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URKO ETXEBESTE 

E z zuen inork espero baina iri-
tsi zen. Birus batek XXI. men-
dean ezagutzen ez zen larrial-
di egoera eragin du. Zuzenean

edo zeharka, COVID-19ak azken 365
egunetako jarduna baldintzatu egin die
herritarrei. Ia astetik astera egoera be-
rrietara moldatzeko gaitasuna azaldu
dute, eta askorentzat ikusezin zen etsai
baten kontrako borroka izaten ari dena,
beste askorentzat jada eraikia zegoen gi-
zarte eredu bat gutxienez zalantzan jar-
tzeko baliagarri izan da.
Datu hotzek diote, Eusko Jaurlaritza-

ko Osasun Sailak emandakoek alegia,
Oarsoaldean eta Bidasoan orotara 9.218
herritar kutsatu direla koronabirusaga-
tik. Herriz herri begiratuta, udalerrieta-
ko biztanleria osoaren %4 eta %7 arte-
an. Gaixotu direnen %1,7 inguru hil
egin da (158 pertsona zendu dira
COVID-19agatik bi eskualdeen artean).
Positiboekin harremana izateagatik
milaka izan dira berrogeialdiak bete

2020ko lehen konfinamendu
orokorreko irudia da ondokoa.
Hondarribian, parke bat itxita.
Etxealdia hasi baino lehenago
debekatu zuten parkeetara
joatea. Rebeka Ruiz

behar izan dituztenak. Etxeratze orduak
jada normaltzat dituzte askok, taldean
egoteko mugak daude, distantziak man-
tendu behar dira, higiene neurriak han
eta hemen bete behar dira, tokiko esta-
blezimenduetan (dendak, tabernak,
jatetxeak...) egoteko era guztietako,
gizarte eta kultur jarduerak berrasmatu
egin behar izan dira.. Eta nola ez, gure
janzkerako ezinbesteko elementu bila-
katu dira maskarak.
Baina pandemiaren testuinguruan

izan dira baikor baloratzeko moduko
gertaerak. Hasiera-hasieratik, ia era es-
pontaneoan, herritar taldeak biltzen
hasi ziren beharra zutenei (adinekoak
batik bat) laguntzeko; izan ziren ia zer-
tan ari ziren jakin gabe ehunka maskara
egin eta banatzeari ekin ziotenak; osa-
sungintzako langileen lana zeharo aitor-
tua izan da, eta gainera, osasungintza
publikoaren aldeko aldarriak inoizko in-
darrik handiena hartu du.
Hezkuntzak irailean hasi zuen, itxial-

dia eta gero, berriz ere bidea. Milaka izan
dira eskoletara itzuli diren irakasle, lan-
gile eta haurrak. Eta gorabeherak tarte-
an, esan daiteke onuragarria izan dela
aurrez aurreko jardunari ekitea teknolo-
gia berriek ezartzen dituzten arrakalak
gainditzeko. Alor honetan azalera atera
dira hainbat gabezia, eta batez ere Bida-
soa aldean horiei irtenbidea emateko
antolatu dira herritarrak. 

Tokiko kontsumoa
Pandemiak ekarri duen beste indar onu-
ragarrietakoa izan da herritarrek aitortu
egin dutela tokian tokiko merkataritzak
duen garrantzia. Eta Oarso Bidasoan
Amazonen etorrerarekin zer gertatuko
zain egon arren, askok ulertu dute herri-
ko establezimenduetan erosi eta kon-
tsumitzeak tokiko ekonomia indartzen
duela, herriei bizitza ematearekin bate-
ra. Dena kate bat dela alegia, eta katebegi
batek huts egiten badu, dena bihurtzen
dela hauskor.
Gazitik asko ekarri du koronabirusa-

ren urtebeteko erasoaldiak. Aldaketak
nabariak izan dira. Baina horietako asko
onuragarriak izan direla ezin uka, batez
ere, herritarren saretzearekin harremana
izan dutenak.5

Aldaketa 
bai, baina
noranzkoa?
Urtebete da koronabirusak bizimodua aldatu zuela. Halabeharrez 
askotan, herritarrek egoera ezezagun eta berri batera moldatu 
behar izan dute. Zer ikasi izan da azken 365 egunetan.
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2020/03/17 Larrialdi egoera Lezon
Espainiako Gobernuak larrialdi egoera ezarri eta bi
astez etxealdia agindu zuen. Handik hiru egunera
Gurutze Santuaren plaza hutsik ikus zitekeen. U. E.

