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–REBEKA RUIZ

K
oronabiru-

sak herrita-

rron ohiko

bizimoduan

ondorio uga-

ri eragin ditu

momentura

arte, baita lan esparruan ere.

Hala demostratzen dute 2020.

urteko martxoko datuek: langa-

beziak gora egin du. Argi zuten

adituek osasun larrialdi egoerak

krisi ekonomikoa piztuko zuela,

zaila dirudi, ordea, inpaktu ho-

rren eragin erreala zenbatekoa

izan daitekeen jakitea.   

Oarsoaldeko Garapen Agen-

tziak eta Bidasoa Bizirik-ek bi es-

kualdeetako azken enplegu da-

tuak helarazi dizkiote HITZA-ri.

Langabeziaren hazkundea

eman da bietan, eta Irun eta

Errenteria-Orereta izan dira

udalerri kaltetuenak. Zenba-

kiak, halere, ez dira espero zite-

keen bezain deigarriak. Otsaile-

ko datuei erreparatuta, 251 lagun

gehiago daude lanik gabe Erren-

teria-Oreretan —2019ko martxo-

an baino 200 gehiago—, eta 273

gehiago Irunen  —2019ko mar-

txoan baino 312 gehiago—. Guz-

tira, bi udalerrietako biztanleria

aktiboaren %12,68 eta %13,2 lan-

gabezian dago, hurrenez hurren. 

Datuak interpretatzeko eta

ondorioztatzeko unea ez dela

oraindik iritsi uste du Jon Urkola

ELA sindikatuko Oarso Bidaso-

ko arduradunak. «Kontua ez da

gaur-gaurkoz langabezia igotze-

ko arriskua dagoenik, arriskua,

zoritxarrez, alarma egoera buka-

tzen denean emango da, eta ger-

tatuko da». Zerbitzuen sektoreak

eragingo duela langabeziaren

hazkundea uste du ELAko or-

dezkariak, hori baita bi eskual-

deetako oinarri ekonomiko na-

gusia; haren aburuz, industria

sektorearen ehuna ez da oso in-

dartsua bertan. «Zerbitzuak eta

komertzioa oso garatuta daude,

eta ikusi beharko da bueltak zein

eragin daukan», gaineratu du.

Ildo horretan, autonomoek edo-

ta enpresa txikiek pairatuko du-

tela sufrimendu gehien uste du,

«nahiz eta orain neurri gutxi ba-

tzuk hartu diren, guretzako oso

mugatuak direnak, hor ikusiko

dugu benetan honen eragina en-

pleguan». 

Kristina Gete LAB sindikatuko

Oarso Bidasoko arduradunaren-

tzat ere datuak espero baino apa-

lagoak dira, eta momentuz, ezin

dutela askoz gehiago erantsi

azaldu du. Egoera zehatza zein

den jakitea zaila dela onartu du,

eta langileak babesteko neurri

«eskasak» hartzen ari direla

ohartarazi du. Patronalari erraz-

tasunak ematen ari zaizkiola iri-

tzi dio, ez ordea langileei: «Ez da

behar bezalako neurririk hartu

langileen soldata bermatzeko

ezta ezohiko egoerak sortutako

kontziliazio beharrei behar be-

zala erantzuteko ere. Gainera,

aktibitateak gelditu zireneko or-

duak berreskuratu behar dituzte

langileek... Agerian da krisi hau,

berriz ere, langileen kontura ari

direla kudeatzen».

Langabezia datuei erreparatu-

ta ondorioak ateratzeko goiz

Martxoko datuek langabeziak gora egin duela erakusten duten arren, hazkundea ez da espero
bezain deigarria izan erregulazio txostenen eta autonomoen egoeraren tokian tokiko daturik gabe.   

Zenbakien dantza argi-iluna

Ezinbestekoa ez den jarduera ekonomikoari heldu diote berriz ere aste honetan hainbat enpresek, nahiz eta kasu gehienetan, lan karga txikia duten uneotan. REBEKA RUIZ
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igotzeko arriskua
alarma bukatzean
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dela bat egin dute bi sindikalis-

tek. Gainera, aldi baterako erre-

gulazio txostenak bi eskualdee-

tan zenbat diren eta zenbat lan-

gileri eragiten dieten jakitea

zaila da. Eusko Jaurlaritzak Eus-

kal Autonomia Erkidegoko

(EAE) datuak udalerrika edo es-

kualdeka zatitu gabe publiko

egin ditu, eta Oarsoaldeko Gara-

pen Agentziak asteartean baiez-

tatutakoaren arabera, kopuru

hori 168.000 langile baino gehia-

gokoa zen momentuan. 

Langile autonomoen kasuan

ere egoera zein den ezagutzea

eta izandako galerak zenbatzea

zaila da. Gainera, autonomoen

kuotak ez atzeratu izanak kritika

ugari sortu ditu.

Goizegi lanera itzultzeko
Asteartean hasi ziren enpresak

ezinbestekoa ez den jarduera

ekonomikoa berreskuratzeko le-

hen urratsak egiten. LAB eta

ELA sindikatuek ez dute hasie-

ratik neurria begi onez ikusi, eta

itzulera atzeratzea beharrezkoa

zela uste dute. LABeko ordezka-

riaren arabera, osasuna lehenes-

tea zen beharrezkoa , «pertsonen

osasuna zaindu eta bermatzea».

Izan ere, oinarrizko zerbitzuetan

lan egiten duten beharginei, Ge-

teren arabera, ez zaie bermatzen

ari arriskurik gabe lan egin ahal

izatea: «Zaintzen gaituztenak

zainduak egon behar dute».  

Ildo beretik mintzatu da Urko-

la, eta ohartarazi du momentuz

euskal gizarteak ez duela lortu

izurria zuzentzea, «uste dugu

geldialdi egoeran gaudela, ez jai-

tsieran». Ezinbestekoak diren

lehen sektore ekonomikoko jar-

dueretan oraindik ere ez direla

gutxieneko segurtasun neurriak

betetzen ari uste du Urkolak,

«supermerkatuetan, anbulan-

tzietan eta horrelako behar-

beharrezko sektoreetan ez badi-

ra neurriak hartzen, nola da

posible beharrezkoak ez diren

sektoreei esatea lanera buelta

daitezela?». 

Zalantza agertu dute bi sindi-

kalistek segurtasun neurriak

errespetatzearen inguruan, eta

itzulera «gutxieneko berme» ba-

tzuekin egitera deitu du Urko-

lak. Getek, bere aldetik, argi dau-

ka ez dela zilegi Tubacex enpre-

sak 8.000 maskara edukitzea,

«eta supermerkatuko langileek

behin eta berriz berdinak erabil-

tzea; zilegi ez den moduan Ga-

mesak 2.000 test edukitzea, eta

zaharren egoitzetakoei testik ez

egitea».

Azken honetan ere, zenbakiak

engainagarriak direla ohartarazi

du Urkolak, eta itzulera uste bai-

no txikiagoa izan dela gaineratu

du: «Begira Arcelorren, adibidez,

buelta %25ekoa izan da. Enpresa

asko itxoiten ari dira ez dutelako

lan kargarik momentu hone-

tan». Geterentzat, krisiaren fak-

tura langileek ordain dezaten

lortzeko maniobrak dira denak,

«erakundeenak, patronalarenak

eta inguruko medioenak», eta

beldurraren mezua erabiltzen

dutela horretarako erantsi du.    

8.428
LANGABEAK
2020ko martxoko datuen arabe-

ra, 3.940 langabe daude Oarsoal-

dean eta 4.488 Bidasoan; guztira,

langabezia tasa %11,58 eta %12,1

da, hurrenez hurren.

Oarsoaldea.Errenteria-Orereta
da herririk kaltetuena 2.230 lan-

gaberekin (%12,68); Pasaian 996

dira (%11,68); Lezon 325 (%9,80);

eta Oiartzunen 389 (%7,76). 

Bidasoaldea. Irunek dauka lan-
gabezia kopururik altuena eta

3.826 lagun daude izena emanda

langabe gisa (%13,2); Hondarri-

biak, bestalde, 662 langabe ditu

(%8,2).

Aldi baterako erregulazio
txostenak.Astearteko datuen
arabera, 168.000 langile baino

gehiagori eragiten zieten EAEn. 

–R. RUIZ

Larrialdi egoera «gastuak

murrizteko» eta «mozkinak han-

ditzeko» baliatu dutela Rhenus

Logistics eta DSV enpresek sala-

tu zuen martxo bukaeran ELA

sindikatuak hedabideetara

bidalitako ohar baten bidez.

Oiartzunen eta Irunen egoitzak

ditu lehenak, eta Oiartzunen

bigarrenak. Sindikatutik azaldu

zutenez, Gipuzkoan, lau lagun

kaleratu dituzte modu irregula-

rrean aldi baterako erregulazio

txostena negoziatzen ari ziren

bitartean.  

Lan kargak behera egin zuela

argudiatuta ari zirela erregulazio

espedientea negoziatzen azaldu

dio HITZA-ri Jon Urkola ELA sin-

dikatuko Oarso Bidasoko ardu-

radunak. Espainiako Gobernuak

larrialdi egoera luzatu bitartean

kaleratzeak debekatu baino bi

egun lehenago hartu zutela lan-

gileak kanporatzeko erabakia

adierazi du ELAko kideak. Gi-

puzkoan kaleratutako lau langi-

leen artean amatasun baja buka-

tu berri zuen langile bat, eta ELA

sindikatuko ordezkaria daudela

nabarmendu du arduradunak. 

Garraioaren sektorean lan egi-

ten dute bi enpresek eta itsasoz,

airez eta lurrez garraiatzen di-

tuzte merkantziak nazioartean.

Horrek bereizten dituela gai-

nontzeko garraio enpresen arte-

an esplikatu du Urkolak, baita

multinazional handiak direla

ere. «Espainiako Estatuan en-

presa indartsuenak Irunen eta

Bartzelonan dituzte», gaineratu

du. Zentzu horretan, jarduera

handiko enpresak direla salatu

zuen sindikatuak, eta «gaur

egungo egoera gogorra izan

arren, haien iraunkortasuna ez

dagoela arriskuan», gaineratu.  

Errenta handitzeko aukera 
Espainiako Estatuan lan egiten

duten bi multinazionalek ez di-

tuzte langileak soilik Gipuzkoan

kaleratu, izan ere, Rhenus Logis-

ticsek estatu osoan 35 langiletik

gora kaleratu dituela modu ho-

netan azaldu du Urkolak. «DSV-

ren kasuan ez dugu estatu maila-

ko datua ezagutzen», erantsi du. 

Enpresek egoera baliatuko ote

duten errenta handitzeko galde-

tuta, ez duela demagogiarik egin

nahi erantzun du. Lan sektorea-

ren arabera, ordea, «batzuk bai»

egin dezaketela gehitu du. 

