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IRITZIA

G arai berriak bizitzen ari gara, berriak eta

oso larriak, nire belaunaldikoek inoiz eza-

gutu ez ditugunak. Ez dut ezer berria

esaten, denok gara horren kontziente eta

jende asko –pentsalariak barne– horretaz hausnar-

tzen ari dira.

Gure bizitza hankaz gora dago, etxeetan gordeta

gaude, gaixotasunaren beldurrez, maite dugun jen-

dea besarkatu gabe, edozeinengandik aholkatu zai-

gun gutxieneko tartea mantenduz, ohitura berriak

onartuz eta egutegiari begiratuz. Hau luze doala esa-

ten zaigu eta dagoeneko hori barneratuta daukagu.

Ez nuen nik pentsatuko horrelako bizimodu zailaren

aurrean horren jarrera positiboa izango genuenik,

gure etxeetan ezohiko elkarbizitza, orokorrean, ho-

rren erraza izango zenik –edo ez horren zaila, behin-

tzat- eta horrenbeste ekimen sozial sortuko zenik.

Baina horrela gertatzen ari da, zorionez, guztion aha-

leginari esker.

Denok egokitu gara, arlo pribatuan zein publikoan,

denok egiten ari gara lana modu desberdinean, etxe-

an edo betiko lantokian, baina neurri berriak hartuz.

Denok baztertu ditugu gure ohitura sozialak eta baita

gure harremanak mantentzeko erak –nonbait, badiru-

di Whatsapp-a gutxiago erabiltzen eta dei zuzen

gehiago egiten ari garela, maite dugun jendearen

ahotsa entzun nahian-.  

Egokitzen ari gara, baita gure erantzun publikoa

ere. Hezkuntzan, osasungintzan, langabeziaren kude-

aketan… Arlo guzti horietan erantzun berria dago: es-

kolak online ematen, ospitaletan ahalegin bereziak

egiten, prestazio sozial berriak sortzen ari dira... Neu-

rri hauek gizartearen zati handia, oso handia, babes-

ten dute, baina ez herritar guztiak.

Halaxe da. Oraindik pertsona asko dago neurri ho-

rietatik kanpo. Hezkuntzan, adibidez, ikasle askok ez

du bitarteko nahikorik beren eskolak internetez jarrai

ahal izateko -datu hau, gainera, hezkuntza publikoan

bereziki larria da-. Honek hausnarketa sakona eta

erantzun publiko eraginkorra beharko du, inor atzean

gera ez dadin, tresna material ezagatik, behinik behin.

Prestazio sozialei buruz ere gauza bera esan daite-

ke. Gehienok gaude babestuta, gure soldata jasotzen

jarraitzen ari garelako, edo horren ordez langabezia

prestazioa jasoko dugulako. Baina hori ez da herritar

guztion egoera eta asko daude horrelakorik izango ez

dutenak, arrazoi desberdinengatik, baina denak injus-

tuak. Honek ere erantzun berezia eskatzen du, garai

guztietan pertsona guztien behar guztiek merezi du-

ten moduan.

Ea bizitzak eman digun aukera berri honetaz balia-

tzen garen guztia berrikusteko.

GARBIÑE BIURRUN
MANCISIDOR

EPAILEA

Gaixotasuna, 
ahultasuna eta 
ardura soziala 
eta publikoa 

Ez nuen nik pentsatuko 
horrelako bizimodu 
zailaren aurrean horren 
jarrera positiboa 
izango genuenik
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ERREPORTAJEA

GAZTEAK ETA 
EUSKARA, 
BIDE BEREAN
Uemak antolatuta, udalerri euskaldunetako gazteei zuzendutako 
topaketak egingo dituzte ekainaren amaiera eta uztailaren hasiera 
bitartean, Zumaia eta Lekeitio artean. Ekimen horren helburua 
«udalerri euskaldunetako gazteak euskararen inguruan sentsibiliza-
tzea, kontzientziatzea eta eragile aktibo» bihurtzea da.

Irati Saizar Artola

L augarren urtez jarraian antolatu ditu Ue-

mak udaleku irekiak. Aurten ere iazko for-

matua mantendu eta udaleku ibiltaria an-

tolatu dute, Zumaiatik Lekeitioraino iritsiko

da. «Oso garrantzitsua da udalerri euskaldunetako

gazteak elkarrekin egotea, elkarrekin ahalduntzea, el-

karrekin inertziatik kontzientziarako pauso hori ema-

tea», dio Jokin Uranga, Uemako hezkuntza arduradu-

nak. 

