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Txikiak, baina ezinbestekoak
Beharrezko produktuak saltzen dituzten saltokiek ateak zabalduta jarraitzen dute; hurbilen
aurkitzen direnetara joatea gomendatu dute, eta horien artean dira saltoki txiki asko

Irati Saizar Artola

O sasun alarma dela
eta, zeregin jakin
batzuetarako soi-
lik atera daiteke
etxetik. Horieta-
ko bat da beha-

rrezko produktuak erostera ate-
ratzearena. Irekita daude pre-
miazko produktuak saltzen
dituzten dendak, baina Covid-
19ak eragindako egoeretara mol-
datu behar izan dute saltoki ho-
riek, eta zeresanik ez saltoki txi-
kienek. 
Erosketak egiteko ezinbesteko

denbora soilik erabili behar da,
eta hori bete ahal izateko etxetik
hurbilen dauden saltokietara jo-
atea gomendatu dute. Eta ahal
bada, astean behin soilik egitea.
Herri txikienetan behintzat, hur-
bilen daudenak saltoki txikiak
dira. Ohikoa denean baino beze-

ro gehiago dituztela nabarmen-
du dute saltzaile gehienek, eta
hasieran kosta egin bazitzaien
ere, egunak aurrera joan ahala,

lanari neurria hartzen ari direla
baieztatu dute. 
Saltoki bakoitzak bere neu-

rriak hartu ditu egoerari aurre

egiteko. Kontuan hartu dute me-
tro bat baino gehiagoko distan-
tzia mantendu behar dela bezero
baten eta bestearen artean, eta

hori bermatu ahal izateko, ze-
haztu egin dute zenbat pertsona
egon daitezkeen momentu bere-
an denda barruan. Horrez gain,
eskuak garbitzeko produktuak
ere jarri dituzte sarreretan, eta
batzuetan eskularruak ipini be-
har dira. Ordutegiari dagokio-
nez, hainbat saltokik aldaketak
egin dituzte, eta batzuek goizez
soilik zabaltzea erabaki dute. 
Gobernuak zehaztu duenez,

honako dendak soilik egon dai-
tezke zabalik: janari eta edari
dendak, farmaziak, optikak, or-
topediak, drogeriak, kioskoak,
gasolindegiak, estankoak, tek-
nologia eta telefono dendak, ani-
malientzako jatekoa duten den-
dak, urruneko salmenta bidez
funtzionatzen duten saltokiak,
besteak beste, telefonozkoak,
postazkoak edo Internetezkoak,
tindategiak eta garbitegiak, eta
albaitaritza klinikak. 

Koronabirusa dela eta jendea erosketak egiteko zain, ilaran, Alegian. ENERITZ MAIZ

Eneritz Maiz Etxarri Alegia

Goizeko lehen orduetatik nabari
da mugimendua Alegiako kale-
an, eta jendeak erosketak egiteko
ilarak errespetatzen ditu pertso-
nen arteko tartea mantenduz.
Alegiako Aikur natur dendan
egiten du lan Maider Elorza Ariz-
nabarretak, eta lanez lepo bada-

bil ere, tarte bat hartu du TOLO-
SALDEKO ATARIA-rekin egoera be-
rriaz hitz egiteko.
Zer moduz ari zara lanean
egun hauetan?
Ba etxetik ez ateratzeko agindua
eman zutela koronabirusagatik
hamabost egun badira, eta lana
bikoiztu egin zait. Nik bakarrik
kudeatzen dut denda, eta sal-

mentak asko igo dira. Jendeak
herrian erosten du orain.
Jendeak, beraz, orain herrian
egiten ditu erosketak?
Ez dakit lehen zer gertatzen zen
edo zer egiten zuten, baina bada-
kit orain zer gertatzen den. Nik
ederki nabaritu dut. Salmentak
gora egin du jendeak herrian
erosten duelako. 
Hornitzaileekin arazorik ba-
duzu?
Ez. Alde horretatik lehengaiak
jasotzen jarraitzen dugu, eta bai-
ta espezifikoak direnak ere.
Inongo arazorik gabe. Beti dago
non aukeratu, eta hornitzaileak
lana egiten ari dira. Bai txikiak
eta gertukoak direnak, Larreta,
Behieko, Aldaba, Sasiain edota
Zelaieta, esaterako. Barazkiak,
fruituak, esnekiak, arrautzak..
horiekin ez dago arazorik, ezta
kanpotik datozen osagaiekin
ere. 
Egoera honekin, erosketa egi-

terako garaian, batik bat lehen-
gaiei toki gehiago egiten diegu,
eta agian, kutixiak edo bigarren

edo hirugarren mailakoak diren
horiek ez ditugu behar. 
Jendea lasai dator erosketak
egitera edo sumatu duzu kez-
karik?
Jendearen artean distantzia
dago. Distantzia handia. Batzuk
maskararekin datoz, beste ba-
tzuk eskularruekin, eta beste ba-
tzuk ezer gabe. Hasiera batean
beldur itzela nabaritzen nuen,
eta orain poliki-poliki ari gara
mantentzen, eta elkar zaintzen,
baina uste dut beste lasaitasun
batekin, egoera pixka bat haus-
nartuta, ez baitakigu noiz arte
iraungo duen.  
Zuk hartu dituzu neurri bere-
ziren batzuk?
Bai, guztiok bezala.
Jaso duzu nolabaiteko agindu
edo gomendiorik?
Ez. Pixka bat kanpotik guztiok
jaso dugun hori. Idatziz edo ez
dut ezer jaso.
Jendea diruarekin dator den-
dara edo txartela da erabil-
tzen dutena?
Denetarik dago. Hor ikusten da

ezjakintasuna edo ez ulertzea;
ulertzen dut txanponak ez era-
biltzearena kutsadura ekiditeko
dela, baina txartelarekin ere
kontuz ibili behar dugu. Datafo-
noa ezin da garbitu, eta hor, nor-
beraren eskularruak ez badaude
kutsatzen jarraitu dezakezu. Bai-
na nik uste dut, zentzuz eta ondo
ari garela.
Egun hauetan bada zerbait
deigarria egin zaizuna?
Bai. Ama eta alaba bat metro eta
erdiko distantziara hitz egiten
aritzea bata besteari. Pentsatze
hutsarekin oilo-ipurdia jartzen
zait. Beldurrak nola eragiten di-
gun. Ez kutsatzeko, norbera ba-
besteko eta besteak babesteko
eman dizkiguten neurri horiek
nola hartu ditugun ikusteak ba-
loratzera eta hausnartzera era-
maten nau.
Bezeroen joan etorria ez da
bukatzen. Nola moldatzen
zara?
Ez dut atsedenerako tarterik,
baina jarraitu egin behar da lane-
an. Era berean, lasai hartzen dut,
eta disfrutatzen ari naiz. Ez da
hau dagoen arazo bakarra, jen-
deak arazo pila bat izaten jarrai-
tzen du munduan, eta tokatzen
den da bezeroekin hitz egitea,
entzutea eta gomendioak ema-
tea.

