

teatutako erronka; nola, baina?

Bizpahiru lagunen artean, ba-

koitzak hitz bat pentsatu eta pa-

per banatan idatzi. Halako bate-

an hitzak erakutsi, eta ipuin kon-

takizuna egiteko ardura duenak

hitz horiek elkartuta istorio bat

sortu beharko du. 

Horrez gain, koronabirusaren

alde onak zeintzuk diren identi-

fikatzeko, edo «kakatzar izugarri

honek ekarri dizkigun gauza

onenak eta une zoriontsuenak»

zerrendatzeko eskatu die Fran-

kok herritarrei, baita erronka lu-

zatu ere: «Baietz zerrenda hone-

tan hamar gauza baino gehiago

idatzi!».

‘Binomio fantastikoa’ osatzea
proposatu du Maite Frankok

–H. B.-U. E. 

Piztu Lezok eta Antxoko Topa-

guneak herritarrak aztoratzen,

mugiarazten jarraitzen dute.

Kasu honetan, nola bestela,

etxetik. Etxeko saloi balkoi eta

leihoak herriko plaza eta askata-

sun gune bihurtu diren honetan,

erronka polita proposatu diete bi

taldeek Antxoko eta Lezoko he-

rritarrei. Biak ala biak etxetik

atera gabeko argazki lehiaketak

izango dira. Muina oso antzekoa

badute ere, badira pare bat ez-

berdintasun bien artean.

Etxetik atera gabeko argazki
lehiaketak Antxon eta Lezon

Mundua begiratzeko leihoak

izenburupean, etxetik edo etxe-

an egindako argazkien lehiaketa

antolatu du Piztu Lezok. Bi bal-

dintza: bat esana dago, hau da,

etxebizitzan edo horren leiho-

balkoitik ateratako argazkiak

dira atera behar direnak; biga-

rrena da sakelako telefonoare-

kin jaso behar direla irudi ho-

riek. Beraz, ia edonork parte har

dezake proposamenean. 

Antxoko Topaguneak antola-

tutako lehiaketak, ordea, etxean

hartutakoak ez ditu aintzat har-

tuko. Argazkia norberak nahi

duen bezala egin dezake eta

kasu honetan baldintza bakarra

ezarri dute, leihotik ikus daiteke-

ena agertzea. Eta Antxoko leiho-

etatik gauzak asko ikusten dira. 

Antxon hilaren 12ra arte jaso-

ko dituzte argazkiak. Parte har-

tzeko, bidali argazkiak posta

elektronikoz: antxokotopagu-

nea@gmail.com. Lezon egun bat

geroago utziko diote argazkiak

jasotzeari, 13an. Argazkia hela-

razteko informazio osagarria,

oarsoaldea.hitza.eus-en.

Maite Franko Euskararen kriseiluakekitaldian, iaz. REBEKA RUIZ



–MIKEL DEL VAL

K
oronabirusak

mundu mailan

sortu duen kri-

sia nabaria eta

ukaezina da, eta

bere eraginak

bazter guztietara iritsi dira. Kri-

siaren aurrean gobernu eta agin-

tariek hartu zuten lehen neurrie-

tako bat ikastetxeak epe muga-

gabean ixtea izan zen. Ordutik

hona, egoera berri honi irtenbi-

de bat bilatu nahian, Euskal He-

rriko ikasleek euren etxeetatik

jarraitzen dituzte eskolako klase

eta ikasgaiak. Baina gazte guz-

tien egoera ez da berdina. Fami-

lia askok arazo ekonomikoei au-

rre egin behar diete koronabiru-

saren krisiak sortuak, eta

baliabide ezaren ondorioz, ikas-

le asko ez dira gai online bidezko

klaseak jarraitzeko.

Sortu den egoera honi irtenbi-

de azkar eta eraginkor bat bilatu

nahian, Izarkom telekomunika-

zio kooperatiba bidasoarrak

proiektu berri bat jarri du mar-

txan, arrakala digitalak sortuta-

ko eraginak murrizteko eta ikas-

leek klaseekin jarraitu ahal izate-

ko. Gari Garaialde Izarkomeko

talde bultzatzaileko kide da, eta

proiektuaren nondik norakoez

mintzo da HITZA-rekin.

Izarkom kooperatibak egoera

ohiko batean bertako bazkideei

eskaintzen die zerbitzua, baina

ezohiko egoeraren larritasuna

ikusirik, eragin eremua orokortu

eta Hego Euskal Herriko ikaste-

txe guztiei eskaini die zerbitzua.

«Gure bazkide eta erabiltzaile

den Mikel Garcia irakasleak

planteatu zigun egoera hau.

Bere ikasle batzuek ez dute In-

terneterako sarbiderik etxean,

eta berrogeialdian gauden hone-

tan, ezinezkoa izango litzateke

haientzat klaseak jarraitzea. Es-

katu zigun ea gai izango ginate-

keen egoera honi irtenbide bat

bilatzeko, eta esan nion zerbait

aterako genuela», konfirmatu

du Garaialdek.