Elikaduraren merkataritzaren

sektorea jarri du adibide gisa ki-

deak. «Esparru honetako enpre-

sa handiak dirutza ateratzen ari

dira langileekin kristoren eskar-

nioak eginda», azaldu du: «Mer-

cadonak, adibidez, hasieran

bere salmentak bikoiztu egin zi-

tuen, eta ez zuten pertsona bakar

bat gehiago kontratatu. Segurta-

sun langile bat jarri zuten atean

erosle kopurua kontrola zezan.

Hori bakarrik». El Corte Inglese-

ko kasua ere izan du hizpide Ur-

kolak. Izan ere, protestarako es-

kubidea ezin dutela erabili balia-

tuta merkatal gune handiak Aste

Santuko jaiegunetan ateak ireki-

tzea erabaki zuela salatu du.  

rruiz@hitza.eus

Kaleratze irregularrak egotzi
dizkio ELAk DSV eta Rhenusi   
Aldi baterako erregulazio txostena negoziatzen egon arren lau
langile kaleratu dituzte .Amatasunetik itzuli berri den langile
bat eta ELA sindikatuko ordezkaria daude kaleratuen artean. 

Rhenus enpresa nazioarteko garraioaz arduratzen da. HITZA



–HEGOI BELATEGI 

T
xinan izan zi-

ren lehenak,

eta bakarrak

izango zirela si-

netsi zuten as-

kok. Italiar

agintariek izu-

rritea kontrolatu ezinik eta egoe-

rakin etsituta, bide beretik jo zu-

ten. Kasik oharkabean, Euskal

Herrira iritsi zen amesgaiztoa

martxoaren 15ean. Hortik aurre-

ra, domino fitxak izango balira

bezala munduko herrialde

gehienetara zabaldu ziren mugi-

kortasun murrizketak. Ehunka

milioi lagun konfinatuta bizi

dira asteotan. Latza da etxean

konfinatuta egotea, baina akaso,

latzagoa izan behar du etxean

konfinatuta egotea, etxean egon

gabe, etxekoengandik urrun. 

235 kilometrok banatzen

dituzte Bordele eta Pontika,

Aitor Mantecaren auzoa, Erren-

teria-Oreretan. Duela hiru urte

bizi dela Okzitaniako hirian, eta

bertan jarduten du ikerlari gisa,

Frantziako Osasun Ikerkuntza

Institutu Nazionalean. Egoera-

ren larritasunaz jakitun bada

ere, nahiko lasai dago oreretarra,

eskualdean COVID-19 positibo-

en kopurua nahiko baxua izan

delako, «beste hiri handi batzue-

kin alderatuz, kasu gutxi izan

dira Bordelen. Egoera larriena

Frantziako iparraldean, ipar-

ekialdean eta Paris inguruan

bizi da». Martxoaren 12tik daude

konfinatuta Manteca eta haren

bikotekidea; «kartetan eta xake-

ra jokatzen» pasatzen dituzte

arratsaldeak. Bordeleko balkoie-

tan ez baitaude hemen bezain

girotuak. Dirudienez, euskal

herritarrak baino goxoago ego-

ten dira haien etxeetan. «Nik

uste dut frantziarrek abantaila

dutela, 50 urte daramazkite

etxean elkartzen eta edaten.

Beste kultura bat da», azaldu du

ikerlariak. 

Konfinamendu lasaiago bati

eutsi beharko diote Bordelen,

gutxienez, maiatzaren 11ra arte,

astelehenean Emmanuel Ma-

cron presidenteak itxialdia luza-

tu baitzuen, baita zorroztu ere.

Hala ere, ordutik aurrera baikor

da Manteca, «baliteke pare bat

aste gehiago luzatzea, baina nik

espero du maiatzaren 11n lanean

hastea».  

Ezohiko Erasmusa

Leku ezin hobe batean egokitu

zitzaion Kike Merino irundarrari

Erasmusa egitea. Kretako uhar-

tean, Greziako harribitxietako

bat, zibilizazio minoikoaren sor-

terria. Bertan zegoen Knossose-

ko jauregi historikoa, eta mitolo-

giaren arabera, baita minotauro-

aren labirintoa ere. Bada, argazki

edota liburuen bitartez ikusi be-

harko ditu asteotan Merinok,

«pisura justu lo egitera joaten

nintzen, eta bat-batean dena gel-

ditu da». 

Hizkuntzalaritza master bate-

ko ikasle da, eta Kretan ari da

ikasten otsailetik. Halakorik ez

zuela espero aitortu du: «Lehen

asteetan denetarik egiten ge-

nuen. Erasmus bizitza oso akti-

boa da; klaseak ekintzak, parran-

dak... aldaketa oso handia izan

da». Grezian egunotan ari dira

Aste Santua ospatzen, eta opo-

rraldia baliatuta, unibertsitateek

hainbat aste eman dituzte itxita.

Hemen bezala, zereginak Inter-

net bitartez egin behar izaten

ditu Merinok, «bakarka eta posta

elektronikoz» moldatzen ari da.

Izan ere, bakarrik bizi da ikaslea,

baina zuhurtziaz hartzen du

itxialdia. «Buruari buelta gehiegi

ez ematen» ahalegintzen da, ja-

kitun delako egoera larriagoan

dagoela jende asko. Zuhurtziare-

kin batera, «ikastea, irakurtzea

eta ariketa fisikoa» ezinbesteko

ditu burua hotz mantentzeko.

Hortxe Greziako abantailetako

bat; bertako egoera sanitarioak

kalean kirola egitea ahalbide-

tzen du, betiere bakarka. Arra-

tsaldetan jende askok itsaso in-

guruan kirola egiten badu ere,

greziarrak orokorrean «zintzo»

ari direla uste du Merinok. 

Atzerrian ziren ikasle eta be-

kadun asko eta askok Euskal He-

rrira itzultzea erabaki zuten; Me-

rinok ez. Eta ez da damutzen

hartutako erabakiaz. Harekin

harremanetan jarri ziren egoera-

ren berri emateko, eta EHUren

jarrera eskertu du. Baina gaur-

gaurkoz, adostutako tartea bete-

tzeko asmoa du, «ekainean itzu-

liko naiz». 

Jerusalemen zorrotz

Are eta ekialderago beste irun-

dar bat bizi da. Mikel Irastortza

doktoretza tesia egiten ari da

biologia arloan Jerusalemen, pa-

lestinarren Al-Qudsen. Kontra-

koa pentsa daitekeen arren,

oraingoz izurriteak gutxiago jo

ditu Zisjordania eta Gaza, Israel

baino: «Izan daiteke bertan bizi

duten egoeragatik, isolamen-

duagatik. Oker ez banago, orain-

COVID-19ak atzerrian harrapatu ditu Bidasoko eta Oarsoaldeko hainbat herritar; Bordelen, Kretan
eta Jerusalemen besteak beste. Etxean itxita egotea egokitu zaie, baina etxean egon gabe. 

Konfinamendua etxetik urrun

Bordeleko Qinconces plaza hutsik ageri da egunotan. Irudian, Aitor Manteca ikerlaria. HITZA

4 //

Koronabirusa
OARSO BIDASOKO HITZA

Ostirala, 2020ko apirilaren 17a

Maiatzaren 11ra arte
luzatu dute
konfinamendua
Frantziako estatuan

Oraingoz, birusak
gogorrago jo du
Israel, Zisjordania eta
Gaza baino
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txe bertan Zisjordanian 300 bat

kasuren bueltan dabiltza, eta

Gazan 13 bat kasu atzeman di-

tuzte». Dena dela, horrek ez du

esan palestinarrek egoera hobea

bizi dutenik. Blokeoak eta zapal-

kundeak berean jarraitzen dute,

eta baliabideak eskasak izaten

jarraitzen dutela gogorarazi du

Irastortzak, «egoerak gainezka

egiten badu, hondamendi bat

gerta daiteke bi lurraldeetan».

Israelen egoera larriagoa da.

Milaka kasu diagnostikatu dira

eta ehunka dira hildakoak.

«Jerusalem munduarekin askoz

ere lotuagoa dago». Gaixoen

kopuruak, motelago bada ere,

gora egiten jarraitzen du estatu

juduan. Hirugarren hauteskun-

deen ondoren, gobernua osatze-

ko negoziazioak egiten ari zirela

iritsi da Israelera koronabirusa

eta eztabaidagai bihurtu da.

Netanyahu jardungo lehen

ministro ultraeskuindarrak,

koronabirusa erabili du Benny

Gantz beste hautagaiari presioa

egiteko, batasun nazionaleko

gobernua eratu behar dutelako-

an. Erreportaje hau idatzi den

unean, gobernuak osatu gabe

jarraitzen du. Dena dela, gai

honekiko mesfidati da Irastor-

tza: «Ez zait iruditzen halako

desadostasun handiak dituzte-

nik, birusarekin edo gabe,

gobernua osatuko dute». Konfi-

namendua nahiko zorrotza iza-

ten ari da Jerusalemen, baina

zorionez ala zoritxarrez, irunda-

rraren egunerokoa ez da asko

aldatu, laborategira joaten

jarraitu behar du eta. 

Honako hauek, atzerrian kon-

finatuta dauden hiru pertsona-

ren testigantzak dira besterik ez.

Baina ez dira bakarrak. Mante-

cak, Merinok eta Irastortzak kez-

karekin jarraitu dute etxean ger-

tatutakoa, bereziki hasieran, eta

hirurek itzultzea pentsatu zuten.

Egoerak hobera egin duela ikusi-

ta, egin beharrekoak bukatuko

dituzte itzuli baino lehen.

hbelategi@hitza.eus

«Martxoaren
2an alde egin
eta apirilaren
3rako hemen
nintzen berriro»

Sandra Felipe 
Ikaslea

–H. BELATEGI Irun

Hilabete eskas baino ez du eman

24 urteko Sandra Felipe irunda-

rrak Polonian. Birusak eta hari

lotua doan konfinamenduak,

praktikaldi profesionala nahi be-

zala egiteko aukera kendu diote-

la esan dio HITZA-ri. 

Non harrapatu zintuen pande-

miak?

Krakovian. 

Zertan ari zinen bertan?

Praktikaldi bat egiteko Erasmus

beka bat jaso nuen. Hiru hilabete

eman behar nituen kosmetika

enpresa batean.

Ez duzu denbora askorik eman

Krakovian, ezta?

Hilabete bakarra eman nuen

han. Martxoaren 2an alde egin

nuen Irundik eta apirilaren

3rako hemen nintzen berriz ere.

Noiz jakin zenuen itzuli behar-

ko zenuela?  

‘‘

Guk hartu genuen itzultzeko

erabakia. Beka seiri eman zigu-

ten, eta seirak elkarrekin bizi gi-

nen. 

Atzerrira lanera joan eta etxe-

tik irten ezin, orduan.