«Salmentak gora egin du dendan,
jendeak herrian erosten duelako»
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Jon Miranda Amasa-Villabona

Villabonako Kale Nagusiko 29.
zenbakian kokatuta dago Basa-
jaun liburu denda. Egunotan goi-
zez bakarrik zabaltzen du Aitzi-
ber Cenzanok (Amasa-Villabona,
1974). Osasun krisiak zulo handia
utziko duela uste du.
Zein segurtasun neurri hartu
dituzue liburu dendan korona-
birusaren kutsatzea ekidite-
ko?

Mostradorean manpara batzuk
jartzeko asmoa dugu. Dendan
ezin dira bi pertsona baino gehia-
go sartu eta jendeak oso ondo
erantzuten du, bere txanda itxa-
roten du. Garbitasuna ere areago-
tu egin dugu. 
Jendaurreko zerbitzua muga-
tu egin al duzue?
Bai. Orain goizez bakarrik zabal-
tzen dugu denda, bezeroaren se-
gurtasunagatik alde batetik, bai-
na guregan pentsatuta ere bai.

Egun osoan jendaurrean egonda
esposizioa handiagoa baita. Orain
10:30etik 13:30era egoten da den-
da irekita. 
Zer saltzeko baimena duzue?
Aldizkariak eta papertegiko ma-
teriala saltzeko baimena dugu.
Gainerako guztia ez. Gauza kurio-
soa da, liburuak edo jokoak ez
dira oinarrizko zerbitzu bezala
kontsideratzen. Horiek etxeetara
banatu ditzakegu soilik. Kultura
lehentasun gisa ez hartzea gogo-
rra egiten zaigu. 
Banaketa egiteko webgunea
baliatzen duzue. 
Bai. Gure webguneak martxan ja-
rraitzen du eta han egin daitezke
eskaerak. Oso ondo funtziona-
tzen du. Bezeroak WhatsApp bi-
dez egiten du eskaera eta guk
etxeraino eramaten diegu. Villa-
bona eta Zizurkilen egiten dugu
banaketa. Dendan dagoen mate-
rial guztia saltzeko aukera ema-
ten digu horrek. Hemen Villabo-
nan boluntario sarea eratu da,
nire iloba ere badabil bertan eta
berekin moldatzen gara arratsal-
dez banaketak egiteko, beharrez-
ko segurtasun neurriak hartuta. 
Osasun krisialdia hasi zenetik

salmentak igo edo jaitsi egin
zaizkizue?
Denbora laburragoan egoten da
denda zabalik eta hortaz jaitsi
egin dira salmentak. Egia da hila-
bete honetan eutsi egingo diogu-
la, batez ere, etxez etxeko salmen-
tari esker. Guk bezero berriak In-
ternet bidez sumatu ditugu batez
ere, etxeetarako zerbitzu hori es-
kaintzen dugunetik. Herri txikie-
tako jendeak, hala ere, badu joera
gertuko komertziora gerturatu
eta galdetzekoa. Konfiantza hori
aurrez aurreko salmentak ema-
ten du. 
Egunotan zer da gehien saltzen
duzuena?
Umeek denbora pasatzeko zer-
bait behar izaten dute eta oso
ondo saltzen ari dira kartoi mehe-
ak, tenperak, pintzelak, plastilina
eta horrelakoak. Tenperak, adibi-
dez, falta zaizkigu, asko saldu di-
relako egunotan. Orain arte bana-
tzaileek dena zerbitzatu digute,
baina joan den astelehenetik gure
banatzaile nagusiak, Elkarrek,
ateak itxi ditu . Beste biltegietan
dagoenarekin moldatzea espero
dugu, edo bestela, dendan dauka-
gunarekin. 

Kolpe handia izan al da hau?
Bai, izugarria. Guretzat diru la-
guntzak egongo direla esaten di-
gute, baina guk ez ditugu ikusten.
Gainera aurreko hiruhilekoan
baino %75 salmenta gutxiago du-
zula justifikatu behar duzu lagun-
tza jaso ahal izateko. Informazio
guztia nahasgarria da. Merkata-
rioi deia luzatzen digute esku di-
rutan ez kobratzeko, baina gero
txartel bidezko salmentengatik
komisioak kobratzen dizkigute. 
Zein dei zabalduko zenuke he-
rritarren artean?
Gerturatzeko guregana, hemen
gaudela eta eduki gaitzatela kon-
tuan. Orain banaketa plataforma
handien bitartez egiten dira eros-
ketak eta geroz eta toki gehiagota-
ra iristen ari dira. Gure kalterako.
Nik galarazita daukat liburu bat
dendan saltzea, baina zuk Ama-
zonen gaur eskatu eta bihar etxe-
an izan dezakezu. Ikusten dugu,
nola hemen Malkar plazan eliza-
raino bitarteko ilarak sortzen di-
ren supermerkatu handi batera
sartzeko. Dendari txiki asko dau-
de, barazkiak eta frutak saltzen
dituztenak eta horiek ere goxatu
egin behar ditugu. 

«Konfiantza aurrez aurreko salmentak ematen du»

Irati Saizar Artola Berastegi

Besteetan baino «isilago eta kez-
katuago» ikusten ditu herrita-
rrak dendara sartzen Maite Zubi-
llagak. Berastegiko Denda Berri
saltokian egiten du lan, eta aha-
lik eta zerbitzu osatuena ari dira
eskaintzen. Esaterako, dei bidez
jasotzen dituzten eskariak etxez
etxe banatzeaz arduratzen dira. 
Orokorrean, zer moduz ari za-
rete lanean?