2020/03/18 Online eskolak, martxan

Martxoaren 12an eten zituen eskolak Jaurlaritzak.
Egoerari erreparratuta online eskolak martxan jarri
zituzten ikastetxeek, tartean, Lezo Herri Eskolak. I. Z. 

2020/03/31 Industriaren itxiera

Pedro Sanchezek larrialdi egoera bi asterako ezarri
bazuen ere, beste bi astez luzatu eta jarduera
ekonomiko oro geldiarazteko agindu zuen. R.R.
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TESTIGANTZAK

COVID-19ak eragindako izurriak zeharo aldatu du herritarren bi-
zitza urtebetean. Irakurketa negatiboak han-hemenka ugaritzen
diren bitartean, Oarso Bidasoko udalerri guztietako bederatzi la-
guni ikuspegi baikorretik balorazio bat egiteko eskatu die HITZA-
k. Hainbat lanbidetan dabiltza elkarrizketatuak, eta ariketa zaila
izan den arren, itxaropenerako tarterik badela esan dute.

«Pandemiak erakutsi
digu bizitza bizi behar
dela, momentu
bakarra dela»

Maria Telletxea 
Bidaia agentziako langilea

«Nahikoa aldatu zait bizitza
COVID-19aren pandemia hel-
du zenetik. Gure lana ez zen
ezinbestekoa, baina ezin izan
genuen larrialdi egoera ezarri
zuten egunean bertan etxeratu.
Aste Santua bertan genuen eta
bezero pila oporretan ateratze-
ko, erreserbak eginda zeuden,
dena ordainduta; arreta eman
behar genien, bidaiak kantzela-
tzen eta errenboltsatzen. Oso
zaila izan da urtea. Horiek bi-
deratuta etxera joan ginen pen-
tsatuz hogei eguneko kontua
izango zela. 

Etxetik lan egiteak asko zail-
du zuen egoera, buruan geni-
tuen munduan galduta ziren
bezeroak etxera ezin itzuli...
Hori zen lehentasuna. Deses-
perazio unea izan zen.

Urtebete pasata berdintsu
gaude, nahiko gogorra izan da
lan kontua. Nire bezeroei eske-
rrak eman nahi dizkiet izan du-
ten pazientziagatik. Laguntza-
rik ez dugu izan, bestalde, saldu
ordez desaldu egin dugu. Eroski

Bidaiak agentzian egiten dut
lan eta Eroskik bere gain hartu
gaitu, baina beste agentzia asko
itxi beharrean aurkitu dira.
2019ko urritik aurrera eginda-
ko erreserba guztiak bertan be-
hera gelditu ziren. 

Oraintxe, irten daitekeen
jendeari zerbitzua ematen ari
gara, lanera doan jendeari edo
bere herrialdera itzuli nahi
duenari. Udararako jendea hasi
da erreserbak egiten kostaldera
joateko. 

Uste dut konturatu garela bi-
zitza bizi behar dela, momentu
bakarra dela eta aurrera begira-
tzeak askotan ez digula ezerta-
rako balio; gaurkoa bizi behar
da. Familian egoteko hartzen ez
ditugun une guztiak bizitzeko» 

«Sozializazioan eragin
du pandemiak; 
neurri batzuk
gelditzeko heldu dira»

Arantxa Egizurain
Irakaslea

«Semeetako bat Bordelen bizi
da han ari baita doktoretza
ikasketak egiten, eta Gabonak
geroztik berarekin egoteko au-
kerarik ez dugu izan, ezin dugu
muga pasa, eta bera hona eto-
rrita ez daki zer suposatuko
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2020/04/15 Hilabete konfinatuta, eta aurrera 
Industria jarduera berreskuratzearekin batera
larrialdi egoeraren hilabete bat bete zen. Irudian,
musuko banaketa Hondarribiko irteeran. Hitza

2020/05/05 Itxialdiaren arintzea

Etxeratze agindua ezarri eta zazpi astera iritsi zen
arintzea. Zero fasea hastearekin batera bidegorriak
bete zituzten herritarrek. Irudian, Oiartzungoa. I. S.