Erosketak, kirola eta paseoak,

hori baino ezin genuen egin

etxetik kanpo. Badakit hemen

egoera okerragoa dela eta kirolik

ere ezin dugula egin. Baina Kra-

kovian geunden, etxekoengan-

dik urrun, eta ezingo genuen

ezer egin. Asko eztabaidatu on-

doren handik joatea erabaki ge-

nuen. 

Polonian, egoera hemen bezain

larria da?

Ez hain larria, oraintxe bertan

Polonia osoan 7.000 kasu inguru

daude. Guk alde egin genuenean

2.000 bat gaixo ziren. 

Horrelako zerbait gerta ziteke-

ela uste zenuen? 

Egia da Poloniara joan ginenean

Europa osoan kasuak atzematen

ari zirela. Baina ez nuen espero.

Martxoaren 2an txantxetan har-

tzen genuen denok koronabiru-

sa. Nire ustez gehienek horrela

bizi izan dute, eta nik ere horrela

bizi dut. Kutsatuta ere, gehienez

ohean bi aste pasako nituela

pentsatzen nuen eta nire bizitza-

rekin normal jarraituko nuela.

Baina ez da hala izan. 

Bekaldiari berrekiteko aukera-

rik izango duzue? 

Ez dakigu. Prozesu guztia kude-

atu duen arduradunak esan digu

bekak mantentzen ahalegindu-

ko dela. Baina nahiz eta aukera

izan, ez dakigu noiz. Argi dagoe-

lako egoera hau ez dela pare bat

hilabeteko kontua izango. Baina

argi genituen ere zeintzuk izan

zitezkeen ondorioak itzultzea

erabaki genuenean. 

«Ilusio handia
nuen. Nire
azken aukera
Antxora
itzultzea zen»

Alaitz Saizar
Kooperantea

–H. BELATEGIPasaia 

Orduotan, Alaitz Saizar 32 urte-

ko antxotarrak, Malawin behar

zuen izan. Koronabirus pande-

miak, beste asko bezala, herrira

itzultzera behartu du. Etxeko

konfinamendutik bere esperien-

tzia azaldu dio HITZA-ri

Non harrapatu zintuen koro-

nabirus pandemiak?

Tanzanian, Keniatik Malawira-

ko bidean. 

Kooperante gisa joan zinen.

Zertan aritu zara?

Ugandan eta Kenian lau hilabe-

tez Africa Directo erakundeare-

kin lanean egon naiz. Ugandan

hiesa duten pertsonekin egon

nintzen. Medikamentuak hartu

behar zituztenen jarraipena egi-

ten nuen, baita seme-alabak es-

kolara bidaltzen zituztela ere.

Arratsaldeetan, zentroan umeei

klaseak ematen nizkien eta datu

baseak ere kudeatzen nituen. 

Kenian eskola berri baten erai-

kuntzan parte hartu nuen. Nere

lana, proiektuaren proposame-

na idaztea izan zen. 

Malawira ere joatekoa zinen. 

Martxoaren 1ean Malawin, Be-

yond Suncare erakundearekin,

proiektu berri batean hasteko as-

moa nuen. Proiektu horren hel-

‘‘

burua Malawiko albinoen bizi

kalitatea hobetzea da. Proiektu

hau hiru urtekoa da, baina hasie-

ra batean nik urtebete egoteko

asmoa nuen. Hango albinoeta-

tik 10etik 9, ez dira 30 urtetik

gora biziko azal minbiziagatik,

eta gainera, diskriminazioa pai-

ratzen dute. 

Nola jakin zenuen etxera itzuli

behar zenuela?

Pasaportea lapurtu zidaten

otsaila bukaeran. Dar es Salaa-

men berria eskatu nuen, baina

egunak joan ahala koronabirusa

zabaltzen hasi zen Europan eta

Espainiako mugak itxi egin zi-

ren. Tanzania pixkat gehiago

ezagutzeko aprobetxatu nuen.

Apirilaren 6ean, Dar es Salaame-

ko enbaxadara bueltatu nintzen

eta ordurako lehen kasuak eman

ziren dagoeneko han. Langile

batekin hizketan egon nintzen

eta berak konbentzitu ninduen

lehenbailehen joateko, ez baita-

go argi zeintzuk izan daitezkeen

pandemiaren ondorioak ezta

nola eragingo dien atzerritarrei

ere. Egun horretan bertan eraba-

ki nuen, eta hurrengo egunean

hegazkina hartu nuen Madrile-

ra. Joan den asteko ostegunean

iritsi nintzen Antxora.

Ustekabeko galanta. Aukera

duzunean proiektuari berre-

kingo diozu?

Oso ilusionatua nengoen Mala-

wiko proiektuarekin, eta nire az-

ken aukera zen Antxora itzul-

tzea. Nahi duenagatik borroka-

tzen duen pertsona naiz, eta

nahiko eraginkorra izaten naiz

arazoei aurre egiten, baina nola

aurre egin pandemia bati? 

Nik oraintxe bertan hartuko

nuke hegaldi bat Malawira joate-

ko, baina ez dakit ahal izango

dudan. Ikusiko dugu birusak

nola eboluzionatzen duen, bai-

na uste dut txerto bat izan arte

estatuen arteko mugimenduak

nahiko mugatuak izango direla. 

Nolako giroa dago Antxon? 

Nahiko tristea, egia esan. Madri-

letik hona dena hutsik zegoen.

Etxera iritsi eta gurasoak eta

anaia besarkatu ezin, lagunak

ikusi ezin... Baina beno, egun bat

gutxiago! 



–ERIK GARTZIA

H
ogei urte ez di-

rela ezer kan-

tatzen zuen

Carlos Garde-

lek, baina az-

ken hilabete

hau luze jotzen ari da. Martxoa-

ren 15 urrun hartan ezarri zen

konfinamendua. Hilabete bat

pasatu da ordutik. Beno, hilabe-

te eta hiru egun, pentsamendu

baikorrak ez baitira inoiz sobe-

ran.

Ezkerreko aldean ikus daitez-

keen argazkietan egunotan ohi-

ko bilakatu diren irudiak ikus

daitezke. Konfinamenduak,

bere gogortasunean, utzi ditu

irudi berriak: maskaren erabile-

ra handitu egin da, eta pertsona

multzoetan ezinbestean egon

behar dutenei erabili eta bota-

tzekoak banatzen ari dira. Auto-

bus geltokietan, saltokietan edo

jendea halabeharrez biltzen den

beste zenbait tokitan ikusi da

maskarak nola banatzen ziren.

Isilik daude kaleak, nahiz eta

batzuetan bizilagun zaratatsuek

auzoengan pentsatu ez eta musi-

ka ekipoaren bolumena marka-

tzen duen biribiltxoa muturre-

raino eraman. Lanera bueltare-

kin —langile guztiena ez, dena

esan behar baldin bada— auto-

en motorren hotsak hartu ditu

kaleak, baina konfinamendua-

ren aurreko garaiarekin aldera-

tuta, ke gutxiago irensten ari

gara. Dena ez da txarra.

Zirkinik ere entzuten ez zaie-

nak haurrak dira. Salbuespen

gutxi batzuk kenduta, umeek 34

egun daramate etxean sartuta.

Martxa honetan, Ama begira

zazuabestiari letra aldatu behar-

ko zaio. Parkeetako jolastokieta-

ko kulunkak haizeak bakarrik

mugiaraziko ditu, herdoilari au-

rre egin nahi badiote. Ez dira,

hala ere, kolektibo zaurgarri ba-

karra: inoiz baino konpainia

handiagoa behar dute pertsona

zaharrenek, eta udalerrietan

haiei arreta emateko iniziatibak

martxan jarri dituzte. 

Egoera ez da inoren atsegine-

koa. Arnasa luzea hartu —mas-

karak uzten duena, bederen—

eta baikortasunez hartu beharko

da etorriko dena. Tunelaren bu-

kaera hurbilago dago, nahiz eta

oraindik ez den argirik ikusten.

Asteazkenean, Oarsoaldean, ez

zen koronabirusak eragindako

positiborik izan. Doluak pasatu-

ta (bakoitzak bere modua du),

egun batean gure buruari esan-

go diogu, Fabrizio de Andrek

abesten zuen bezala, «Jada

urrun geratzen den apirila...».

egartzia@hitza.eus

Martxoaren 15ean hasi zen konfinamendua. Ezohiko egoera horren barruan,
eguneroko paisaiak aldatu dira, eta hala moduz, normalizatu. 

Hilabete luzeenaren irudiak

Aste Santuaren bueltan, berrogeialdiaren lehenengo egunetako itxura hartzen ari dira kaleak. U. ETXEBESTE / R. RUIZ / E. GARTZIA
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–ERIK GARTZIA

O
sasun larrialdi

egoera hasi ze-

netik norbai-

tek txalotan ai-

tortza jaso

badu, horiek

osasungintzako langileak dira.

Arratsaldero jasotzen dituzte

txaloak, balkoietatik.

Nerea —izena asmatua da, ez

du nahi benetako izena publika-

tzea— Oarsoaldeko herri batean

bizi den erizaina da, Donostiako

ospitaletako eremuan lan egiten

du. HITZA-ri jakinarazi dionez,

egun bere sailean duten kezka-

rik handiena Norbera Babesteko

Ekipamenduak (NBE) jasotzea

da, krisian EPI gaztelerazko si-

glarekin ezagutarazi direnak.

«Lehenengo bi egunetan bageni-

tuen traje horiek, baina segituan

bukatu ziren. Gero NBErik gabe

egon gara denbora luzez. Erabili

ditugun babes jantziak erdibide-

koak izan dira, inpermeableak

izan gabe», esan du. Horrez gain,

protokolo aldaketa ere izan dute.

«Protokolo bat egiten dute, eta

esaten digute berez ez direla be-

har jantzi inpermeableak... Guk

ez dakigu protokoloa stock-aren

arabera aldatzen duten, ala zer.

Hasieran genituen NBEak ez

dira orain ditugunak. Hasiera-

koak inpermeableak ziren, eta

oraingoak, ez; esaten digute ho-

rrekin nahikoa dela», esan du

erizainak. Bere ustez, hasierako

ekipamenduak dira eurentzako

beharrezkoak: «Gure burua ba-

bestuago ikusten genuen».

Ildo horretan, beraien eskaera

formalak egin dituzte zuzenda-

ritzara. «Hala ere», jarraitu du,

«badakigu ekipamendurik ez ba-

digute ematen dela hornikun-

tzarik ez dagoelako». Nabar-

mendu du Osakidetzako langile-

en %20 inguru kutsatu dela, eta

hori zerbait ongi ez egitearen sei-

nale dela. «Ehuneko oso handia

da. Gure sailean ez da asko naba-

ritu, baina bai beste batzuetan.

Gainera, Bizkaian hil dira erizain

bat eta erizain laguntzaile bat».