Ondo esango nuke, baina naba-
ritzen da jende gehiago datorre-
la. Esaterako, Berastegiko herri-
tar asko lanera kanpora joaten
dira, eta lanetik bueltan beste
herriren batean dute ohitura
erosketak egiteko. Orain, ordea,
horiek ere herriko dendara da-
toz.
Egunerokotasunetik gaur
egunera zer aldatu zaizue?
Esaterako, lehen arratsaldeetan
haur asko etortzen ziren, eta

orain ez da umerik sartzen den-
dara, soilik helduak datoz. Jen-
dea, gainera, isilago dator, ikara-
tuta eta errespetu handiagoz.
Kezka nabaritzen dut, bai egun-
go egoeragatik, baina baita gero
etorriko denagatik ere.
Zer neurri hartu dituzue den-
dan?
Lehenik eta behin, dendan ber-
tan daukagun kafetegiko ere-
mua itxi behar izan genuen; era-
mateko kafea soilik eskaintzen
dugu. Eta bestalde, denda barru-
ko neurriak ere hartu ditugu:
hiru lagunek baino gehiagok
ezin dute barrura sartu, eta guz-
tiak eskularruekin sartu behar
izaten dute. Barruan, gainera, se-
gurtasun tartea mantentzeko es-
katzen diegu. Eta saltzaileok ere
beharrezko neurriak hartu ditu-
gu. Uneoro eskuak garbitzen ari
gara, eta lana bukatzean, ukitzen
ditugun gauza guztiak desinfek-
tatzen ditugu. 
Jendeak errespetatzen ditu
neurriak?
Jendea, orokorrean, kontzien-
tziatuta dago. Ilaran dagoen nor-
baitek presa badu abisatu egiten
digu eta momentuan kasu egiten

diogu. Jendea, ordea, egia esan,
ondo ari da erantzuten.
Izan ere, eguneko hainbat mo-
mentutan ilara luzeak sortu-
ko zaizkizue.
Plaza osoa zeharkatzen duen ila-
rak sortzen zaizkigu askotan.
Baina, horrelakoetan, uste dut
saltzaileok urduriago jartzen ga-
rela bezeroak baino. Jendeak be-
har bezala errespetatzen du.
Produktu aldetik, zer saltzen
duzue gehien egunotan?
Lehen egunetan, komuneko pa-
pera, eskuetako xaboiak, lixibak
eta desinfektatzaileak amaitu zi-
tzaizkigun. Eta ondoren, adibi-
dez, dilistarik gabe geratu ginen.
Asko saldu ditugunak postreak
egiteko produktuak izan dira:
hostorea, gurina, jogurtak, es-
nea... Nik uste etxeetan dagoen
jendea postreak egin eta egin ari
dela.
Egunero joaten diren bezero-
ak dituzue, ala gutxitan eta
erosketa handia egitera joaten
direnak?
Gazteak direnak astean bi aldiz
etortzen dira eta erosketa handia
egiten dute. Helduagoa den jen-
deak lehengo ohiturari eusten

dio. Etxetik ateratzeko aitzakia
ere izan daiteke askorentzat. 
Hornitzaile aldetik eta arazo-
rik izan duzue?
Hornitzaile bakarrak esan digu,
oraingoz, ez duela lanik egingo,
gainerakoak, beti bezala ari dira.
Kontua da, zenbait produktu
inork ez dituela, esaterako, es-
kuetako xaboia. Biltegietan ere
agortu egin zaizkie. 
Neurria erraz hartu al diozue
egoerari?
Hasiera hartan lanak gain hartu
zigun. Urte asko daramatzat
dendan lanean eta sekula ez zait
horrelakorik pasa. Baldak bete
eta ordubeterako hutsuneak
ikusten genituen, baina egunak
pasa ahala neurria hartu diogu.
Etxeetara eramateko zerbi-
tzua ere eskaintzen duzue. 
Bai, ogia banatzen aritzen denak
lehen ere eramaten zizkien eros-
ketak hainbati. Eta orain ere jen-
deak deitu egiten du eta behar
dutena etxeetara eramaten die.
Eta gainerakoan, whatsapp
mezu bat edo bidaltzen didate
zerrendarekin, eta ni arduratzen
naiz lanetik ateratzean etxeetara
eramateaz. 

«Plaza zeharkatzen duen ilara sortzen zaigu maiz»
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Bost kutsatu gehiago atzeman dituzte
Erredakzioa 

Guztira, 149 herritarrek eman
dute positibo eskualdean, astele-
hen iluntzeko 20:00etako da-
tuen arabera. Covid-19 birusaga-
tik kutsatutako eskualdeko he-
rritarren kopuruak gora egiten
jarraitzen du, baina aurreko as-
tean baina abiadura motelago-
an. Hiru kasu berri zenbatu ziren
igandean eta beste bost gehitu
zitzaizkion zerrendari astelehe-
nean. 
Eusko Jaurlaritzako Osasun

Sailak atzo eguerdian emandako
informazioaren arabera eta igan-
deko datuekin alderatuta, Tolo-
sa, Anoeta, Alkiza eta Asteasun
kasu bana gehiago zenbatu zi-
tuzten astelehenean, eta Her-
nialden ere atzeman zuten koro-
nabirusagatik gaixo dagoen le-
hen herritarra. Hala ere, positibo
kasu gehien dituen herria Tolosa
da, dagoeneko 80 herritar dira
bertan koronabirusarekin kutsa-
tuta daudenak.
Asuncion klinikari dagokio-

nez, solairuetan ospitaleratuta
28 gaixo daude; igandean baino
bost gehiago. Osasun sailak
emandako datuen arabera, ba-
kar bat ere ez dago ZIU-n (Zain-
keta Intentsiboetako Unitatean).
Asteleheneko egunean zehar ez

zuten altarik eman Asuncion kli-
nikan.