Salto! izeneko topaketak ekainaren 29an izango du

hasiera, Zumaian, eta uztailaren 5ean agurtuko dute,

Lekeition. Bidean, Itziarren eta Ondarroan egingo di-

tuzte geldialdiak, eta azken hiru gauak Lekeition pa-

sako dituzte. Aurten, 50 gaztek hartuko dute parte

udalekuetan

Aurtengo topaketen berrikuntzeta-

ko bat, zehazki, udalek egitaraua osa-

tzeko ekarpenak egiteko aukera dute-

la izango da. Geldialdiak egingo di-

tuzten herriekin harremanetan

daudela azaldu du Urangak: «Beraien

herrietara iristen garenean zer egin

nahiko luketen pentsatzen ari dira, eta

momentuz, itxura oso polita hartzen

ari da». Iaz, esaterako, iritsi ziren he-

rrietako gazteekin kontzertuak edota bertso bazka-

riak antolatu zituztela kontatu du hezkuntza ardura-

dunak.

Udalekuen helburua udalerri euskaldunetako gaz-

teek elkar ezagutzea eta beraien arteko harremane-

tan euskara erabiltzea den neurrian, horren inguruko

lanketa bat ere egiten dute astebete horretan. Tarte-

an-tartean tailerrak egiten dituztela azaldu du Uran-

gak, «guztia teorizatu eta elkarrekin iritzi eta sentsa-

zioak konpartitzeko».

‘Hedatu’ proiektuaren osagarria 

Herritarren kontzientziazioan eta sentsibilizazioan

lan egitea izan da, azken urteotan, Uemaren ildo na-

gusia. Eta udaleku irekiak, udalerri euskaldunetako

ikastetxeetan aurrera daramaten He-

datu izeneko hezkuntza proiektuaren

osagarri dira. Duela bost urte sortu

zuen Uemak euskararen arnasguneei

buruzko hezkuntza proiektua, eta

Haur Hezkuntzatik hasi eta Batxiler-

goa bitarteko ikasleekin lantzen dute

materiala: «HH, LH eta DBHn ikaste-

txearen esku jartzen dugu guk sortu-

tako materiala eta irakasleek beraiek

UDALEKU
IREKIAK
EKAINAREN 29TIK 
UZTAILAREN 5ERA
· Zumaiatik Lekeitiora. Tartean,
Itziarren eta Ondarroan egingo
dituzte geldialdiak.
· Kopurua: 50 gazte.
· Xehetasunak: uema.eus web-
gunean.
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lantzen dituzte unitate didaktiko ezberdinak, eta Ba-

txilergora Uemako teknikariak joaten gara». 

Nondik datozen, nongoak diren, udalerri euskaldu-

nak euskararen zabalkundean zein garrantzitsuak di-

ren eta euskararen bilakaera azken urteetan nolakoa

izan den lantzen dute ikasleek unitate didaktiko ho-

rietan. Urangaren arabera, «horixe da azkenean gure

helburua, jakitea beraiek egiten dutena zein garran-

tzitsua den; beraiek egiten ez badute, nekez egingo

du beste inork».Ia
zk
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ud
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«Udalerri euskaldunen etorkizuna gazteak direla

uste dugu, beraz, fokua beraiengan jarri nahi genuen,

arnasguneen eta hizkuntza ekologiaren diskurtsoaz

kontzientziatu nahi genituen», dio Urangak. Era ho-

rretan, arnasguneen diskurtso hori aisialdira ateratze-

aren beharraz jabetu ziren, eta hortik sortu zen udale-

ku irekiak antolatzearen ideia. «Udalerri euskaldune-

tako gazteek aukera izaten dute urtean zehar

ikastetxetan landu duten hori beste gazteekin elkar-

banatzeko, eta neurri berean, beraiekin egoteko». 
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ELKARRIZKETA

«Euskara 
sustatzea da gure
egiteko nagusia»
ANE ELORDI 
UEMA-K IAZ ANTOLATUKO 
UDALEKUETAN PARTE HARTU ZUEN

Usurbildik Arantzarako bidea egin zuen beste
hainbat gazterekin batera iazko udaleku 
ibiltarian eta parte hartzaileen artean sortu
zen giroa nabarmendu du tolosarrak, oraindik
ere mantentzen duten harremana dela dio.