2020/05/12 Ostalaritza, zabalik

Osasun krisiak gehien kaltetutako sektoreen artean
egon da ostalaritza. Leuntzearekin batera lortu
zuten terrazak berriz ere zabaltzeko baimena. R. R.
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dion bueltak. Horrekin batera,
sozializazioan eragin du pande-
miak, kuadrillarekin elkartzeko
bazkariak ez ditugu egiten, la-
gun bat hil zitzaigun abuztuan
eta oraindik ezin izan diogu
merezitako agurra egin... Mu-
sukotik harago, pertsonalean
eragin dit. Bestalde, mendira
gehiago joan gara eta hori alde
positiboan kokatuko nuke, bai-
ta etxea gustu gehiagorekin
hartu dudala ere.
Lan munduan ere alderdi po-

sitiboa atera diogu: higiene
neurriak edo patiora irteera
mailakatuak egitea. Orain balo-
ratzen dugunean lankideon ar-
tean uste dugu neurri batzuk
geratzeko heldu direla. Helduak
ez dira sartzen eskolara, eta bi
alderdi ditu horrek. Bata, fami-
liekin galdu dugun freskura
hori haurrari buruz hitz egite-
ko; baina bestea, haurrak baka-
rrik sartzen direnez eskolan,
autonomia handiagoa ere gara-
tu dute. 
Bost urteko haurrekin ari

naiz ni lanean, eta konfinamen-
du garaian online egindako
saioetan zerbait antzeman
nuen: gure erritmo frenetiko
horretan lanarengatik familia
aparte utzi behar izaten dugu,
batzuk ez dakite nor etorriko
den beraien bila eta etxean izan
zituzten gurasoak beraientzako;
hori eskertu dute batzuk, haur
batzuei nabarmendu zitzaien
etxean emandako denbora. 
Online lana egiteko behar

horrek ataka batean jarri gin-
tuen, ez genuen asmatu ordute-
giak ezartzen, guretzako berria
zen, adina ere ez zen erraza, nire
gelakoek lau urte zituzten. Gu-
rasoek ere ez dute lan erraza
izan, lan egin dute, irakasle eta
guraso lana, dena batera egin
behar izan dute. Gu formatu
behar izan gara eta familiak for-
matu behar izan ditugu.
Gaur egun kezka duzu garbi-

keta dela, burbuilak direla, jar-
duerak bertan behera gelditu
direla, orain ezin dugu fruta zu-
ritu denok elkarrekin jateko,
ordezkapenak egitea tokatu
zaigu, eta horrek ere zaildu du
gure lana; indartu bada ere ez da
nahikoa izan. Haurrekin kalera
ateratzeko ere zailtasunak ditu-
gu ez dugulako baliabide nahi-
korik».

«Jende gazte asko
adineko
pertsonengatik
ardurartu da»

Fernando Arozena
Pentsioduna

«Izugarri aldatu zaigu bizitza
urtebetean, senideekin eta ger-
tukoekin harremanak zeharo
aldatu dira. Konfinamenduan
batzuk besteek baino okerrago
pasa dute, bereziki bakardade
arazoak izan dituztenak. Hala
ere, eratu diren elkartasun sa-
reak gauzarik positiboena izan
direla esango nuke. 
Pentsiodunen artean batzuk

besteak baino egoera zaurga-
rriagoan egon dira, eta sare ho-
riei esker arreta eman zaie, be-
harrak asetzen lagundu dute.
Hori oso garrantzitsua izan da
guretzat. Azkenean, gure se-
gurtasunagatik ezin izan dugu
ekarpen handirik egin izurrian
zehar. Elikagai bankuan, adibi-
dez, ezin izan dugu parte hartu. 
Jende gazte asko adineko

pertsonengatik arduratu da,
adibidez, bizilagunen artean,
erosketak egiteko laguntza
emanda. Irungo Landetxa au-
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2020/05/26 Jende pilaketak kai berrian
Eguraldi ona iristearekin batera jende pilaketak
ematen hasi ziren han-hemenka. Hondarribiko kai
berria ixtea erabaki zuen udalak. R. R.