DOLUA ADIERAZTEKO EKIMENAK
Amasa-Villabonako udalak Era-
kunde Adierazpena onartu eta
argitaratu du, udalean ordezkari-
tza duten alderdi politiko guztien
babesarekin (EH Bildu, EAJ-PNV
eta PSE-EE).
Adierazpen ofizial honen bi-

dez, udalak Covid-19aren ondo-
rioak pairatzen ari direnei elkar-
tasuna adierazi eta bereziki Fer-
min Aristondo eta Maria Jesus
San Sebastian hildako herrikide-
en senide eta lagunei doluminik
sentikorrena helarazi die. Hone-
kin lotuta, pandemia honen bik-
timen alde, herritar talde batek
sare sozialetan eta WhatsApp-
aren bidez zabaldutako deialdia-
rekin bat egin du udalak. Ondo-
rioz, gaur, 21:00etan balkoi eta
leihoetara atera eta kandelak edo
mugikorretako linternak piztu
eta denek batera Xalbadorren he-
riotzeankantu ezaguna abesteko
deia egin die udalak Amasa-Vi-
llabonako herritar guztiei.
Zizurkilgo alkate Iker Urruzo-

lak ere mezua zabaldu du herrita-
rren artean. Onartu du osasun
krisi honek, inoiz espero gabeko
«ataka zailean» jarri dituela herri-
tarrak eta gaitzaren ondorio bel-
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Zortzi pertsona hil dira
adinekoen bost egoitzatan
Erredakzioa 

Eider Mendoza foru bozeramai-
lea hedabideen aurrean azaldu
zen atzo, aste honetako Diputa-
tuen Kontseiluan hartu diren
erabakien berri emateko. Age-
rraldian gogoratu zuenez, orain
arteko datuen arabera zortzi per-
tsona hil dira Gipuzkoako adine-
koen egoitzetan Covid-19 gaixo-
tasunak jota, eta beste 95 pertso-
nak eman dute positibo. Hildako
pertsonak Tolosako Iurreamen-
din, Beasaingo Arangoitin, Arra-
sateko Iturbiden, Irungo Caser
Residencial Anakan eta Zarauz-
ko Santa Ana egoitzan bizi ziren.
Kutsatuetatik 19 pertsona Do-
nostiako Gurutze Gorriaren
egoitzan daude eta bederatzi
pertsona ospitaleratu dituzte.
Bestalde, 14 pertsonek eman

dute positibo desgaitasuna du-
ten pertsonei zuzendutako zen-
troetan.
«Helburua, orain, kasuen he-

dapena ahal den neurrian mu-
rriztea da, eta horretarako ari
dira lanean egoitzetako lan talde
profesionalak», azaldu du Men-
dozak. Nabarmendu duenez,
Foru Aldundia lehen unetik ari
da gaitzaren hedapenari aurre
egiteko neurriak hartzen: «Asko-
tan gogorrak diren neurriak har-
tu ditugu, esaterako eguneko
zentroak itxi edota adinekoen
egoitzetan bisitak debekatzeare-
na, baina beharrezko neurriak
dira osasun krisi honi erantzute-
ko».
Gizarte politika arloko Txoke

Plana onartu zuen atzo Diputa-
tuen Kontseiluak eta lau helburu
estrategiko nagusiren inguruan

antolatzen da: birusaren heda-
pena gelditzea, kasu positiboak
dauden zentroetan transmisioei
eustea, baliabide eta erremintak
indartzea eta kudeaketa modu
gardenean egitea. Planak 56
neurri zehatz aurreikusten ditu
eta 240 zentrori eragiten die.
Mendozaren esanetan, hauetan
7.000 lagun artatzen dira. 
Onartu den partidarekin, bes-

teak beste, Gipuzkoako Foru Al-
dundiak, Gureak-ekin lankide-
tzan, aste honetan bertan abiara-
zitako arropa garbiketa zerbitzu
berria finantzatuko du, Gipuzko-
ako adineko pertsonen egoitza
guztiei zerbitzua emango diona.
Gainera, material berriaren eros-
ketak ere egingo dira zuzkidura
honekin, eta arreta psikologiko
eta garbiketa intentsiboko zerbi-
tzuak indartuko dira. 

tzenak iritsi direla Zizurkilera:
«Hildako herritarraren senitarte-
ko eta lagunei doluminak eman
nahi dizkiet udalaren izenean». 
Urruzolak nabarmendu du

ezohiko egoera hau baliatu behar
dela, «norberaren onena atera-
tzeko, elkar zaintzeko, bizilagu-
nei laguntza eskaintzeko eta ko-
munitate izaera sendotzeko».
Norabide horretan, harro agertu
da alkatea herrian boluntario
sare zabala osatu dutelako. Doze-
naka herritarrek eman dute izena
eta laguntza eman ahal izan de-
zaten segurtasun protokolo «zo-
rrotzak» prestatu dituzte. 
Herritarrei laguntza behar iza-

nez gero udalera jotzeko deia lu-

zatu du Urruzolak eta zalantza
guztiak bertan argituko dizkiete-
la esan du. 943 69 10 12 da udale-
ko telefono zenbakia. 
Bien bitartean herritarrei etxe-

an geratzeko deia luzatu die: «Zor
diogu lehen lerroan lanean ari di-
ren osasun langileei, garbitzaile-
ei, zaintzaileei eta oinarrizko zer-
bitzuak eskaintzen ari diren he-
rritarrei». Osasuna ekonomiaren
aurretik jartzeko garaia dela na-
barmendu du  alkateak. «Zain de-
zagun elkar, jar ditzagun bizitzak
erdigunean eta indartuta aterako
gara egoera honetatik».
Irurako Udalak, bestalde, seni-

tarteko bat galdu duten herrita-
rrei laguntza psikologikoa eskai-

niko die. Koronabirusak herrian
eragindako heriotzak eta herio-
tza horien egoerak (bakardadea,
familiaren berrogeialdia, agurrik
gabeak, dolua lantzeko ezintasu-
na) familietan eragin kaltegarria
eragiten duela irizten dio Gorka
Murua alkateak.  
Hori dela eta, familiako kide-

ren bat hil zaien herritarrei, pro-
zesu honetan laguntzeko, psiko-
logian aditu baten laguntza es-
kaintzea erabaki du alkateak
dekretu bidez. Laguntza, telefo-
no edo bideo-dei bidezko saioa
izango dela argitu du. Horretara-
ko profesional batzuen zerrenda
jarri du kaltetuen eskura. Doako
zerbitzua izango da.