Horrelako kasuek kezka sor-

tzen dutela gaineratu du, baina

era berean, goxo eta txukun jar-

dutera bultzatzen dituela: «Ani-

moak ematen saiatzen gara eta

gaixoei ahal den ongien egoten

laguntzen diegu. Egunero, nahi

dutenei, ematen dizkiegu egun-

kariak. Jasotzen dituzten animo

mezuak inprimatzen dizkiegu».

Beren lana ez da tenperatura

edo pultsua hartzera bakarrik

mugatzen, alde animikoan zain-

tzea ere beren esku dago. «Aste-

lehenean baten urtebetetzea

zen, eta detaile bat egin genion:

poltsa txuri batean zoriontzeko

mezu bat idatzi genion, eta de-

nak joan ginen abestera, batzuk

kanpoan eta beste batzuk ba-

rruan», kontatu du. Pazienteek

asko eskertzen dute euren la-

guntza, osasungintzako langile-

ak baitira parez pare ikus ditza-

keten bakarrak.

Etxean gelditzeko deia
Osasun larrialdia hasi zenean,

Nereak beldur handia nabaritu

zuen osasun zentroan, eritasuna

berria zelako eta ezjakintasuna

handia zelako. «Gainera», eran-

tsi du, «hildakoak ehunetik ehu-

nera igotzen joaten ziren, eta ho-

rrek beldurtu egiten zaitu».

Hilabete pasatu da osasun la-

rrialdi egoera dekretatu zenetik,

eta normaltasun ezaren ba-

rruan, normaltasun egoera bat

ikusten du Nereak. Eurak, gai-

nontzeko langile asko bezala, la-

nerako bakarrik ateratzen dira

etxetik, eta nabarmendu du oso

garrantzitsua dela jendea etxean

geratzea. «Osasun langileok ere-

dugarri izan beharko genuke.

Gero bakoitzak bere bizimodua

dauka, baita bere pentsatzeko

era ere», argi utzi du. 

Norbera babesteko ekipamen-

duen gabeziaz gain, bada kezka-

tzen duen beste alorrik: lanera

buelta. Asteartean laxatu zen

konfinamendu hertsia, eta lan-

gileen ehuneko handi bat lanera

bueltatzeak suposa dezakeenak

ziurgabetasuna sortzen die. «Gu,

hala ere, ez gara ohe gabe geratu,

ez da kolapsorik gertatu. Alde

horretatik, behintzat, lasai lan

egiteko aukera izan dugu». 

Osakidetzak langile gehiago

kontratatu ditu, eta alde horreta-

tik, kexurik ez dutela jakinarazi

du. «Lan ordutegia ez da aldatu,

gure kasuan behintzat. Jardun

osoan daudenei ez zaie ordu

gehiago eman, eta murriztuan

daudenei ordu gehiago sartzea

eskaini zieten. Gehienek baietz

esan dute». Aste Santuko jai egu-

netan ohiko astegunak balira be-

zala egin dute lan.

Katea zaintzea, funtsezkoa
Nereak azaldu duenez, beraien

sailera beranduago iritsi da CO-

VID-19aren eragina, lehen lerro-

an ez daudelako. «Larrialdietako

lankideak dira okerren pasatzen

ari direnak. Hasierako paziente-

ak, gainera, ziren gehien hiltzen

zirenak, eta ez gaude ohituta jen-

dea bakarrik hiltzen ikustera.

Horrek ere erasaten zaitu», adie-

razi du. Berari ez zaio tokatu, bai-

na beste sailetako lankideekin

hitz eginda esan diote gogorra

dela, eta hoztasunean bizi behar

dela, bai osasun zentroetan baita

hilerrietan ere.

Osasun zentroko antolakun-

tzari dagokionez, gauzak ongi

eginda daudela ziurtatu du Ne-

reak. «Positibo eman dutenak

alde batean daude, eta emaitza-

ren zain daudenak beste alde ba-

tera. Behin ziurtatzen denean

positiboa ematen dutela, alde

batera bidaltzen dira, eta ez ba-

dute ematen, bestera. Kutsa de-

zakeen bide hori guztia eten

nahi da», esan du.

Kate hori luzea da: garbitzaile-

engandik hasi eta zuzendaritza-

ko kideengan bukatu. Tartean

daude zeladoreak, erizainak,

medikuak edo administrazioko

langileak. Detaile txikiena bera

ere kontuan eduki behar da. Adi-

bide bat eman du erizainak:

«Otorduen garaian, erretilua

ukitzen badu, kutsatuta dago,

eta erretilua gelatik atera baino

lehenago desinfektatu behar

dugu. Arreta jarri behar da gauza

txiki horietan guztietan». 

Euren solairua bi zatitan ba-

natzen dutela jakinarazi du.

Alde batetik, zona zikina esaten

diotena, eta bestetik, garbia.

Alde zikineandaudenek Norbe-

ra Babesteko Ekipamenduekin

eta abar egiten dute lan, eta gar-

bikoek pasatzen dizkiete gau-

zak. Marra batekin bereizita

daude bi aldeak. «Lan egiteko

beste era bat da, ezberdina».

«Gure kezka handiena», berre-

tsi du Nereak, «NBEak dira. Goi-

koek erabakitzen dute hori, eta

ez dago gure esku». Bere sailean

hasierako ekipamenduak gorde-

tzen dituzte, muturreko egoere-

tan erabiltzeko, pazienteak ger-

tu-gertutik artatu behar dituzte-

nerako. «Erlikiak balira bezala

gordeta dauzkagu. Orain jada

ohitu gara, baina hasiera batean

NBEekin amesten genuen».

COVID-19ak zuzenean eragin dien sektore profesionala osasungintza publikoko
langileena da. Ospitaletan ez da kolapsorik egon, baina babes neurriak nahi dituzte. 

Babes trajeak amets

Anbulantzia bat, Donostia Ospitaleko larrialdi zerbitzuetara bidean. Sail horretako langileei erasan die gehien egoerak. CARRERA

Osasungintzako
langileek, ohiko lanaz
gain, animoak altxatu
behar dituzte 

Larrialdietako
langileak dira
okerren pasatzen 
ari direnak
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Judas Z Judas Arrieta

Gustatzen zait gure
leihotik begiratu 
eta beste leihoetan
ikusten diren argi
txiki bakanen bila
aritzea. Itsasargi
txiki modukoak dira,
«hemen gaude»
esaten

Kale kantoitik
Arantxa Urbe
Errenteria-Orereta

E
rrealitateak beti gain-

ditzen du fikzioa,

beti». Ez dakit noiz

eta nori entzun nion

esaldia, baina aitortu behar

dut, entzun nuenetik, nirea

egin dudala.

Urteak joan dira Aupa Etxe-

beste filma ikusi nuenetik. Ongi

gogoan dut nola egunerokoaren

korapiloak zinema atarian utzi

eta filmaren argumentuaren ab-

surduan murgildu eta barre al-

garaz aritu nintzen. 

Filman, etxebestetarrek ha-

rrokeriaz agurtu zituzten beren

bizilagunak oporretara zihoaze-

la esanez. Herritik pixka bat

urrutiratu, eta han, inork ikus-

ten ez zituen zubi azpian, itxa-

ron zuten gauaren konplizitate-

ak etxeratzen lagundu zien arte. 

Askotan datorkit burura esze-

na: etxebestetarren Mercedes

beltz dotorearen bi argiak iluna

zulatuz, zubi azpian, kieto! loak

jendea noiz hartuko zain. Orain-

dik irribarrea datorkit ezpain er-

tzera Telmo Esnal eta Asier Al-

tuna filmaren zuzendarien oku-

rrentzia burura datorkidanean.

Iaz estreinatu zuten filmaren

bigarren zatia, Agur Etxebeste.

Ez dut ikusi. Pena. Horregatik,

artean, ez dakit etxebestetarrek

nola askatu zuten iragarri eta

egin ezin zituzten oporren disi-

mulurako antolatu zuten katra-

mila hura. 

Zinemagileek etxean konfina-

tutako familia baten gorabehe-

rak hartu zituzten gidoitzat.

Orain, zine zuzendarien irudi-

mena eta fikzioa askogatik gain-

ditu duen errealitateak etxean

konfinatu gaitu etxebestetarrak,

garciatarrak, jasalwatarrak, vel-

tetarrak, xoroxlootarrak… mun-

du ia guztiko tarrak.

Oreretatik hasi eta Gurugú

arte kaleak eta plazak hustu egin

dira jendez. Maskaren atzean

gorde dira irribarreak. Muxuak

eta besarkadak debekatuta gera-

tu dira inork ez daki zein egune-

ra arte.

Gure leihotik hainbat dende-

tako erakusleihoak ikusten dira.

Batzuk hutsik eta beste batzue-

tan neguan jantzitako jantziak

erakusten dituzte manikiek.

Denboran izoztuta geratu zen

argazkia dirudi gure herriak.

Iluntzean, txaloak, bizilagu-

nen baten musika emanaldia,

eta Babes Zibileko sirena hotsak

amatatzen direnean, isiltasun

triste bat jabetzen da gure he-

rriaz. Gustatzen zait gure leiho-

tik begiratu eta beste leihoetan

ikusten diren argi txiki bakanen

Etxebestetartuak

finamendura? Eta Eider, Mikel,

Olatz, Patxi... ikusten ote dute

itsasargirik beren ziegetatik?

Leihoa eta balkoia bihurtu

dira, dauzkagunok, munduare-

kin dugun zilborrestea. Izan ere,

birusak berak ez badu ezberdin-

tasunik egin aberats eta txiroen

artean, sinesmendun eta sines-

gabeen artean, antza, haren on-

dorioak, beste behin, ez dira

maila berekoak izango denen-

tzat. 

Hainbat adituren ustez, aro

berri bat hasteko beharrezkoa

den krisia da hau. Gure bizimo-

duez eta gure bizi ohiturez gogo-

eta egiteko abagunea. Zer egin-

go dugu hau guztia amaitzen

denean? 

Une hori ere ez da erraza izan-

go. Kezka, mina, sufrimendua

eta beste hainbat sentimendu

barreiatu dira gure bizitzan eta

horiek kudeatu beharko ditugu

erantzun berriekin. Horiek, aka-

so, gauza zailak dira, baina badi-

ra erabaki errazagoak. Herriko

dendarien mezua iritsi zait, bes-

te batzuen artean. Gure esku

dago erosketak non egin, esate-

rako. Txiki garenon artean sortu

den elkartasunak segida izan

behar du hau guztia amaitzen

denean. Txiki asko elkartzen ba-

gara, gure indarra itzela izango

da, liliput estrategia!  

Bizitza, bizitza arraro hau, au-

rrez aurre begiratu eta «Erreali-

tateak beti gainditzen du fik-

zioa» esaten ari zaigu, begi klika

batez. Eutsi, hor kanpoan uda-

berri eder bat dugu-eta zain!

bila aritzea. Itsasargi txiki mo-

dukoak dira, «hemen gaude»

esaten. 