2020/06/01 Duintasunaren aldeko protesta
Duintasuna Oarsoaldeko pentsiodunen
mugimendukoek Errenteriako Herriko Plazara
eraman zituzten euren aldarrikapenak. HITZA
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zoan behintzat, argi ikusi da
sare bat ehundu dutela. Esparru
jakin horietan jendeak onena
eman du. Baina denean bezala,
onena atera den arren, alderik
txarrena ere atera da, indibi-
dualistena. Denek batera bo-
rrokatu beharreko zerbait dela
kontuan izan beharrean, hain-
batek ardura propioa alboratu
dute eta kolektibo jakin batzuk
egin dituzte errudun.
Gure kolektiboan okerrena,

zalantzarik gabe, kutsatu kopu-
rua izan da, eta tamalez, zendu
den adineko pertsona kopurua
milakakoa izatera iritsi da. Age-
rian gelditu dira osasun publi-
koan dauden gabeziak eta hu-
tsuneak, zaintzan, lehen arretan,
adinekoen erresidentzietan...»

«Positiboa naiz eta
lehengo bizitzara
itzuliko garen
esperantza dut»

Lur Korta
Ipuin kontalaria

«Gizarte guztiari eragin dio
pandemiak. Lehengo bizitza eta
oraingo bizitza bereizten ditut,
oso baikorra naiz eta lehengo
bizitzara itzuliko garen espe-
rantza dut, motxilan sartu di-
tugun ikasketekin. Eguneroko-
tasunean despistatu samar
nauka egoerak, desordenatuta
nagoela esango nuke. Zortedu-
na izan naiz, online izan bada
ere, lanean jarraitu dudalako.
Lehen izaten nituen saio bere-
ziak erori dira orokorrean, eta
bertan behera gelditu dira lotu-
ta nituen hainbat kontu. Baina

online beste lekuetatik deitu
izan didate. Hori konfinamen-
duan. Ikasturte hasieran, be-
rriz, beherakada etorri zen, an-
tzerki eskolak egiten ditut es-
koletan, Oiartzunen ere.
Pentsatzen nuen udaratik buel-
tan normal itzuliko nintzela,
baina bertan behera gelditu zi-
ren saio asko; iraila oso gogorra
izan zen pertsonalki eta lan ar-
loan. Nire bizimodua dut, nire
gastuak ditut, martxotik iraile-
ra moldatu nintzen, baina irai-
lean ateak jo eta ezezkoa jaso-
tzea gogorra izan zen. 
Gerora ate batzuk ireki dira,

burbuila taldeak sortu dira eta
aurrera egitea izan dut. Ipuin
saioak ere beste formatu batean
egiten ari gara hamabost lagu-
neko taldeekin, eta ni gozatzen
ari naiz. Gauza on batzuk ere
ekarri dizkigu honek: adibidez,
6-8 urteko haurrekin ipuin
kontaketa saioak egiten hasi
gara, bestelako eskola kanpoko
ekintzak zituztenean ez ziren
etortzen, eta orain berreskuratu
egin ditugu. Oparia izaten ari
da niretzako, pila bat gozatzen
dutelako. 
Gauza positiboak ere ekarri

dizkigu eta berriak ere ekarriko
dituela uste dut»

«Pandemiak
daukaguna baloratzen
ikasteko balio izan
digula uste dut»

Eneko Apaolaza
Ikaslea

«Orokorrean eguneroko bizi-
tzan ez dit aldaketa handirik

DATUAK

KUTSATUAK (2020KO MARTXOAREN 16TIK, 
2021EKO MARTXOAREN 10ERA. ITURRIA: OSASUN SAILA)
Irun. 3.822 kutsatu (irundar guztien %6,34). Errenteria-
Orereta. 2.422 kutsatu (%6,12). Pasaia. 1.218 kutsatu
(%7,28). Hondarribia. 847 kutsatu (%5,16). 
Oiartzun. 446 kutsatu (%4,3). Lezo. 423 kutsatu (%6,95).  

HILDAKOAK (2020KO MARTXOAREN 16TIK, 
2021EKO MARTXOAREN 10ERA. ITURRIA: OSASUN SAILA)
Irun. 61. Errenteria-Orereta. 57. Pasaia. 20. 
Oiartzun. 7. Lezo. 7. Hondarribia. 7. 