Proiektua aurrera eramateko

helburu argi batekin ekin diote

Izarkomeko kideek: «Gure hel-

burua da egoera ekonomikoaga-

tik konektatu ezin daitekeen jen-

dea ikasketarik gabe ez geldi-

tzea. Argi genuen ikasle hauek

denbora luze honetan klaseeta-

tik kanpo uzten badituzu, haien-

tzat arazo handia izan daitekee-

la. Abiatutako proiektuari esker,

ikasleek klaseak jarraitzeko mo-

dua izango dute eta ez dira zin-

tzilik geratuko». 

Izarkomeko kideek argi dute

ez direla sartuko zerbitzu hau

nork behar duen edo nork mere-

zi duenaren aferan. Hutsune bat

zegoela antzeman zuten, eta ho-

rri irtenbide azkar bat ematen

saiatu dira. Iniziatiban parte

hartzeko baldintza bakarra da

eskaera ikastetxearen bidez ku-

deatzea. 

Ohiko telekomunikazio kon-

painien antzera, Izarkomek tele-

fono mugikor zerbitzuak ema-

ten ditu. Kasu honetan, soilik

bazkideei bidali beharrean, mu-

gikorretarako SIM txartelak bi-

daltzen ari dira beharra duten fa-

milientzako, dena tokiko ikaste-

txearen bidez kudeatuta. «Guk

ikastetxeei SIM txartelak bidal-

tzen dizkiegu. Ondoren, erabil-

tzaileek euren smartphonetan

txartela sartzen dute, bertatik

datuak etxeko ekipoetara elkar-

banatu eta klasea jarraitu ahal

izango dute. SIM txartel horien

bidez Interneterako sarbidea

izango dute ikasleek, baina ezin

izango dira deiak egin», zehaztu

du Izarkomeko kideak.

Euren eskuetan zegoena iku-

sita, Izarkometik Internet sarbi-

dea duten 17 eta 20 gigabyte arte-

ko SIM txartelak bidaltzen ari

dira. Kontziente dira zerbitzua

merke eskaini arren, zerbitzua

eskatuko duten familia askok

arazo ekonomikoak dituztela.

«Badakigu nahiz eta txartelak

merke atera ditugun, gastuak

ikasleen baitan uzten baditugu,

batzuk zerbitzua jaso gabe gera-

tuko direla. Hortaz, printzipioz

ikastetxeak egingo dira SIM txar-

tel horien ordainketaren kargu.

Gure aldetik, SIM txartelak jaso-

tzen ditugun prezioan eskain-

tzen ditugu. Izango genituen ira-

baziak kendu eta banaketa kos-

tuak gure gain hartuko ditugu». 

Iraunkortasunik gabe
Berrogeialdia luzerako doa, eta

ikasleek egoera honek iraun bi-

tartean zerbitzuaz gozatu ahal

izango dute. Hori bai, larrialdi

egoera hau amaitutakoan, Izar-

komek automatikoki SIM txartel

guztiak bajan emango ditu.

«Txartelek ez dute iraunkortasu-

nik izango, hau da, egoera hau

bukatzen denean, SIM txartel

guztiak bajan emango ditugu.

Argi ikusi genuen behar bat ze-

goela, eta behar horri erantzun

bat bilatzeko asmoarekin bide-

ratu dugu zerbitzua», zehaztu du

Izarkomeko kideak.  

Martxoaren 19an hasi ziren

egitasmoarekin; egun horretan

bertan pare bat eskaera jaso zi-

tuzten, eta ostiral horretarako

jada, SIM batzuk bidaliak zeu-

den. Aurreko astean eskakizu-

nez lepo ibili ziren, eta momentu

honetan 350 SIM txartel banatu

dituzte, hortaz, 350 ikasleri ari

dira zerbitzua eskaintzen: «Goia

jo genuela uste genuen, baina

geroz eta ikastetxe gehiago ari

dira informazio eske. Zerbitzua-

rekiko onespena oso altua izan

da, eta neurri batean ez da harri-

tzekoa. Ez du beste inork ezinta-

suna duten pertsona hauengan

pentsatu, eta gu gara zerbitzu

hau eskaini dugun bakarrak».

Adibide bat: Errenteriako

Udalak, herriko ikastetxeekin el-

karlanean, Izarkomen 110 txartel

emango dizkie beharra duten

ikasleei. Horrez gain, 41 ordena-

gailu banatuko ditu.

Izarkom telekomunikazio kooperatiba bidasoarrak
arrakala digitalarekin amaitzeko urratsa egin du: beharra
duten ikasleek klaseak etxetik jarrai ditzakete itxialdian.
Errenteriako Udalak bat egin du proiektuarekin.

Arrakala digitalarekin
buka daiteke

ZUZEU

350 SIM txartel
banatu dituzte jada
ikasleen artean.
Kopurua gorantz doa

Ostirala, 
2020ko apirilaren 3a