Eta Aitzol Gogortza datorkit

burura, nork esango zidan niri

duela hilabete batzuk, haren bi-

zimodua imajinatzeko ahalegi-

na egin nuenean, bizitzak hain-

beste hurbilduko ninduela kon-

198
KORONABIRUSAGATIK 

GAIXOTU DIRENAK

BIDASOAN

Eusko Jaurlaritzako Osasun Sai-

la koronabirusagatik positibo

eman dutenen datuak ematen

hasi zenetik (martxoaren 18tik),

guztira Irungo eta Hondarribiko

198 herritar infektatu dira: aste-

azkenean, 171 ziren eritasuna zu-

ten irundarrak, eta 27 hondarri-

biarrak. Bereziki larritzekoa da

Irungo kasua, astelehenetik as-

teazkenera 24 kasu berri eman

direlako. Hondarribian apurka

igo egin da kopuru hori: hilaren

8tik 15era lau positibo bakarrik

izan dira.

142
KORONABIRUSAGATIK 

GAIXOTU DIRENAK 

OARSOALDEAN

COVID-19 birusagatik gaixotu

direnen kopuru metatua Oarso-

aldean 142 pertsonakoa da, aste-

azkeneko datuen arabera.

Errenteria-Oreretan 71 dira posi-

tiboak, 36 Pasaian, 17 Oiartzunen

eta 13 Lezon. Azken bi asteetan

oso gutxi egin du gora erien ko-

puruak. Nabarmentzekoa da as-

teartetik asteazkenera, eta osa-

sun larrialdi egoera ezarri zene-

tik lehen aldiz, ez zela positibo

berririk izan Oarsoaldean. Le-

zon eta Oiartzunen, adibidez, ia

egonkortu egin da gaixoen ko-

purua.



Gutunak

Orereta: saltoki txikiak
eta auzoak

N
oizbehinka, saltoki txikien

inguruan kontzientzia piz-

teko kanpainak jartzen dira

martxan eta haien mezua Orere-

ta-Errenteriako saltokitan eros-

tera bideratuta egoten da. Izan

ere, garaiak aldatu dira, kontsu-

moa globalizatu egin da eta onli-

ne erosketek lekua hartu diete

saltoki tradizionalei.

Herrian Niessen merkatalgu-

nea sortu zen, izen bera zuen fa-

brika zegoen eremuan, eta ha-

ren helburua inguruko herrieta-

ko jendea erakartzea zen. Eraiki

zen lurra publikoa zen, eta en-

presa pribatu bati eskaini zi-

tzaion 50 urtez. Gainera, 10 mi-

lioi euro gastatu ziren eraikun-

tzan; hala ere, ez da nahikoa

izan helburua betetzeko. Aipatu

beharra dago, behintzat, merka-

talgunean kokatuta dagoen he-

rriko merkatuak mugitzen due-

la jendea. Horretarako, ordea, ez

zen beharrezkoa hainbeste diru

xahutzea…

Dena den, arazo nagusia au-

zoetan dago. Auzoetako salto-

kiek egiten duten lana txalotze-

koa da, baina gutxika desager-

tzen ari dira; horren errua,

batetik, etxebizitza bihurtzea

da; baina bestetik, ezin dira

ahaztu inguruan ditugun saltoki

erraldoiak —Carrefour, Mamut,

Mercadona, Garbera, Txingudi

edota Eroski, esaterako—. Gaur

egun gutxi dira bizirik dirauten

saltokiak, esan daiteke, soilik

Beraunen ikusten dela komer-

tzioa mugitzen dela, eta bertako

biztanleriari esker da hori.

Agustinak auzoari errepara-

tzen badiogu, berriz, 11 saltoki

txiki ikus ditzakegu, eta horieta-

tik hiruk bakarrik diraute duela

20 urtetik: Model Ile apainde-

giak (1996ko abendua); Ilargi ile

apaindegia (1990); eta Moran ta-

berna (1974). Gainontzekoak ho-

nakoak dira: lau taberna, bi jaki

denda, farmazia bat, estanko

bat, beste bi ile apaindegi, eta

kutxazain automatiko bat.

Alabergan saltoki bakarra

dago: Diana Grafikak (1959).

Gaztañon ez dago saltoki ba-

kar bat ere; duela hainbat urte bi

taberna zeuden (horietako

bat 31 de Agosto deitzen zen), bi

jaki denda, eta aroztegi bat.

Fanderiari begiratuta, hama-

lau saltoki aurki ditzakegu: bi ta-

berna, bi okindegi, liburu denda

bat, ile apaindegi bat, harategi

bat, autovendingbat, ikasketa

akademia bat, elektrizitate den-

da bat, dekorazio denda bat, fru-

ta denda bat, fisioterapia zentro

bat, eta kutxazain bat. Horieta-

tik okindegi bat eta liburu denda

bat dira 1999tik bizirik diraute-

nak.

Lartzabalen taberna bat eta

lorategiko materiala saltzen

duen denda bat besterik ez

dago; azken hori, lehen aulki eta

mahai denda bat zegoen lekuan

eraiki zuten.

Lehen aipatu bezala, Berau-

nen badago komertzio ugari,

baina kontuan hartu behar da

5.500 pertsona bizi direla ber-

tan. Hala ere, saltoki ugari itxi

dira, eta horiek etxebizitza

bihurtu; gaur egun ohikoa da

aukera hori. Aukera zilegia da,

baina immorala ere bai; izan ere,

lurraren altueran bizitzea ez da

erosoa, eta gainera, ezin dituzte

leihoak apenas ireki eta espa-

zioa oso txikia izan ohi da. Erai-

kuntzak negozio ona egin zuen

gure herrian.

Adreilu eta ugaritze gogoak

egin zion kalte gure herrian sal-

toki txikiari, eta horri gehitu be-

har zaizkio ditugun hiru Eroski

handiak (horietako bi erdigune-

an)… 

Pandemia hau aprobetxatuz,

saltoki txiki horietara gehiago

jotzen dugula dirudi… Ea horre-

la jarraitzen dugun, eta kon-

tzientzia hartzen dugun… Ez

dadila esanetan soilik geratu.

–Juan Diego Ramos ‘Pelukas’.

Orereta.

Adinekoen egoitzak 
eta COVID-19a

L
ehenik eta behin doakie

gure doluminik sentikorre-

na hildako guztien senitarteko-

ei. Eta gure sentimendurik sako-

nena ospitalean hildako adine-

ko pertsona nagusiekiko, senide

eta lagunen laguntzarik gabe,

agur esan gabe eta gizaki orok

behar duen bezala heriotzara

igarotzeko aukerarik gabe.

Adineko pertsonok gure ohi-

ko ingurunean egon nahi dugu,

gure etxean, auzoan, gure seni-

de eta lagunekin, hori da gure

nahia. Baina gure bizitzan bada

une bat non hainbat faktoreren-

gatik egoitza batera joatea beste

aukerarik ez dugun, hala nola

mendekotasun maila, etengabe-

ko laguntza espezializatua izate-

ko zailtasuna, eta gure etxebizi-

tzaren egokitzapen falta direla

medio.

Gure etxetik egoitza batera

pasatzean, etxebizitza aldatzen

dugu, ingurunea, baina ez esku-

bideak. Adineko pertsonok,

gure osasun egoera eta mende-

kotasuna edozein dela ere, esku-

bidea dugu osasunerako, auto-

nomiarako, intimitaterako, era-

bakiak hartzeko gure gaitasunek

ahalbidetzen diguten guztietan,

eta abar, hau da, gure premia fi-

sikoei, emozionalei, autonomia-

ri eta abarri erantzungo dien

arreta, hain zuzen.

Hala ere, Gipuzkoako egoitze-

tako langileen borroka (lanuzte-

ak, grebak), batez ere emakume-

ena, presente egon da 2019ko

irailetik COVID-19a agertu arte,

honako aldarrikapenok lortze

aldera: plantilla handitzea, ba-

liabide handiagoak eta lan bal-

dintza hobeak, alegia. Eskerrak

eman nahi dizkiogu kolektibo

honi egiten ari diren ahalegina-

gatik, kasu askotan babes mate-

rialik gabe, eta beste batzuetan

egoiliarrekin bizitzen geldituz.

Bestalde, nabarmendu nahi

dugu egoitzetako langileek eta

Gipuzkoako Senideak ahaideen

elkarteak bat eginda borrokatu

dutela adineko pertsonak zain-

tzeko eta babesteko, eta guk

haien aldarrikapenak babestu

ditugula justuak eta bidezkoak

direlako.

COVID-19ren pandemiak

egoitzetako defizitak atera ditu

argitara, eta une honetan eran-

tzuna emateko zailtasuna gehi-

tu du aurreko gabeziak direla

eta, hala nola, osasun arloko

giza baliabide falta, zaintzako

langile falta, behar bereziei arre-

ta ematea eta abar.

Adinekook COVID-19 delako-

arekin bizi dugun dramak bel-

durrez erakusten digu, alde ba-

tera utzitako gizartearen zati ga-

rela zenbait gobernarirentzat.

Eritasunarekin azaleratutakoak

Gipuzkoako Foru Aldundia go-

goeta egitera behartu behar

luke, Garrantzitsuena pertsona

dahitzetik ekintzetara pasatzea,

adineko pertsonak zaintzera,

eta aurrekontu handiagoa eskai-

ni adineko pertsonentzako egoi-

tza publikoetan, pertsonen le-

hentasunak lehenetsiz. COVID-

19ak irakaspenak ateratzeko

balio behar du, eta kostu ekono-

miko handiko azpiegiturei le-

hentasuna ez ematea pertsonen

eskubideen gainetik.

–Gaurgeroa eta Duintasuna

Gipuzkoako jubilatu eta

pentsiodunen elkarteak.

Arrisku larrian dago
presoen osasun
eskubidea

G
utun hau sinatzen dugunak

Espainiako Diputatuen

Kongresuko taldeekin hitz egite-

ra joan ginen martxoaren 10 eta

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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11n, Sareren izenean. Bilera

adeitsuak izan ziren, eta esateko

geneukana entzun eta aditu zu-

ten. Gure mezuaren bidez, eus-

kal presoen larrialdi egoerari bu-

ruzko ohartarazpen bat egin

nahi izan genien, gaixotasuna,

urruntzea eta gradu aldaketa di-

rela eta. Egoeraren larritasunak

kezka sortu zien gure solaskide-

ei.

Egun horietan, Madrilen za-

baltzen ari zen dagoeneko pan-

demia; biral bihurtzen hasi zen

arrisku taldeakkontzeptua, eta

talde horien artean bereziki

zaurgarritzat jotzen ziren adine-

ko pertsonak. Bada, espetxean

dauden pertsonek txartelguz-

tiak dituzte: adin handia, gaixo-

tasun oso larriak, senideengan-

dik urrun, informazioaren opa-

kutasuna… eta, orain,

konfinamendu bikoiztua bihur-

tu den berrogeialdi hau.