ADINEKOEN EGOITZAK.
Oarso Bidasoa. Kutsatu zein hildakoen kopuruak lortzen
saiatu da HITZA, baina zenbaketa sistemak aldatuz joan
direla-eta ezin izan du datu zehatzik lortu.  
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2020/06/22 Muga berriro zabalik
Ipar eta Hego Euskal Herriko arteko muga itxita
egon zen martxotik. Hiru hilabeteren bueltan ireki
zituzten Behobia eta Santiagoko pasabideak. I. S. 

2020/07/16 Musukoen derrigortasuna

Europako hainbat herrialdek maskaren
derrigorrezko erabilera onartu zuten uztailean.
Jaurlaritzak bat egin zuen erabakiarekin. R. R.

2020/09/03 Lehen baheketa masiboa

Udarak aurrera egin ahala iritsi zen lehen baheketa
masiboa Bidasora. Emaitzek ez zuten positibo berririk
azaleratu. Irudian, Ficoba erakustazoka. R. R. 
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suposatu COVID-19ak, berezi-
ki ohituretan izan da eragin
hori. Lagunekin egoterakoan
denok musukoarekin egon be-
har dugu eta talde txikitan ba-
natuta, azkenean, arraunean ere
maskararekin egiten dugu kiro-
la. Aiton-amonak ezin ditut bi-
sitatu edo bisitatzen baditut
denbora labur batez soilik da,
musukoarekin noski, eta ez
gaude lasai. Ospakizunak ere ez
ditugu egiten. Horrelakoetan
eragin dit pandemiak hasi ze-
netik.

Bestalde, inguruan COVID-
19 positiboengatik konfina-
mendu bakarra egitea tokatu
zait, Hibaikako arraunlari bat
positibo izan zen, eta badaez-
pada ingurukoak konfinatu
gintuzten; ez ginen kutsatu.
Tarte horretan, irakasleekin
harremanetan izan nintzen
ikasketa prozesua jarraitzeko. 

Egia esan, online ikastea be-
rria zen denontzat, berezia, eta
ez da ikastolan irakaslearen au-
rrean egotea bezalakoa, azalpe-
nek ezin dute hain osatuak
izan, baina hala eta guztiz ere,
nik uste dut ongi moldatu gine-
la, ulertu genuela, ebaluazioa
aurrera atera genuela, eta balo-
razioa positiboa da oro har.
Uste dut COVID-19aren pan-
demiak balio izan digula dauka-
guna baloratzen ikasteko, natu-
ra zaintzeko, ingurunea; jakitun
askok dioten moduan natura-
ren mendekua izan delako,
buelta bat nolabait.

Hamabost urte ditut, parran-
daz gain, edozein plan egiteko
mugak izan ditugu eta ezin izan
ditugu bestela egingo genituen
gauzak egin; hala ere, asmatu
dugu alternatibak aurkitzen la-
gunen arteko harreman hori ez
eteteko, mendira joanez eta
baimenduta zeuden planak egi-
nez. Ez dut ukatuko, ordea: na-
baria da pandemiak eragin duen
festa eta parranda falta».

«Gurekin ez da inor
gogoratu laguntzak
emateko garaian;
azkenak gara»

Maite Martin Larrea
Estetizista

«Estetika zentro bat dut, eta
garbitasun neurriek ikaragarri
eragin didate; atea edo heldule-
kua ez nuen lehen uneoro gar-
bitzen, orain etengabe aritu be-
har naiz horretan, denbora asko
eskatzen du, eta bezero gutxia-
go hartzeko aukera dut. Erabili
eta botatzeko materialek izan
duten prezio igoera ikaragarria
da, bestalde: ohatzeko paperez-
ko rolloak, eskularruak eta bes-
telakoak asko garestitu dituzte
eta bezero bakoitzeko bat era-
bili behar da. Guk ezin dugu
zerbitzua garestitu eta margena
oso juxtua da une honetan. Ez-
jakintasuna ikaragarria da. 

Ekonomikoki eragina ikara-
garri handia izan da, eta hainbat
zerbitzutan irabazirik ez badut
ere, mantendu egin ditut beze-
roei eskaini behar dizkiotelako,
adibidez, ezpaina gaineko depi-
lazioa. Ezjakintasuna eta beldur
handia eragin dit arlo guztietan.
Arrisku taldekoak gara, bezero-
arengandik oso hurbil egiten
dugu lana eta askotan maskarik
gabe haiek, baldin eta zein de-
pilazio egin behar diozun. Az-
kenak gara, inor ez da gurekin
oroitzen, ez laguntzak emateko
garaian, ezta txertoa jartzeko
garaian ere. Azken horretaz hitz
egiten ari gara estetizista elkar-
goan. Kasu batzuetan itxi ere
egin beharko dute zentro ba-
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2020/10/30 Bigarren olatuaren talka
Positiboen gorakadak herrietako konfinamendua
eta ostalaritzaren itxiera eragin zuen azaro
hasieran. Adinekoak izan ziren kaltetuenak. R. R.