Jon Miranda Tolosa

Penatuta dago Ane Elordi Saizar (Tolosa, 2002) aur-

ten ezingo duelako parte hartu Uemak antolatutako

udalekuetan. Osasun larrialdiagatik selektibitatea

egiteko egunak aldatu dizkiete eta zaila izango du jo-

atea. 

Selektibitateko azterketak uztailaren 6, 7 eta 8an ja-

rri dizkizuete. Ezinezkoa izango zaizu udalekuetan

egotea. 

Horrela da. Iaz parte hartu genuenetako askok errepi-

katzeko asmoa genuen aurten, baina

egoera horrela tokatu da. Ekainaren

29tik uztailaren 5era antolatu dute aur-

tengo udaleku ibiltaria eta ez da bide-

ragarria udalekuetatik itzuli eta hurren-

go egunean azterketak egitea. Egoera

hain aldakorra da ez dakigula, ziur, se-

lektibitateko egun horiek mantenduko

ote diren.

Euskararekin lotutako ikasketak egin

nahi dituzu aurrerantzean?

Oraindik ez dut erabaki, baina aukeren artean daude

Filosofia, Kazetaritza eta Euskal filologia. Ikasketa ho-

riek badute nolabaiteko harremana euskararekin.

Zeure burua euskaltzaletzat duzu?

Bai. Galtzaundiren bitartez parte hartu izan dut eki-

menen batean. Behin hitzaldi bat eman genuen eus-

kara eta kulturaren arteko harremanaz Tolosako kul-

tur etxean. Euskaraldia, Korrika eta horrelako ekime-

netan parte hartu izan dut. 

Zure ingurunea erabat euskalduna da? 

Gaztelaniaz inorekin ez dut harremanik. Bai aitaren al-

detik, bai amaren aldetik, familia guztia euskalduna

da. Laskorain ikastolan ibiltzen naiz

eta han ezagutu nituen lagunak.

Haiekin harremana beti euskaraz izan

da eta aisialdian ere ez dut gaztelania

erabiltzen. Dantzan ibiltzen naiz eta

hango lagunekin ere beti euskaraz.

Baina harremantxoren bat izango

duzu gaztelaniarekin.

Batez ere, akademikoa. Bestela bizi-

tza euskaraz egiten dudala esan de-

zaket. 

Zergatik erabaki zenuen iaz Uemak antolatutako

udalekuetan parte hartzea?

Interesgarria iruditu zitzaidan eskolan egitasmoa aur-

«Gaztelaniarekin
harreman 
akademikoa dut,
bestela, bizitza
euskaraz egiten
dut»
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ELKARRIZKETA

A
ne Elordi, ezkerretik hasita laugarrena,

iazko udaleku ibiltarian
ATA

RIA

keztu zigutenean. Lagunekin komentatu nuen eta ize-

na eman genuen elkarrekin. Iaz eskual-

deko lauk parte hartu genuen, nirekin

batera, Villabona, Zizurkil eta Anoeta-

ko banak. Udan gauza asko daude egi-

teko eta denetarako denbora izaten da.

Gainera, ekimen ibiltaria denez erakar-

garria egin zitzaidan udalekua.

Zein irakasbide atera zenuen zuk iaz-

ko esperientziatik?

Ibiltaria izan zen udalekua eta bidean

herri ezberdinak ezagutu genituen. Hori bera aberas-

garria izan zen. Azkeneko egunean, denak elkarrekin

bildu eta hausnarketa moduko bat egin genuen eta

hor euskarak bizi dituen errealitate ezberdinak ikuste-

ko aukera izan genuen. Solasaldi horretan parte hartu

zuten euskaldunak ez ziren udalerrietako gazteak,

etorkinak edota diasporako kideak. Batzuk esan zigu-

ten euren ingurunean euskaraz egiteagatik gaizki be-

giratzen dietela. Niretzat hori oso harrigarria izan zen.

Tolosa baino oraindik ere euskaldunagoak diren he-

rrietako gazteak ezagutzeko aukera izan zenuen.

Zer moduzko hartu emana?