Osasunerako eskubidea bizi-

tzeko eskubidea da, preso dau-

denena ere. Espetxeak erabat

oztopatzen du osasun tratamen-

du egokia izatea, eta laburtu egi-

ten du gaitz larriak dituzten per-

tsonen bizi itxaropena. Horrez

gainera, urratu egiten da, bal-

dintza horietan egonda, zigorra

etxean betetzeko duten eskubi-

dea.

Legea betetzeko eskatzen

dugu, besterik ez, espetxean hil-

tzea ekiditeko. Zuzenbidearen

kontrakoa da espetxean man-

tentzea; eta zuzenbidearen kon-

trakoa da, erabat bidegabea de-

lako, Estatuaren krudelkeria.

Presoen osasunerako eskubi-

de unibertsal eta utziezina alda-

rrikatzea erantzukizun kolekti-

boa da; pandemian leit motiv

osasuntsua izan den batak bes-

tea zaintzearen zati bat da, ezin-

bestekoa gizarte demokratiko

batean.

Bizirik eta etxean nahi ditugu-

lako.

–Joseba Azkarraga, Iñaki

Lasagabaster eta Ramon Zallo.

Sare Herritarra.
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Errenteria-Orereta

Gainontzeko herritarrak bezala,

konfinamenduan aurkitzen da,

etxetik atera gabe, Ane Santeste-

ban txirrindulari profesionala

(Errenteria-Orereta, 1990). Cera-

tizit WNT Pro Cycling Alema-

niako taldean ari da lehiatzen.

Italian lasterketa batera joanak

zirela harrapatu zituen Covid-

19aren osasun larrialdiak, «etxe-

tik atera nintzenean ez zegoen

hemen halako egoerarik Italian,

baina larria zela ohartu ginen»,

eta hegazkina hartuta, etxera

itzultzea erabaki zuten taldeki-

de guztiek.

Galizian konfinatuta dago, bi-

kotekidearen etxean, eta bertan

egiten ditu entrenamenduak

egunero, arrabolean eta gimna-

sioan: «Etxe barruan aritzeko au-

kera dut hemen». Askatasuna

falta duela dio, «errepidean bizi-

kleta hartu eta sei orduz aritzea»,

baina argi du osasuna dela le-

hentasuna, «etxean egotea dago-

kigu, hau guztia gainditzen du-

gun arte».

Mezu argia bidali du, arduraz

jokatzeko: «Etxean gelditu, bizi-

tza asko daude jokoan, eta bitar-

tekoak ez daude soberan».

Non harrapatu zaitu Covid-

19ak eragindako krisialdiaren

harira ezarritako konfinamen-

duak?

Martxo hasieran Italian genuen

lehenengo lasterketa: hemen

ezer gutxi entzuten zen, baina

Italiara joan nintzenean taldea-

rekin ikusi genuen egoera nahi-

koa gaizki zegoela.Hegazkina

hartu eta bakoitza bere etxera

itzultzea erabaki genuen. Gaine-

ra, pentsatu genuen lasterketa

bertan behera geldituko zela eta

hala izan zen gerora, azken une-

an. Lasterketa larunbatean zen

eta ostegunean erabaki zuten

bertan behera uztea. Hor hasi

zen dena.

Etxera itzulita asko entrena-

tzeko aukera izango nuela pen-

tsatuz bueltatu nintzen, hurren-

go lasterketa hilabete honetan

nuelako; gero eta okerrago jarri

zen egoera, eta larria zela ohartu

ginen berehala.

Errenterian zaude?

Ez. Galizian ari naiz konfina-

mendua egiten, bikotekidea ber-

takoa dut. 

Gurasoak Errenterian dituzu.

Nola bizitzen ari zara egoera

Galizian?

Galizian ere nahiko gaizki dago

egoera, denean bezala, eta fami-

liarekin bideokonferentziaz edo

telefonoz hitz egiten dut. Zaila

da egoera, urruti gaudelako.

Kirolari moduan nola eramaten

ari zara itxialdia?

Kirolariok ohituta gaude askata-

suna edukitzera, alde batetik

bestera gabiltza beti, eta bat-ba-

tean egun batetik bestera kontu-

ratzen zara daukagun askatasun

hori kendu egin digutela. Azke-

nean, osasuna garrantzitsuagoa

da, garrantzitsuena, eta etxean

gelditu behar gara denak bezala.

Etxean bai, baina entrenatzen

jarraitzen duzu.

Bai, hala da. Dena etxean egin

behar dugu, eta horregatik era-

baki nuen, besteak beste, konfi-

namendua bikotekidearekin

Galizian egitea. Etxe barruan

gimnasioa du, arrabola ere bai,

eta azkenean pisu batean baino

hobeto dugu entrenatzea dut he-

men, baldintzak hobeak dira. 

Bera ere txirrindularia da, eta

denetarik du entrenatzeko etxe-

an bertan. Errenterian pisu bate-

an bizi naiz, eta arrabolean ari-

tzerakoan bizilagunek zoratuta

amaituko lukete [barrezka]. He-

men baldintza egokiagoak ditu-

gu entrenatzeko.

Zer suposatzen du txirrindula-

ri batentzat etxean egon beha-

rrak?

Hasiera batean Italian baimena

zuten entrenatzeko; kirolari pro-

fesionalen kasuan, kalera atera

eta errepidean entrenatzeko au-

kera zuten. Guk ez genekien zein

«Gainditzea errazagoa izango da
elkarrekin aritzen bagara»
ANE SANTESTEBAN TXIRRINDULARIA

Konfinamenduan ari da entrenatzen Ane Santesteban txirrindulari errenteriarra. Errepidean aritzea
faltan sumatzen badu ere, argi du osasuna garrantzitsuena dela eta etxean egoteko garaia dela.

ARNE MILL - FRONTALVISION.COM



egoeretan ginen, entrenatzea ge-

nuen edo ez. Alarma egoera eza-

rri baino lehenago, profesiona-

lak ari ginen Whatsapp taldean

hitz egiten horretaz. Gero argi

gelditu zen ezetz, eta denok, edo

behintzat nik, onartu dut eraba-

ki hori, ondo hartu dut. Azkene-

an osasuna jokoan dago, eta hori

garrantzitsuagoa da, beste edo-

zeren gainetik dagoela argi dut. 

Hala ere, aitortu behar dut le-

henengo egunetan pixka bat

gaizki pasa nuela, nire inguruko

guztiak lanera zihoazen, ia

gehienak gainera; denak lanean

daude eta zuk ezin duzu zurea

egin, nire lana txirrindularitza

delako, eta horrek eragiten dizu.

Krisi modukoa izan nuen. Gero-

ra, baina, munduan bizitzen ari

garen egoera ikusita, larritasu-

narekin konturatuta ohartu nin-

tzen txirrindularitza baino askoz

ere garrantzitsuagoa dela bizi-

tzea tokatzen ari zaiguna; egoera

onartuta, etxean nago, ahal du-

dana egiten eta inongo estresik

gabe.

Zein hitzordu galduko dituzu?

Lasterketa gehienak bertan be-

hera uzten ari dira, ekainera arte.

Hortik aurrera ez dakigu ezer, ez

dakigu zehazki hurrengo laster-

keta noiz izango den. Kirolari be-

zala oso gogorra egiten da, azke-

nean helburu batekin entrena-

tzen duzulako, eta orain gaude

arrabolean igota, gimnasioa egi-

ten egunero, baina ez dakigu ze-

hazki zein izango den gure hel-

burua, edo aurten helbururik

edukiko ote dugun.

Maldan gora egin zaizu hurren-

go lasterketa noiz izango du-

zun ez jakitea?

Zaila da. Baina horrela da, hona-

koa da daukagun egoera, onartu

behar dugu eta aurrera jarraitu

denen artean gainditzeko.

Olinpiar Jokoak ere bertan be-

hera utzi dituzte. Hori nola bizi-

tzen ari zara?

Lasaitasunez. Presio handia su-

posatzen du. Bi plaza ditugu,

baina ez dakigu zehazki nor jo-

ango den Tokiora. Denboraldia

nahikoa indartsu hastea pentsa-

tua nuen, plaza hori jokoan da-

goelako. Etxean egonik pentsa-

tzen nuen ‘uztailean izango di-

tugu Olinpiar Jokoak, eta ni

etxean, entrenatu gabe...’. Arra-

bola egiten dut, baina gehienez

bi ordu egunean. Lasterketak

hiru-lau ordukoak izaten dira:

nola egiten duzu entrenatu gabe

Olinpiar Jokoetara joateko? Es-

tres handia eragin dit horrek,

Olinpiar Jokoak bertan behera

utzi dituztela jakinarazi zuten

arte. Hor jada, lasaitasuna.

Txirrindulari profesionala
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zara, baina ezin duzu lanik egin

egoeragatik. Honek ondorioak

izango ditu zure diru sarrere-

tan?

Nik nire soldata daukat, eta nire

kasuan ez du eragin. Ukaezina

dena da datorren urterako las-

terketa askok eta talde askok ara-

zoak izango dituztela aurrera

ateratzeko honen ondorioz.

Zein da zure egunerokoa konfi-

namenduan?

Esnatu eta lehenengo gauza ka-

fea hartuta ikasten hastea da;

marketina ikasten ari naiz, eta

erabaki nuen egoera honetan gi-

nen bitartean, etxean nagoela

aprobetxatu beharra nuela ikas-

ketak amaitzeko, ez nago ohitu-

ta, gainera, ezer egin gabe ego-

ten. Asko ikasten ari naiz.

Entrenamenduak, berriz, goi-

zez eta arratsaldez egiten ditut.

Ordu erdi egiten dut arrabolean

baita gimnasioan ere. Arrabole-

an ezin ditut sei ordu egin, azke-

nean asko izerditzen dut eta

asko kostatzen zait: bi saiotan

banatzen dut eta errazago egiten

dut horrela. Hiru edo lau orduko

entrenamenduak egiten ditut

egunean forma mantentzeko.

Beste guztiarekin bezala, kiro-

larekin ere errutina ezartzea

garrantzitsua da egoera hone-

tan, ezta?

Bai, hori da. Niri oso zaila egiten

zait etxean egotea ezer egin

gabe, ez nagoelako ohituta. Gau-

za asko egiten saiatzen naiz, ez

bakarrik entrenatzen, ikasi, ko-

zinatu... Errazagoa da horrela

egoera eramatea.

Denbora gehiago duzu orain

kozinatzeko ere, beraz?

Bai kozinatzeko bai, baina jatea

ez da komeni, gero bestela... [ba-

rrezka].

Ateratzen al zara 20:00etan

balkoira edo leihora txalo egi-

tera?

Bai, noski. Egiten ari diren lana

izugarria da eta dena merezi

dute.

Protestarik egin duzu?