ATEAK ITXI DITUZTE
Aurrez komertzio eta negozio txikiek egin bezala, «funtsez-
ko» jardueratik kanpo dauden lantegiek ere produkzioa gel-
ditu dute, gutxienez, apirilaren 9ra bitarte. Eskualdeko in-
dustriaguneetan ezohiko lasaitasuna zegoen atzo. Ibarran,
Tolosan, Asteasun, Zizurkilen, Villabonan, Alegian edo Adu-
nan enpresa nagusien tailerrak itxita zeuden. ASIER IMAZ
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«Sektorea %100ean gelditu du»  
Turismoari begira lan egiten duten guztiek ateak itxita dituzte; «erreserba
guztiak geldituta daude, eta galera handia da», dio Tolosaldea Garatzenek 

Eneritz Maiz Etxarri

Aste Santuko opor egunak ate
joka daude, baina konfinamen-
du egoerak turismoa ere etxeratu
du. Urtetik urtera goraka doa To-
losaldeko bisitarien kopurua,
baina aurten, beste sektore as-
kok bezala kolpea jaso du. «Ez da
egoera erraza bizi duguna», dio
Olatz Illarregi Tolosaldea Gara-
tzeneko Turismo arduradunak. 
Koronabirusaren krisiak

«bete-betean» eragin diola aitor-
tu du llarregik: «Sektorea
%100ean gelditu du». Estatuak
lehenengo dekretua onartu zue-
netik, «turismo bulegoan bertan,
bata bestearen atzetik, bertan
behera uzten hasi ziren bisitak». 
Aste Santua ate joka zen, eta

Abaltzisketan dagoen Txindoki-
ko Itzalarekin ere lanean ari zi-
ren: «Aste Santurako beraiekin
irekiera prestatzen ari ginen, eta
erabat arduratuta zeudela esan
ziguten, talde handiak bertan
behera uzten ari zirelako bisi-
tak». Astea amaitzerako sektore
guztian hasi ziren erreserbak
bertan behera geratzen: «Sagar-
dotegiak, jatetxeak,...  eta kasu
batzuetan alarma egoera ezarri
aurretik itxi zituzten ateak», eka-
rri du gogora. Bata bestearen
atzetik erortzen joan dira: «Kasu
bera da ostatuena. Hasieran San
Joseko zubia zen, baina gero
Aste Santukoak erori ziren».
Tabernak, jatetxeak, museo-

ak,... denak ateak itxita. «Topic
museoak ere alarma egoera iritsi
aurretik erabaki zuen bere ateak
ixtea». Turismo bulegoa ere itxi
zuten. Ostatuena astebete be-
randuago eman zen, baina «ho-

tel guztiak itxita daude, eta baita
landetxeak ere. Epe luzerako
duen bezeroren batekin pentsio-
ren bat bai, baina ez dituzte erre-
serba berriak hartzen», dio. Bes-
talde, orain aztertuko dute, «ea
norbaiti interesatzen ote zaion
gutxieneko zerbitzu hori berma-
tzeko ostatuen zerrenden artean
sartzea». Hori izango litzatekee-
la aukera bakarra azaldu du,
«baina izango dituzten bezero
gutxiengatik ez zaie interesatu
ere egiten irekita mantentzea».
Nola ez, antolatutako ekitaldi

guztiak ere bertan behera geratu
dira, eta «erreserba guztiak gel-
dituta daude», azpimarratzen
du, eta dudarik gabe, «galera
handia» dela. 
«Urte hasieratik hauspo pixka

bat hartzeko, martxoko zubia eta
Aste Santuko oporraldia oso ga-
rrantzitsuak dira. Garrantzia
handia du likidezia falta dutela-

ko. Birus hau urte amaiera aldera
izan balitz beste egoera batean
egongo lirateke, baina urte ha-
siera izanda Aste Santuak ema-
ten die arnas pixka bat», dio To-
losaldea Garatzeneko kideak.

AURRERA EGITEKO LAGUNTZAK
Sortu diren aukera ezberdinen
artean, finantziazioa eta likide-
zia lortzeko maileguak eskaini
dira. «Gu sektorearen artean
tresna hauen zabalpena egiten
ari gara, eta dagoeneko badakigu
batzuk mailegu horiek eskatu di-
tuztela». Langileen kasuari begi-
ratuta, «guztiz itxi behar izan du-
tenen artean badakigu ERTE
asko tramitatu direla», dio.
Etorkizunari begira jarrita,

sektorea «oso urduri» dagoela
adierazi du turismo arduradu-
nak. «%100ean gelditu den sek-
torea da. Eta gerora begira ere,
behin alerta egoera bukatzen de-

nean, ez da berehalakoan buelta-
tuko bere aktibitatera». Agian,
taberna eta jatetxe batzuk, berta-
ko bezeroekin lan egiten dute-
nek, martxa hartuko dutela kon-
tatzen du, baina «turismo sekto-
rean erreserbak hilabeteko
epearekin egiten dira, eta alarma
egoera bukatu eta hortik hilabe-
tera hasiko lirateke lehen beze-
roak jasotzen». Azpimarra jarri
du era berean, turistengan: «Es-
painiar estatua izan da lehenen-
gotarikoa jo duena koronabiru-
sak, eta ondoren datoz Amerike-
tako Estatu Batuak, Frantzia,
Erresuma Batua,... eta horiek be-
zero garrantzitsuak dira. Beraz,
ikusten dena da, Espainiako be-
zeroekin hasiko dela zertxobait.
Nekazalturismoek bezero horie-
kin egiten dute lan batik bat, bai-
na hotelen kasuan, nazioarteko-
ekin lan gehiago egiten dute, eta
beraz, krisiak gehiago iraungo

du». Neurriak hartzeko orduan,
autonomo, taberna, jatetxe eta
ostatuentzako atera diren  maile-
guak eta laguntzak ari dira tra-
mitatzen.  
Promozioei begira, turismoa-

ren alorrak garbi du «ahalegin
berezia» egingo duela, espainiar
estatuko bezeroetara bideratze-
ko, «estatukoa edo agian Fran-
tziakoa, baina gertukoa izango
da», argitu du Illarregik. «Atze-
rriko beste merkatuetan krisiak
gehiago iraungo duela ikusten
delako».
Hartu diren neurrietatik kan-