Oso ona. Baziren herri txikiagoko gazteak baina ez

nuen alde handirik sumatu, nik Tolosan bizitza euska-

raz egiten dudalako. Esan dezaket, haiek eta nik, es-

perientzia berdintsuak bizi ditugula.

Zer da gehien gustatu zitzaizuna udalekuetan?

Gauza asko izan ziren. Bertso afari bat izan genuen

behin, beste batean kantu afari bat. Joaten ginen he-

rrietakoek antolatzen zituzten ekintza horietako asko

eta hori oso polita zen, bertako jendearekin harrema-

na izatea.

Harremana mantendu al duzu iaz udalekuetan parte

hartu zutenekin? 

Oraindik ere elkarrekin harremana badugu, udalekue-

tan beti sortzen baita xarma berezi bat. Ikasturtean

zehar askotan egin ditugu hitzorduak elkarrekin ego-

teko. Batzuekin besteekin baino harreman handiagoa

izatea normala da, baina elkar ikusi izan dugu, adibi-

dez, parrandetan. Durangoko Azokan ere elkartu gi-

nen parte hartzaileetako batzuk. 

Zertarako balio izan dizu udaleku hauetan parte har-

tzeak?

Balio izan dit bestelako esperientziak gertuagotik

ezagutzeko. Guk Tolosan euskararekiko

harremana modu batera bizi dugu bai-

na zoritxarrez, beste leku batzuetan, ez

da hain harreman normalizatua. Euska-

raz aritzeagatik gaizki begiratzen zai-

tuztela pentsatzea ere gogorra egiten

zait.

Zein eginkizun duzue udalerri euskal-

dunetako gazteek?

Nik uste gure egiteko nagusia euskaraz

hitz egin eta euskara gure ingurunean ahal den gehie-

na sustatzea dela. Norbaitek gaztelaniaz hitz egiten

badizu eta euskaraz erantzunda ulertu dizula baldin

badakizu, eduki behar duzu kontzientzia euskaraz ja-

rraitzeko. Jakin behar duzu horretarako eskubidea

duzula. Euskaraz egitea garrantzitsua dela konturatu

behar du gazteak, eta aldi berean, jakin behar du in-

portantea dela euskal kultura kontsumitzea.

Sumatzen dituzu Tolosan zurea bezain euskaldunak

ez diren inguruneak?

Ni mugitzen naizen ingurunea euskalduna da, baina

badakit beste gazte batzuk Tolosan ez dutela euska-

raz egiten, gaztelaniaz hitz egiteko ohitura hori bar-

neratuta daukatelako. Hori gertatzen da eskolan ikas-

ketak erabat euskaraz egiten dituzten gazteekin ere.

Ohitura kontua dela uste dut, baina ohiturak alda dai-

tezke. 

«Gazteak 
jakin behar du
inportantea
dela euskal 
kultura 
kontsumitzea»
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Orain EZ da bidaiatzeko momentua,
etxean gelditzekoa baizik.
MIRA BIDAIAK etxean gelditzen da.
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Zer dira birusak?

E gunotan askotan entzuten ari garen hitza da: birusa. Gaurko nire helburua ez da

koronabirus berriari buruz gehiegi hitz egitea, beste konturik ez dago, baina

orokorrean birusak zer diren azaldu nahiko nuke. Hasteko, ohar txiki bat. 

COVID-19 ez da birusaren izena, birusak eragiten duen gaixotasuna baizik. Biru-

saren izena SARS-CoV-2 da.

Zer da birus bat, ordea? Lehenik eta behin, jakin behar dugu birusak ez direla bizidunak. Edo

bai. Egia esan, ez dago argi birusak bizidunak diren edo ez, eta hori eztabaidagaia da zientzia-

larien artean. Bizidunak bizidun dira hiru funtzio betetzeko gai direlako: nutrizioa –kanpoko

elikagaiak hartzea–, erlazioa –ekosistemarekin elkarrekintzak izatea– eta ugalketa –antzeko

ondorengoak izatea–. Birusak ez dira gai bizi-funtzioak bere osotasunean betetzeko eta ho-

rregatik dago zalantzan bizidunak diren edo ez. Hain zuzen ere, birusak ez dira gai haien ka-

buz ugaltzeko. Zelula ostalari baten beharra dute birus berriak egin eta ugaltzen jarraitzeko.