2021/01/18 Lurraldeko lehen immunizatuak
Abenduaren 27an jaso zuten lehen dosia Caser
Betharramgo erabiltzaileek. Hiru astera, Bernardina
Escudero oiartzuarra izan zen lehen immunea. HITZA

2020/11/28 Ostalarien SOS deia
Oarsoaldeko ostalariak batu eta sektorearen
erreskate ekonomikoa ozen aldarrikatu zuten
Errenteria-Oreretako kaleetan. O. G.
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tzuk; nik espero dut jasatea, oso
gaizki pasa badut ere, negozio
berria da eta diru inbertsio
handia egin nuen bertan; la-
guntzak ez dira iritsi, gainera.
Ez dakit honek guztiak ezer po-
sitiboa ote duen. Estetizistek
babes handiagoa behar dugu».

«Lagunekin egoteko
aukera ez izatea izan
da pertsonalean
gogorrena»

Gorka Simon
Atleta

«Konfinamenduarekin kirola
egiteko zailtasunak iritsi ziren,
ez neukan etxean zintarik, ezta
bizikletarik ere, eta zailak egin
zitzaizkidan hasierako egunak.
Denboraldi amaieran harrapatu
gintuen. Zer galtzen ari nintzen
ez pentsatzeko kirol ariketak
egiten aritu nintzen. Berriz ere
kirola egiteko aukera zabaldu
zenean gutxinaka hasi nintzen:
garajean 100 metroko bueltak
egiten, bost kilometro osatze-
ko; zorabiatuta amaitzen nuen.

Irizarren ari naiz lanean eta
normal jarraitu dugu, lan pila
dugu eta arazorik ez da izan. 

Pertsonalean, lagunekin ego-
teko aukera ez izatea izan da
agian gogorrena, baina bideo
deiak eginez, hori ere gainditu
dugu; escape room online ere
egin dugu kuadrillan. Oraintxe
bertan COVID-19arekin konfi-
natuta nago, sintomarik gabe,
arin eramaten ari naiz. Gelan
bakartuta nago, etxekoak ez
dira kutsatu eta orain zailago
egiten ari zait konfinamenduan

baino; orduan denok ginen
etxean, baina orain mugekin
bada ere, ateratzea dugu eta go-
gorragoa izaten ari da. Hala ere,
alde positiboa nabarmenduko
nuke, jendeak oro har kirol
gehiago egin du, lehenengo
egunetan hori sumatzen zen,
azkenean jendea itxita egon da
eta ateratzeko aukera baliatu
dute denek kirola egiteko,
mendira joateko... Konfina-
menduan txikitan jaso nuen
itsasontzia muntatzen hasteko
aprobetxatu dut, baztertu nuen
orduan zaila zitzaidalako, eta
amaren laguntzarekin osatzen
hasi nintzen».

«Ikasleek behar zuten
adierazi nola 
sentitzen ziren
momentu horretan»

Enara Elizalde
Irakaslea

«Pandemiak lanean zein per-
tsonalean ikaragarrizko aldake-
ta suposatu du. Gure lan ere-
mua gela izatetik, kontaktu
zuzena izatetik eta gure egune-
rokotasunean etengabean arka-
tza eta papera erabiltzetik, bat-
batean pasa ginen bakoitza bere
etxean egotera eta ezin ikaslee-
kin komunikatzera. LHko lehen
mailako irakaslea nintzen
orduan, irakurketa eta idazketa
prozesuan sartu berritan ginen,
eta ezinbestekoa ikusi genuen
paperean lan egitea. Bideo
deiak heldu ziren gero, eta
denetarik bizi genuen, denak
elkarrekin izatea bideo deien
bidez bazen ere pozgarria. Uste
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2021/01/31 Osasungintza publikoaren alde
Behe Bidasoko Osasungintza Publikoaren Aldeko
Hiritar Plataformak osasun zerbitzu publikoaren
aldeko aldarriekin bete zuen Irungo erdigunea. R. R.