po geratu direnak ere badirela
nabarmendu nahi izan du: «Tu-
rismo aktibokoa edo gidariena
da kasua. Atera diren laguntze-
tan, hau da, ez daude ixtera be-
hartu dituztenen zerrenda ho-
rietan, eta bestetik, martxoko
fakturazioan ez dute izan %75
jaitsierarik. Hastear zeuden. Au-
rreko urteko hilabetearekin al-
deratu beharko litzateke, eta au-
rreko sei hilabetekoa ari da har-
tzen kontuan. Ez dira garbi
agertzen kaltetu gisa, kaltetu di-
ren arren». ERTE baten kasua
ere ez da egokitzen beraien jar-
duerara, «ERTE baten kasuan,
langileari sei hilabetez bermatu
behar zaio postua, kontratatuta
edukiz».  Turismo sektorearen
kasuan udaberria galdutzat
ematen da, eta denboraldia
urrian amaitzen dute. Beraz,
«udarako kontratatuko dituzten
langile horiek ezin izango dituz-
te sei hilabetez mantendu». La-
guntzek ez diete erantzuten be-
ren beharrei, eta «hori jakinarazi
zaie bai foru aldundiko eta baita
Eusko Jaurlaritzako turismoko
arduradunei ere, eta guk sekto-
reari beraien eskaerekin lagun-
du egin nahi diegu», gaineratu
du.
Bukatzeko, telelana egiten ari

dela jakinarazi du Tolosaldea
Garatzeneko Turismo sailak, eta
laguntzeko prest daudela, denek
laguntza izan dezaten.

Abaltzisketan dagoen Txindokiko Itzalak prest zuen Aste Santurako irekiera; beste asko bezala, ateak itxita dago. E. MAIZ
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Bixi Urkizu Astiazaran
Jesus Mariako Lekaimea

(Antzelus baserrikoa)
Herenegun hil zen, Bartzelonan 86 urte zituela.

- Goian bego -
Neska gazte zinen orduan,

bizitzaren ameslari;
Errezildikan Afrikaraino 

beldur gabe bidelari.
Behartsuekin urteak egin,

izan haien zerbitzari.
Jainko onaren besotan uzten

zaitugu, BIXI, opari.

Senide, ezkon senide eta ilobak. Egoerak ahalbidetzen
duenean egingo da bere aldeko meza.

ERREZIL, 2020ko martxoaren 30a



Imanol Garcia Landa  Tolosa

Denboraldia nahi baino lehen
bukatu bada ere Imanol Rojo
(Tolosa, 1990) iraupen eskiatzai-
learentzat, orain arteko denbo-
raldi onena izan da. Munduko
Kopako probetan lehiatu da ia
erabat, eta emaitzetan pauso bat
aurrera egin du.
Orain arteko denboraldi one-
na izan da zuretzat.
Hori da. Gainera Munduko Ko-
pan parte hartu dut denboraldi
osoan, eta aurretik ez dut aukera
hori izan beste urteetan. Hiru al-
diz sartu naiz lehen 30 postue-
tan, eta gero ere inguru horretan
aritu naiz. Lehenbizi 30. egin
nuen Lillerhammerko proban,
30 kilometrokoa, 15 kilometro
klasikoan eta segidan 15 kilome-
tro skatingean. Davosen 27. egin
nuen 15 kilometro skatingean. Bi
horiek abenduan izan ziren, eta
urtarrilean 26. egin nuen Nove
Meston jokatutako 15 kilometro-
koan. Beste bi proba garrantzitsu
ere egin ditut, etapaka egiten di-
renak; Tour de Ski, abenduan eta
urtarrilean, eta Ski Tour, otsaile-
an. Bigarrengoa, Eskandinavian
egindakoa, lehenengo egunean
gaixo jarri nintzen eta hainbat
proba gaixo egin nituen, antibio-
tikoak hartuz. Bukaeran berres-
kuratu nintzen, baina ez zen
nahikoa izan emaitza ona bat
lortzeko. Tour de Skin 37. amaitu
nuen sailkapen orokorrean, eta
Ski Tourren 46. bukatu nuen. 

Munduko Kopan parte har-
tzeko sailkapen moduko bate-
an egon beharra dago?
Aurten pixka bat libre moduan
joan naiz. Andorrako Federazio-
arekin elkartu naiz eta diru
gehiago jarri behar izan dut. Au-
kera izan dut liga onenean parte
hartzeko, eta aurreko urteetan ez
dut aukera hori izan Espainiako
Federazioarekin. Hori nahi nuen
egin aurten. Azken urteetan au-
kera izan dut puntuengatik parte
hartzeko Munduko Kopako pro-
betan, baina gehiago izan da ba-
liabide kontua. Espainiako Fe-
derazioarekin pare bat edo hiru
asteburu egiten nituen, eta aur-
ten ia egin ditudan proba denak
Munduko Kopakoak izan dira.
20 proba inguru egin ditut aur-
ten. Andorrako Federazioa logis-
tika guztiaz arduratu da eta nik
beraiei ordaindu diet. 
Emaitzei begiratuz gero, 41.
Beret Martxa irabazi zenuen.
Urte hauetan Vielhan bizi naize-
nez, aukera izan nuen parte har-
tzeko. Ilusioa egiten zidan, eta
entrenamendu moduan hartu
nuen, baina gero irabazteko au-
kera izan nuen eta azkenean ga-
raipena lortu nuen, eta pozik,
egia esan.
Beraz, balantze moduan, den-
boraldia nahi baino azkarra-
go bukatu bada ere, gustura
ezta?
Bai, Munduko Kopan 30 lehe-
nengoen barruan egitea nire as-
paldiko helburua zen, eta aurten

hiru aldiz egiteak ilusio handia
egin dit. Ezin naiz kexatu, emai-
tza onenak lortu ditut aurten, eta
gainera erregularra izan naiz 30
lehenengoetan parte hartzeko.
Asko motibatzen nau hurrengo
Olinpiar Jokoei begira. Urte
hauetan ikusten nuen ez nintze-
la iristen eta ikusi dut hor nagoe-
la, munduko onenekin, eta geroz
eta gertuago nagoela lehenengo
postuetatik. 
Noiz izango dira hurrengo ne-
guko Olinpiar Jokoak?
2022an izango dira, Pekinen. Da-
torren urtean Munduko Txapel-
keta da, Alemanian. Jomugan
Olinpiar Jokoak ditugu, baina,
egia esan, urtez urte joan behar
da, lasterketaz lasterka hartu, eta
ikusi zer mailan gauden. Dato-
rren urtean Munduko Txapelke-
ta izango da helburu nagusia. 
Ze proba gelditu zaizkizu ber-
tan behera aurtengo denbo-
raldian?
Eskandinaviako Ski Tourreko
proben ondoren atsedena har-
tzeko denbora nuen, eta presta-
tzen ari nintzen Munduko Kopa-
ko finala, aurten Kanadan izan-
go zena. Pena handiarekin
geratu naiz, lehenengo aldia bai-
tzen Kanadara joango nintzela
eta baita Munduko Kopako final