Ez, protestarik ez. Egunero-egu-

nero 20:00etan ateratzen naiz,

baina txalo egitera.

Kirolariei begira zer dagokie

erakundeei egoera honetan?

Egoera oso zaila da, baina nik ba-

karrik eskatzen nuen erabaki bat

hartzea, eta bere momentuan

erabaki zuten Olinpiar Jokoak

behintzat hurrengo urterako uz-

tea, eta horrek jada lasaitasun

bat eman digu kirolari guztiei,

hau beste modu batean ikusi eta

lasai egoteko etxean. Nik he-

mendik eskatu nahiko nieke

pertsona guztiei, mesedez etxe-

an gelditzeko, azkenean bizitza

asko jokoan daudelako, eta bi-

tartekoak ez daudelako soberan

ikusten ari garen bezala.

Amets bat?

Nire ametsa orain da nire familia

guztiak osasuna edukitzea, eta

inor ez gaixotzea.

Zer izaten ari da gogorrena

konfinamenduan?

Niretzako gogorrena izaten ari

da pertsonekin harremanik ez

edukitzea, familia edo lagune-

kin zuzeneko harreman hori ez

edukitzea.

Osasun larrialdia amaitzen de-

nerako plan asko egin al ditu-

zu?

Oso argi daukat. Hau amaitzen

denean lehenengo egunean bizi-

kleta hartu eta sei ordu egingo

ditut, edo zazpi. Lehenengo egu-

nean bizikleta hartu eta men-

dian galduko naiz.

Horretaz gain, pixka bat itxoin

behar dugu jakiteko zein laster-

keta izango ditugun eta horren

arabera helbururen bat jarri eta

hori betetzen saiatzea.

Fisikoki nola aurkitzen zara,

nola ikusten duzu zure burua?

Nik pentsatuta neukan denbo-

raldia ondo hastea, eta hala izan

zen. Valentzian (Herrialde Kata-

lanak) izan nuen lehenengo las-

terketa eta oso indartsu nengo-

en, oso gustura aritu nintzen, tal-

dea ere oso gustura gelditu zen

lortutakoarekin, azkenean be-

raiek jarritako helburua bete

nuelako. Pena, alde horretatik,

ondo ikusten nuelako nire bu-

rua, eta zaila delako bat-batean

gelditu behar izatea baldintza

eta prestaketa egokia dituzula

sentitzen duzunean, sasoian

sentitzen zarenean.

Orain ez nago pentsatzen, ez

dut helbururik jartzen, eta ez

nago, egia esan, pentsatzen zer

gerta zitekeen egoera honetan ez

bageunde. Ez da horretan pen-

tsatu behar, aurrera egin behar

dugu, eta hau pasatzen denean

helburu bat jarriko dut eta bete-

tzen saiatu.

Galizian egonik, baduzu mezu-

ren bat zure herrikideentzat?

Nahiz eta orain etxetik kanpo

denbora asko pasatzen dudan,

egia esan beti esaten dut Erren-

teriakoa naizela. Oso harro nago

nire herriaz, eta elkarrizketa hau

irakurtzen duten pertsona guz-

tiei eskatuko nieke, mesedez,

etxean gelditzea hau denen arte-

an gainditzeko. Talde batean

ibiltzen naiz, beste txirrindula-

riekin, eta kirolari bezala ikusi

dut lantaldean elkarrekin ari-

tzen garenean dena errazagoa

dela, helburua lortzea errazagoa

dela; hau ere errazagoa izango

dugu gainditzea elkarlanean ari-

tzen bagara, elkarrekin egiten

badiogu aurre. 

izarate@hitza.eus

«Osasuna da
garrantzitsuena, eta
etxean gelditu behar
gara, denak bezala»

«Lasterketak bertan
behera uzten ari dira
ekainera arte; hortik
aurrera ez dakigu» 

«Egunero-egunero
ateratzen naiz
balkoira 20:00etan
txalo egitera»

‘‘



Tokiko informazioa 
profesionaltasunez eta euskaratik 

kontatzen jarraitzeko beharrezkoa da 
zuen ekarpena

egin

Zergatik egin HITZAkide?
• Oarsoaldeari eta Bidasoari buruzko 

kalitatezko eta gertuko informazioa jasotzeko.

• Oarsoaldeko eta Bidasoko herritarrok  

behar dugulako.

• Euskaraz bizi nahi dugulako eta hizkuntzaren 

erabilera bultzatu nahi dugulako.

• Eskualdeko euskarazko komunitatearen 

parte izan nahi dugulako.

Gehigarriak

Guztion ahotsa pl$ara

50 €

kidea

77 €

kide

iragarlea

Astekaria

Gehigarriak

Gipuzkoako

Unean uneko
albisteak

Zozketak

Eta abantaila 
gehiago!

77 €

kide

harpideduna
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Ostirala, 2020ko apirilaren 17a

Bizilagunen artean, 
elkar zaindu!

UDAL GIZARTE ZERBITZUAK
943 49 05 52 (lanegunak 8:00-14:30)

gizarte@oiartzun.eus

–ERIK GARTZIAOiartzun

Karrika auzotik pasatzean Karri-

ka errekak duen presetako bat

botatzeko baimena eman du

Oiartzungo Udalak, Galtzarabe-

rrikoa. Errekaren habitat natura-

la kontserbatzea, lehengoratzea

eta uraren ekosistema hobetzea

dira horren helburuak. Arrainen

migrazioa ere hobetuko da.

Udalak baimenak eman diz-

kio aldundiaren Lan Hidrauliko-

en Zuzendaritzari. Egoerak hala

behartuta, baina, lanek ez dute

hasiera data zehatzik. Aurrekon-

tua bai, ordea: 171.189,29 euro,

eta Europako FEDER planaren

laguntza dute.

Presa eraisteko lanen bigarren

faserako baimenak eman ditu

udalak. Izan ere, lehen fase bate-

an eraisketa partziala egin

zuten. Lan horien aurretik, Gal-

tzaraberriko presa osoak 32,5

metroko luzera eta lau metroko

altuera zuen. Erreka lehengora-

tzeko lanen barruan, Urzelaieta-

ko zentral elektrikoa ere eraitsi

zuten, lehengoratzeko proiek-

tuaren baitan.

Bigarren fasean, berriz, hona-

ko lan hauek egingo dituzte: ge-

ratzen den presa zatia eraitsi,

sarbidea konpondu, errekaren

ibilgura sarbidea egin, ibilgua

hondeatu, zubi zimendua lu-

rreztatu, drainatze lanak eta ez-

ponda babesteko harri-lubetak

jarriko dira.

Galtzaraberriko zubia bere ho-

rretan utziko dutela iragarri

dute.

Galtzaraberrin
dagoen presa
eraitsiko dute
Bertako habitata berreskuratzeko neurria
da .171.ooo euro pasatxoko aurrekontua
dute lanek, baina hasteko datarik ez

Galtzaraberriko presaren irudia. HITZA

Papresako lohiarekin kexu
Eguzki talde ekologistak Papresa fabrikako lohi tratamenduen eremuaren egoera salatu du. Lehenik

eta behin, esan dute horrelako lantegi bat herrigunean izatea «anakronikoa» dela, eta enpresak ez duela

ezer egiten kutsadura saihesteko: «Legez baimendutako mugak ez gainditzeak ez du esan nahi haien

jarduera kaltegarria ez denik». Eguzkiren hitzetan, eskumena duten administrazioek ez dute lokatzaren

tratamendu eremuaren egoerari buruz ohartarazi: «Lohi horiek aire zabalean geratzen dira dekantazio

prozesuaren ondorioz, eta lurrunak kiratsa eta kutsadura sortzen ditu». EGUZKI

Irudia Errenteria-Orereta

–IKERNE ZARATE

2019ko errenta aitorpena egite-

ko epea zabalik da, eta Errente-

ria, Pasaia, Lezo eta Oiartzungo

udalek zergadun guztiak aitor-

pena euskaraz egitera deitu di-

tuzte. 

Gipuzkoako Foru Ogasunetik

bidalitako autolikidazio propo-

samenak euskaraz onar daitez-

keela zehaztu dute udalek, eta

aitorpen horiek Internetez edota

modu mekanizatuan egiten ba-

dira, aldi berean euskarara erabil

daitekeela gogorarazi dute.

Aitorpena euskaraz egitea era-

kundeekin izan beharreko ha-

rremanean urrats bat gehiago

dela nabarmendu dute Oarsoal-

deko lau udalek. Gainera, urrats

hori egiten dutenak geroz eta

gehiago direla zehaztu dute.

Ogasunaren aurrean euskaraz

aritzeagatik, gainera, sariak ira-

garri ditu Oarsoaldeko Euskara

Batzordeak: bi lagunentzako

otordu goxoa zozkatuko dute he-

rri bakoitzean aitorpena euska-

raz egiten dutenen artean. Zoz-

ketan parte hartzeko hiru bide

daude: Whatsapp bidez zabal-

duko den drive formularioa be-

tetzea; web orriko formularioa

betetzea (Oarsoarrak-en webgu-

nean); alerta egoera eta etxeratze

agindua amaitzean leku publi-

koetan jarriko diren boletoak

bete eta entregatzea.

izarate@hitza.eus

Errenta aitorpena euskaraz
egiteko deia egin dute
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Oarso Bidasoko

‘Hitza’ diruz laguntzen duten erakundeak. Udalak:
Errenteria, Lezo, Oiartzun, Pasaia.

Hitza-ko bezeroen arreta
zerbitzua (zalantzak argitzeko,
harpidedun egiteko):  

943 30 43 46

Oiartzualdeko
Hedabideak
S.L.ko kideak:

Ostirala
2020ko apirilaren 17a

oarsobidasoa.hitza.eus
oarsoaldea.hitza.eus
bidasoa.hitza.eus

eta Oarsoaldeko beste 53 eragile
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2019ko errenta 
aitortzeko kanpaina

Internet bidez, 

telefonoz, banketxean 

edo aholkularitzan. 

Aurten ere egin 

errenta aitorpena 
euskaraz!  

TXINGUDI
Aholkularitza
FINKA-ADMINISTRATZAILEA
ENPRESA-AHOLKULARITZA ETA OROKORRA

IRUNGO DELEGAZIOA: Junkal kalea, 24, behea, 12.
Tel.: 943 11 97 58 / 678 57 81 68 -  irun@asesoriatxingudi.es
DONOSTIAKO DELEGAZIOA: Baratzategi, 6, behea.
Tel.: 943 54 47 53 / 670 43 91 31 -  donostia@asesoriatxingudi.es

–URKO ETXEBESTE

Espero zen moduan, tantaka-

tantaka bertan behera uzten ari

dira Oarso Bidasoan erreferente

diren udaberriko jaialdi, festa

eta bestelako kultur iniziatibak.

Herrietako ohiko kultur agen-

dak, modu telematikoan egin

daitezkeenak kenduta, erabat

etenda daude. Eta kalean egite-

koak ziren hainbat egitasmo ber-

tan behera gelditu direla jakina-

razi dute antolatzaileek. 