2020/02/09 Justiziaren ebazpena
Eremu gorrian egon arren ostalaritzak zabal
zezakeela ebatzi zuten epaileek: «Ez dirudi osasun
publikoarentzat bereziki arriskutsua denik». R. R.

2021/03/15 Urtebete bete du pandemiak
Urtebete igaro da COVID-19aren izurria hasi zenetik.
Musukoak, hidrogela, talde txikiak... eguneroko
parte izatera igaro dira. Noiz arte, baina? R. R.
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dut beraiek behar zutena zela
gelakideekin egon, elkarren
artean komunikatu. Lan egin
baino gehiago, beraien hutsu-
nea komunikatzeko beharra
zen, ikastolan egunero egiten
dugun hori; behar zuten adie-
razi beraiek nola sentitzen
ziren momentu horretan. Lana
ere egin genuen, baina behar
hori asetzera dedikatu ginen
gehienbat. Ordenagailuak
aspaldi utziak nituen, eta pre-
sio handia izan zen online
lanean hastea, sortzen hasi
behar genuen etxetik hutsetik;
teknologia berriak azkarregi
aldatzen dira, eta berriro gerta-
tuko balitz ez dakit zerbaiteta-
rako balioko digun ikasitakoak.

Positiboan ere utzi ditu gau-
zak pandemiak, ukaezina da;
irakaskuntza aldetik ez, baina
pertsonalean bai. Balio izan dit
konturatzeko zein jende dudan
nire inguruan, zenbat lagun-
tzen zaituzten ingurukoek eta
zenbat kezkatzen garen inguru-
koak ondo egotearekin».

«Jendeak duen
pazientziaz gain,
zenbateko erresilentzia
dugun ikusi dugu» 

Malen Alkain
Sendagilea

«Argi dago hankaz gora jarri
zaigula bizitza gauza txar asko-
rekin, baina beste gauza positi-
bo batzuk sortu dira ere zentzu
batean, non ikasi dugun ere le-
hentasunak bereizten. Nik uste
dut bizi garela jendarte batean,
non badakigun zeri eman behar

diogun lehentasuna, baina exe-
kutatzeko garaian gurera joaten
ginen. 

Hasteko, lehenengo gauza
etortzen zaidana burura da
gauza positiboak begiratu dai-
tezkeela bakarrik pertsona ja-
kin batzuen ikuspuntutik, nik
nire tokitik agian bai, baina ez
dut uste etxetik kaleratzeko
arriskuan dagoen familia batek
gauza positiborik ikusiko due-
nik. Nire ikuspuntutik, beraz,
positiboa izan da zein inpor-
tantzia eman diegun gure ha-
rremanei, balorean jarri ditugu-
la, eta agerian gelditu da zenba-
teko beharra dugun horiek
edukitzeko. 

Horrez gain, sortu diren sa-
reak, jendea zein solidarioa izan
den, eta komunikabide handiek
beldurretik jo eta etengabe jo-
kabide arduragabeez hitz egin
arren, jendea zein ondo portatu
den ere positiboa izan da.

Pentsamendu kritikoa man-
tendu da, eta nerabeekiko egon
den kriminalizazioaren gaine-
tik jende asko egon da haiek ba-
besten. Irakasleek eta kamioi
gidariek izan zuten erantzuna
ere baikorra izan zen, eta oina-
rrizkoak diren lan batzuk, ez
soilik sanitarioak, baloratu dira.
Baina agian lehen aldiz kutxa
kobratzaile batek sentitu du
bere ingurua harro zegoela.

Osasungintza lehen lerroan
jarri izana sistema kapitalistan,
eta hortik sortu diren sare guz-
tiak ere oso onak izan dira. Jen-
deak izan duen pazientziaz
gain, ikusi dugu ere zenbaterai-
noko erresilientzia dugun guz-
tiek. 

Enfoke positiboa bilatzea ari-
keta polita izan da niretzako.
Egia da ospatzeko gutxi dauka-
gula, baina ospatzeko gauza
txiki horiek ospatu behar ditu-
gula iruditzen zait, horretarako
tokirik ere ez dugula dirudien
arren». 5
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