Birusak tamaina oso txikikoak dira, ehun nanometro ingurukoak. Horrek esan nahi du, gutxi gorabehera, ile ba-

ten zabaleran mila birus errenkadan jar daitezkeela. Egiturari dagokionez, birusak material genetikoa dira. Nola-

bait, birusaren kopia gehiago egiteko beharrezkoa den informazioaren gidaliburua litzateke material genetikoa.

Informazio genetiko hori proteinazko geruza batek babesten du. Geruza horrek hainbat forma izan ditzake.

SARS-CoV-2 birusaren kasuan kanpoko proteina horiek koroa forma dute eta hortik datorkio koronabirus izena.

Proteinazko babes-geruzaren gainetik ere beste mintz batzuk egon daitezke.

Esan bezala, birusak ugaltzeko beste bizidun baten beharra duten agente infekziosoak dira, parasitoak. Ez

daukate metabolismo propiorik eta, horregatik, zelulak kutsatu behar dituzte haien kopiak egiteko. Nola gerta-

tzen da prozesu hau? Bada, une jakin batean, birusaren kanpoko atal batek zelula ostalariaren atal batekin bat

egiten du, giltza eta sarraila baten antzera. Une horretan, birusak zelulara sartzeko modua dauka eta, horrela, bi-

rusak bere material genetikoa pasatzen dio zelula ostalariari. Zelula ostalaria ez da konturatzen material hori ez

dela berea, eta birusaren gidaliburua jarraituz birusaren kopiak egiten hasten da. Zelulak bere makineria guztia

birusaren aginduetara jartzen du.

Birusak mugaraino ustiatzen du zelula ostalaria. Zelulak bere funtzioak betetzeari uzten dio eta birusaren ko-

piak egiten bakarrik jarduten du. Prozesuaren amaieran, gehienetan, zelula suntsitu egiten da eta barruan zeu-

den birus guztiak kanporatu egiten dira. Birus horiek beste zelula batzuk kutsatzera doaz eta, horrela, organis-

moan gaixotasuna hedatzen da. Horri aurka egiteko gure organismoak immunitate-sistema erabiltzen du eta,

bereziki, sistema horren parte diren antigorputzak. Hala ere, birusari aurre egiteko gorputzak denbora eta osa-

sun orokor ona behar ditu.

Birusaren aurkako borrokak bi emaitza posible ditu: or-

ganismoaren immunitate-sistemak irabaztea edo galtzea.

Bigarrena gertatzen den kasuan, ostalaria hil egingo da

edo kalte larriak jasango ditu. Hala ere, birusen arriskua ez

da hori bakarrik. Kontua da gure gorputzaren eta birusaren

arteko borrokak dirauen bitartean birusak beste organismo

batera salto egin dezakeela borroka berri bati hasiera ema-

nez. Horregatik egon behar dugu etxetik atera gabe.

JOSU LOPEZ-GAZPIO
KIMIKAN DOKTOREA

ETA ZIENTZIA  
DIBULGATZAILEA
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Irati Saizar Artola

A larma egoera ezarri eta berehala sortu

dira zaintza sareak Tolosaldeko hainbat

herritan. Etxean itxita geratu behar du-

tenei laguntza emateko prest agertu

dira hainbat eta hainbat boluntario. Adinekoei edota

berrogeialdian daudenei erosketak etxera eramateko

ekimenak martxan dira, borondaterik zabalenarekin,

azken egunotan, eskualdean.

Amasa-Villabonakoen eta Alegiakoen kasuan, esa-

terako, udalak gaztetxeekin jarri dira harremanetan,

eta elkarlanean ari dira zerbitzua eskaintzen. «Eskaini

beharreko zerbitzu bat» dela dio Xabat Laborde

Amasa-Villabonako zinegotziak. Dagoeneko bolunta-

rio zerrenda «oparoa» dute osatuta, eta zehaztuta di-

tuzte eman beharreko pausoak zeintzuk diren. Behar

bezala antolatua, eta beharrezko segurtasun neurriak

Konfinamendua ezartzeak, etxetik ezin ateratzea dakar. Arrisku 
egoeran dauden horiei laguntzeko, besteak beste, erosketak egiteko,
boluntario sareak osatu dira eskualdeko herri askotan, eta bestelako
neurri eta ekimenak ere prestatu dituzte, herritarrei laguntzeko.
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LAGUNTZA SAREAK, 
ELKAR ZAINTZEKO

hartuta herritarrek egindako eskaerei au-

rre egiten ari direla dio.