batera. Horrez gain, Espainiako
Txapelketa ere bertan behera ge-
ratu da. Justu asteburu honetan
izango zen, apirilaren lehen as-
teburuan. Esan daiteke denbo-
raldiko hilabete inguru geratu
dela bertan behera. 
Non harrapatu zintuen konfi-
namendua ezarri zenean?
Berez hemen, Vielhan, harrapa-
tu ninduen entrenatzen ari nin-
tzela, eta bertan geratu naiz. 
Nola moldatzen ari zara entre-
natzeko?
Normalean, denboraldia eta
gero hamabost egun atsedenera-
ko hartzen ditut. Eta hori egin
dut, eta aste honetan hasi naiz
pixkana mugitzen. Korri egiteko
zinta bat daukat, eta gero hanke-
tako ariketak ere egiten ditut, pi-
suak ere badauzkat, eta abdomi-
nalak eta besoetako ariketak ere
egiten ditut, denetatik pixka bat.
Dena ere etxe barruan. Bizikleta-
rentzako arrabola eskatu dut eta
ea iristen zaidan. Baina, esanda-
koa, orain hamabost egunetan
atsedena hartu dugu, gorputzak
behar zuen eta. 
Behin neguko denboraldia
bukatuta, ze prestaketa mota
egin ohi duzu?
Normalean maiatzean hasten
gara entrenatzen. Baina, orain,

aldatu egin dugu plangintza, eta
aste honetan oso lasai hasi naiz,
ahal dudana egiten. Ea konfina-
mendua noiz arte den eta hortik
aurrera beste urteetakoa egingo
dut: bizikleta, korri egin, rolleski
edo gimnasiora joan. Azkenean,
neguari begira oinarria hartzea
da helburua. 
Konfinamendua bukatzen de-
nerako ziur asko elurrik ez da
izango ezta?
Justu gaur (astelehenean) elurra
ari du. Ea elurrak irauten duen
konfinamendua bukatu arte, eta
eskiatzeko aukera daukagun.
Denboraldi-aurrea hasteko per-
fektua izango litzateke, egia
esan. Maiatza hasiera arte izan
ohi da elurra, baina ez dakit nola
egongo den egoera ordurako. 
Neguko kirol guztiak bertan
behera geratu dira, noski. Au-
kera izan duzu beste kirolarie-
kin hitz egiteko?
Kirol guztiak geratu dira bertan
behera, bai. Egia esan, guk ia
denboraldi osoa egin ahal izan
dugu, hilabete kenduta. Esan de-
zakegu dezente salbatu dela
denboraldia. Ez dut aukera izan
beste kirolariekin hitz egiteko,
baina entzuten dena da lasai
egoteko eta ahal duguna egiteko
etxean. 

«Denboraldi
honetan ikusi
dut hor nagoela,
munduko
onenekin»
IMANOL ROJO
ESKIATZAILEA
Aspaldiko helburua zen Imanol Rojorentzat
mundu mailako proba batean lehen 30
postuetan sartzea eta denboraldi honetan
hiru aldiz lortu du emaitza hori. Gustura eta
aurrera begira indarberrituta dago tolosarra.

Imanol Rojo, Vielhako bere etxean entrenatzen.  ATARIA
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ASTEAZKENA 01
ATARIA IRRATIA

09:00-13:00.Baserritik, Postalak
bidaia tartea, Entzuteko jaioak, Gure
Txokotik elkarrizketa tartea eta
Mestibull DJ Bullekin musika.
16:00.Zebrabidea. Magazina.
19:00.Ahoz-Aho Ipuinak ez dira gel-
dituko.
20:00.Mailu ta akuilu. Musika saioa. 
21:00.Mingaina Txulora. Erotikari
buruzko saioa.

28 KANALA
11:00.Etxean bai...Geldirik ez! (Aran-
txa Orbegozo)
12:00.Etxean bai... Geldirik ez! (Leire
Laca)
13:30.Gaurkoan Tolosaldetik
16:30.Lotsagabe
17:30.Gaurkoan Tolosaldetik
21:30.Gaurkoan Tolosaldetik
22:00.Urrutiajunbe
23:30.Gaurkoan Tolosaldetik

FARMAZIAK

Gaur

IBARRA.Egunekoa. Leyre Lejeune.
Euskal Herria kalea, 24. 943 67 32 74.
TOLOSA. Gauekoa. Lourdes Azpiroz .
Larramendi, 6 behea 1.   943 67 51 18.

EGURALDIA

IKER IBARLUZEA

Gaur.Dezente epelduko du.
Hego-ekialdeko haizeak
termometroei gora eragi-

narazi eta balio maximoak atsegi-
nak izango dira, erdiko orduetan 13-
15 graduan joz goia. Zeruan hodei
asko izango da eta tarteka zaparra-
daxkaren bat, bereziki arratsaldean.
Hala ere, euri gutxi botako du.

Bihar.Pixkanaka altxatzeko
joera. Goizean hodei-tapaki
handia izango dugu eta euri

pixka bat ere bai, baina eguerditik
erabat atertu eta arratsaldean, os-
tarteak zabaltzen joango dira, eguna
amaitzerako zerua nahiko garbi ge-
ratuz. Haizeak ipar ukitua izango du
eta tenperatura pare bat gradu jai-
tsiko da, 11-13 graduan joz goia.

TOLOSALDEKOATARIAk ez du bere gain
hartzen egunkarian adierazitako
esanen eta iritzien erantzukizunik.

Behi kaka plasta bezain zoriontsua
izan nahi zuen harriaren ipuina

Ipuinak ez dira geldituko ekimenaren barruan, Maite Frankok, binomio fantastikoa
teknika erabilita, itxialdiari aurre egiten laguntzeko sortutako ipuina, gaurkoan. 

B inomio fantastikoa
zer den? Gianni Ro-
dari idazle eta peda-
gogo italiarrak ipui-
nak asmatzeko sortu-

tako teknika bat. Hiru lagun
behar dira. Bi, hitz bana idatziko
dutenak (elkarri erakutsi gabe)
eta hirugarrena, hitzokin ipuina
osatuko duena. Hitz horiek isto-
rio osoan zehar erabateko prota-
gonismoa eraman beharko luke-
te, edo istorioaren ardatza izan.