HITZA-ra iritsi diren azken

konfirmazioak, honakoak: Ore-

reta-Errenteriako Sagardo Egu-

na (hilaren 25ean zen egitekoa)

bertan behera utzi dute, baina ez

dute etsi, data berri baten konfir-

mazioaren zain; Pasai Antxoko

Garagardo Jaialdia (maiatzaren

erdialdean), Antxoberfest, ez da

egingo; eta hilaren hasieran Pa-

saiako Itsas Festibalaren biga-

rren ekitaldiari (maiatzak 28-

ekainak 1) agur esan behar zaiola

iragarri zuten.

Oraindik esana ez badago ere,

ziurtzat eman daiteke Irungo Sa-

gardo Eguna (maiatzaren biga-

rren larunbatean egin ohi da) ez

dela egingo; Errenteria-Orereta-

ko Dantzari Txiki Eguna ere

(maiatzaren lehenean izaten da)

etenda geldituko da, eta Oiar-

tzungo Euskal Jaia (maiatzaren

27an izan zen iaz) kolokan egon

daiteke. Ekainaren 11tik 14ra

dago programatua Pasaiako

Dantza Festibala; ikusi behar

egingo ote den. 

Herrietako jaiak
Koronabirusaren krisiak zer bi-

lakaera izaten duen zain, zaila

dirudi, adibidez, Lezoko lehen

jaiek aurrera egitea. Maiatzaren

29an ziren hastekoak mende-

kosteak, eta HITZA-k jakinaraz-

pen ofizialik ez badu ere, zaila di-

rudi Zabarre aurten herrira iris-

tea.

Jaietan hurrenak Donibaneko

sanjoanak eta San Pedroko san-

pedroak dira. Eta ekainaren bu-

kaeran, Irunen, San Pedro eta

San Martzial jaiak ospatzen di-

tuzte. Ikusi beharko zer bilakae-

ra duen osasun larrialdi egoerak,

eta horrek zer eragin duen he-

rrietako jaietan.

Udaberrian erreferentzia
diren festa eta jaialdiak,
bertan behera
Pasaiako Itsas Festibalaren bigarren ekitaldia ez da egingo
.Antxoberfest Garagardo Jaialdiak etenaldia izango du
.Orereta-Errenteriako Sagardo Eguna, data berri bila

Orereta-Errenteriako Sagardo Egunaren artxiboko irudia. O. M.

Irun etxetik lehiaketara aurkeztu dituzten hainbat irudi. HITZA

–U. ETXEBESTE Irun

Tokiko merkataritza eta ostalari-

tza sustatzeko argazki lehiaketa

da Irun etxetik, bertan erosteko

edo kontsumitzeko. Eta Irungo

Udalak jakinarazi duenez, 318 la-

gunek parte hartu dute sariketa-

ren lehen atalean. Bigarrenari

ekin diote: konfinamendu ga-

raian etxeko txokoren baten ar-

gazkia eskatu dute lehiaketaren

bigarren ekitaldian parte hartze-

ko.

Sariak, lehen ekitaldiaren ber-

berak izango dira abian den

bigarren saioan: boto gehien lor-

tzen dituzten bost finalisten

artean 300 euroko bonua zozka-

tuko da; beste lau finalistei 20

euroko bonua emango diete; eta

beste 46 parte hartzaileri 20

euroko bonuak esleituko dizkie-

te zozketa bidez.

Bonu horiek, Irungo dendetan

erosketak egiteko baliatu ahal

izango dituzte irabazleek. Irun-

go Udalak emango die dendei

bonu horien erabileraren arabe-

rako diru kopurua.

Sariketara argazkiak bidaltze-

ko Irungo Udaleko webgunera

joan behar da (irun.org), eta ko-

ronabirusaren atalera sartu,

handik sariketaren eremutik ar-

gazkia igotzeko.

Piztu Lezo
Piztu Lezok abian jarritako Mun-

dua begiratzeko leihoak argazki

lehiaketa aurrera doa. Jada ikus-

gai jarri dituzte orain arte bildu

dituzten argazki guztiak (piztu-

lezo.eus-en aurki daitezke), eta

horiei botoak emateko aukera

dago. 

Herriko hiru argazkilarik jaso-

takoen artean aukeraketa egin

dute, horien artean eman behar-

ko dute botoa herritarrek. Bi sari

emango dituzte: argazki onena-

ren saria, eta argazki xelebreena-

rena.

Tokiko merkataritza
sustatzeko, argazki
lehiaketa Irunen



–IMANOL SAIZ

Errenteria-Orereta

L
arrialdi egoerak ez

ditu ustekabean

harrapatu Erren-

teria-Oreretako

Lau Haizetara

Euskaltzaleon To-

paguneko kideak. Egoera ezus-

tekoa izan arren, ez ditu egune-

roko lanak etetera behartu, eta

orain arte erabili gabeko formu-

lekin euren jardunean tinko ja-

rraitzea erabaki dute azken aste-

otan. Etxetik bada ere, modu te-

lematikoan mintzapraktika saio

klasikoak egiten hasi dira, sekula

bizi gabeko egoera batean ere ez

baitute aitzakiarik ikusten eus-

kara praktikatzen ez jarraitzeko.

Mintzalaguna egitasmoa ez

dago etenda.

Joan den astean ekin zieten

saioei. Xixilio Maritxalar Lau

Haizetarako kideak azaldu due-

nez, ahal izan duten neurrian

normaltasunez jarraitzeko apus-

tua egin dute, hutsune handi ba-

ten beldur baitira. «Gure betiko

helburua etorkizunari begira

hizkuntza indartzen jarraitzea

da, eta jakinda agian luzera jo de-

zakeela konfinamenduak, saioe-

kin jarraitzeko beharra ikusi

dugu. Orain arteko haria ez gal-

tzea da helburua. Ezin gara beso-

ak gurutzaturik geratu orain,

euskara ikasteko eta praktika-

tzeko esfortzua egiten dutenei

ezin diegu hutsik egin», azaldu

du. Horretarako, asteroko for-

mula berbera errepikatzen ari

dira, oraingoan, ordea, pantaila

baten bitartez eta etxean eginda-

ko kafea alboan dutelarik.  

Orain arte astero biltzen aritu

diren hemezortzi taldeetatik 11k

hartu dute parte formula berri

honetan. Bost bat laguneko tal-

deetan banatzen jarraitzen dute

partaideek, eta gidari lanetan,

ohiko mintzalaguntzaileak 

aritzen dira. Saioak egiteko,

Zoom plataforma digitala balia-

tzen ari direla kontatu du Mari-

txalarrek, partaide kopuru

handi bat onartzen baitu. «Ez da

gauza berdina fisikoki egotea,

baina saioak primeran joaten ari

dira. Inprobisatua izaten da,

unean uneko zerbait. Egunero-

koaz aritzen gara gehienetan,

baina nahi bezala hitz egiteko

aukera dute denek», gehitu du

Lau Haizetarako kideak. 

Euskara praktikatzeko aukera

emateaz gain, azken hilabete eta

urteotan taldeko kideek estutu-

tako harreman hori sendotzen

jarraitzeko ere balio duela dio

Maritxalarrek, egun luze haue-

tan goxo eta umorez aritzeko au-

kera izan dutela denek. «Zalan-

tzarik gabe esfortzuak merezi

duela uste dut. Suertatu daitez-

keen arazo teknikoez gain, denei

on egiten digute mintzaprakti-

kek egun luze hauetan». 

Formula telematikoa erabil-

tzen duten lehen aldia da Lau

Haizetaran, baina badirudi tek-

nologia hori baliagarria izatea

etorkizunerako. Izan ere, larrial-

di egoera amaitzean herritarrei

aukera berbera eskaini nahi die-

te. «Gaixo, elbarri daudenak,

edota ordutegi oso konplikatua

dutenak. Denei etxetik egiteko

aukera berbera eskaini nahi die-

gu etorkizunean», gehitu du.

Jada horretan pentsatzen ari di-

rela dio, proiektu berriari «itxura

ematen» hasi direla. Honekin

orain arte ia 100 lagunen artean

osatutako sare hori indartzea

dute xede elkarteko kideek. 

Auzo guztietara
Datozen hilabeteei begira Lau

Haizetarako kideek badituzte

proiektu berriak esku artean.

Aste luze hauetan tartea atera

dute bestelako egitasmoetan sa-

kontzeko, sare hori handitzen ja-

rraitzek asmoz. Maritxalarrek

zehaztu duenez, Errenteria-Ore-

retako auzo guztietara iritsi nahi

dute, mintzapraktiken formula

klasikoa guztietan errepikatze-

ko. Larrialdi egoera pasata, ho-

rretan zentratuko dute euren jar-

duna. 

Azken bi proiektuetarako

laguntza behar du Lau Haizeta-

ra-kek, hori da Maritxalarrek

zabaldu nahi izan duen mezua.

«Saioak gidatuko dituen lagun

gehiago behar ditugu, euskal-

dun zaharrak. Badakigu orain-

dik laguntzeko prest egon dai-

tezkeen askorengana ez garela

heldu, hori izango da gure

hurrengo zeregina», esan du.

Horregatik, dei egin die herriko

euskaldun guztiei haiekin kola-

boratzera.

Konfinamendua arintzeko

adituek gomendatutako ariketa

eta ohitura berriez gain, euskara

praktikatzeko une aproposa ere

bada Maritxalarrentzat, euskara

ikasteko grina dutenentzat edo-

ta azken urteotan erabilera mu-

rriztu dutenei begira. Denei la-

rrialdi egoerak euskara ikasi eta

praktikatzeko eskaintzen duen

aukera probestea gomendatu

die errenteriarrak, «euskara pa-

seatzera ateratzeko» garai onak

direla, alegia. 

Oraingo zein etorkizuneko

egitasmo edota ikastaroetan

parte hartzeko interesa duten

guztiak gonbidatu dituzte haie-

kin harremanetan jartzera, de-

nek izango dute txoko bat topa-

gunean. Saio guztiak —online

bidez egiten ari direnak barne—

doakoak direla gogoratu dute el-

kartekoek. Haiekin harremane-

tan jartzeko, 943 34 01 34 telefo-

no zenbakira jo dezakete Erren-

teria-Oreretako herritarrek.

Asteroko mintzapraktika saioekin jarraitzeko apustua
egin du Lau Haizetara Euskaltzaleon Topaguneak.
Larrialdi egoerak iraun bitartean saioak modu
telematikoan egingo dituzte, online, etxetik. 

Euskara paseatzera
atera dute

HITZA

Asteroko saioekin
jarraitzen dute, 
50 bat lagun ari dira
online bidez

Ostirala, 
2020ko apirilaren 17a

Lau Haizetarako hainbat kideren artxiboko irudia. HITZA