Nola sortu zen ipuin hau?
Mendira (Jaizkibelera) joaten ga-
ren aldiro binomioa praktikan
jartzen dugu semeak, haren le-
hengusinak eta hirurok. Han pa-
perik ez, eta nork bere hitza au-
keratzen du, ondoren nik ipuina
bat-batean sortuz. Azken txan-
goan, harria eta kaka izan ziren
hautatutakoak. Ez dut uste harri
eta zur utziko zaituztedanik,
agian kaka hutsa irudituko zai-
zue, baina sikiera une batez en-
tretenituko zaituztet. 

HORRA IPUINA!
Bazen behin, oinak itsasoan bus-
titzen dituen Jaizkibel mendian,
harri zoritxarreko bat bide erdi-
erdian, handik pasatzen ziren
mendizale guztiei, nahi gabe, es-
tropezu egin arazten ziena. Harri
gajoa, bide erdi-erdian egon be-
har, inguruko ikuspegirik ede-
rrena duen mendi zoragarri har-
tan! (badakizue, jendea ikuspe-
gia begiratzen pasatzen zen
aldiro bide hartatik, eta horrela
harria ezin ikusi.) Mendizaleek
era guztietako hitz itsusiak esa-
ten zizkioten, harriaren bihotza
mintzen zutenak. Hau guztia gu-
txi balitz, gainera harria bizi zen
auzoan guztiek zoriontsuak
ematen zuten: haritzak, bela-
rrak, baita behi kaka plasta naz-
kagarriak ere (hark, zoriontsuen
zirudien). Haritzaren itzala de-
nek eskertzen zuten, eta hark ha-
rro-harro kulunkatzen zituen
adarrak, harriari ere adarra joz:
«Ni bai zoriontsua, denek maite

naute eta». Belarraren freskota-
sunean etzaten zirenek ere esti-
matu egiten zuten alfonbratxo
berdea. Horraino ulergarria. 
Baina kaka? Kaka? Zergatik ote
zuen irribarre enigmatiko hura
behi kaka plasta higuingarri ho-
rrek?

Behinola, sorgin bat handik
pasa, eta harriak kaka bihurtze-
ko eskatu zion.

- Behi kaka? Behi kaka plasta
nazkagarria? Ke ba, hori ez da be-
netan nahi duzuna. Zuk benetan
nahi zenukeena haritza izatea
da!

- Ezetz! Kaka plasta izan nahi
dut, behi kaka plasta nazkaga-
rria, mesedez!

Eta tan-ta-ta-txan! Sorginak
haritz bihurtu. Harria izandako
gure laguna, hasieran gustura
sentitu zen haritz gisa, baina txa-
kurren pixaz laster nazkatu zen,
ordea. Bitartean, hantxe, behi
kaka, zoriontsu.

- Banengoen ba ni! Haritza iza-
tea ez da horren ideia ona. Ea

sorgina berriz ere hemendik pa-
satzen ote den…

Eguna joan eguna etorri, sorgi-
na berriz ere azaldu zen. Haritz
bihurtutako harria oihuka hasi
zitzaion:

- Sorginaaaaa!!! Hemen!! Hari-
tza!! Tira, harria izandako hari-
tza. Nirekin gogoratzen? Mese-
dez, ez dut haritza izan nahi.
Bihurtu nazazu behi kaka plasta
behingoz!!

- Behi kaka plasta??? Behin
kaka plasta nazkagarria???

- Bai!!!
- Ke ba, ke ba. Zuk benetan ez

duzu hori nahi, ezta, txiki? Zuk
nahi zenukeena zera da, belarra
izan.

- Ezeeeeeetz!!!! Kaka izan nahi
dut, kak….

Eta tan-ta-ta-txan! Sorginak
belar bihurtu. Harria izandako
gure lagunak hitz ederrak jaso-
tzen zituen haren gainean eseri
edo etzaten zirenenak, baina sa-
torrak, pfffffff, lurra zulatu eta
zulatu zebiltzan, eta ez zegoen

hura aguantatuko zuen amaren
seme-alabarik, ez horixe! A zer
tortura! Bitartean, hantxe, behi
kaka, zoriontsu.

- Banengoen ba ni! Banengoen
bai ni! Belarra izatea ez da horren
ideia ona. Sorgina, non ote zabil-
tza, sorginaaaaa???

Eta bai, bete-betean eman du-
zue. Sorgina handik egun ba-
tzuetara agertu, eta berriz ere ha-
rria izandako belarra, malkoz
gainezka, hasi zitzaion:

- Mesedez, mesedez, behi kaka
plasta bihurtzeko behingoz!!!

- Ufff, ez dakit hori ote den be-
netan nahi duzuna, baina kasu
egingo dizut sikiera bakean uzte-
ko. Bai harri esker (eta gustu) txa-
rrekoa!

Eta tan-ta-ta-txan! Sorginak,
azkenean, behi kaka plasta izu-
garri bihurtu. Berehalakoan ja-
betu zen, harri izandako kaka,
zergatik izango ote zen handik
aurrera auzoko zoriontsuena.
Izan ere, handik pasatzen zire-
nek, bi aukera zituzten: bata,
«kontuz, kaka! Ia zapaldu duzu!»
esatea eta gure laguna bakean
uztea, edo bestela bete-betean
zapaltzea. Hura zen gehien gus-
tatzen zitzaion egoera, izan ere
beti bazen esaten zuenik: 

- Hara! Gaur zorte ikaragarri
ona izango dut!

Denok baitakigu kaka zapal-
tzeak zorte ona ekartzen duela.
Eta hori nondik datorren? Beste
egun batean azalduko dugu,
gaurkoan nahiko kaka eman di-
zuet eta.

ALDE ONAK BILATZEN
Ikusi duzue. Kakarik nazkaga-
rrienak ere izan ditzake bere alde
onak. Guk orain bizi dugun egoe-
rak bezala, koronabirus eta
itxialdia direla. Honezkero bere
alde onak bilatuko zenituen…
Baietz egun hauetan bizi izanda-
ko gauza onen zerrenda egiteko
gai izan, gutxien-gutxienez ha-
mar aurkituz! 

Eutsi goiari!

Costa Rican harri bitxiak. 
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