Boluntarioak auzoka banatu dituzte,

«gertutasunagatik». 09:00etatik

12:00etara bitarte jasotzen dituzte deiak

Villabonako arreta zerbitzukoek, eta bo-

luntario zerrendako batekin jartzen dira

harremanetan ondoren. Pertsona horrek

posible badu, berak deitzen dio zerbitzua

eskatu duenari eta erosketa zerrenda

prestatu ostean, udaletxera joaten da bo-

luntarioa. Udalak erosketetara bideratutako kontu

mugatu bat zabaldu du, 3.000 euroko kopurua due-

na, eta kreditu txartel horrekin egiten dituzte eroske-

tak boluntarioek. Bide batez, udaletxean eskularru eta

maskarak janzten dituzte eta bo-

luntarioa dela nabarmentzeko iden-

tifikazio txarteltxo bat eramaten

dute. Labordek azaldu duenez, bo-

luntarioei honako gomendioa ema-

ten diete: «Ahal dutela behintzat,

komertzio txikietan erosteko eska-

tzen diegu». Behin erosketa eginda,

zerbitzua eskatu duenari atean uz-

ten diote eskatutakoa.

Ordainketa egiterako garaian, au-

kera ezberdinak jarri dituztela azaldu du Labordek:

«Transferentzia bidezko aukera lehenetsi dugu, ho-

rrek, boluntarioaren eta eskatzailearen artean kontak-

tu fisiko zuzenik ez egotea ahalbidetzen baitu». Gai-

«Ordainketa
transferentzia
bidez egitea 
lehenetsi dugu,
kontaktu fisiko-
rik ez egotea
ahalbidetzeko»
XABAT LABORDE

IR
AT

I S
A
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A

R 
A
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O
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nerakoan, kreditu txartelarekin ere ordaindu daiteke,

datafono bat lortu baitute. Eta «azken aukera» bezala

ezarri dute esku diruarekin ordaintzearena, «esku di-

rua arriskutsua izan daiteke, eta ahal bada ekidin egin

nahi dugu». 

Alegian ere gauza bera ari dira egiten. Udaletik azal-

du dutenez, haiek ere protokolo bat jarraitzen ari dira

erosketak bideratu ahal izateko. Eskaera egiteko tele-

fonoa udal ordezkari batek kudeatzen du, eta behin

eskaria jasota, boluntario bat jartzen da eskatzaileare-

kin harremanetan, zer erosi eta nola eraman hitzartze-

ko. Guztira 35 boluntario inguruk osatzen dute sarea,

eta sare horretan, gaztetxeko hainbat kidek zein bes-

te hainbat herritarrek hartzen dute parte.

Beste hainbat modu

Ibarran eta Zizurkilen, esaterako, 70 urtetik gorako

jendeari telefono deiak egiten ari zaizkie udaleko ki-

deak. Izan ere, Zizurkilen, haien zerbitzua eskaintze-

ko informazio oharrak jarri zituzten etxeetako porta-

letan, baina, Maite Amenabar zinegotziak azaldu

duenez, «baserri asko ditugu herrian eta, gainera,

adin horretatik gorako bizilagun askok ezin izaten

dute portalera ere jaitsi». Gurutze Gorrikoek bidalita-

ko informazioarekin protokolo bat landu dute udale-

an, boluntario sareak behar bezala lan egiteko. 

Ibarran, telefono dei horien bidez, beharren diag-

nostiko bat egiten ari da Gizarte saila.  Bide horretan,

boluntario sare bat osatu dute, 40 pertsonatik gora-

koa, eta horiek jarraitu behar duten protokoloa ere

osatu dutela baieztatu dute udaleko kideek, «inor

arriskuan jar ez dadin». Bestetik, mendekotasuna du-

ten pertsonei zerbitzua eskaintzen dieten zaintzaile

formal edo ez formalentzat ziurtagiriak egiten ari da

udala, «euren lana burutzeko mugikortasuna berma-

tua izan dezaten». Telematikoki eska daitezke ziurta-

giri horiek.

Beste komunitate bati begira ere jarri da Ibarrako

Udala. Elikagai bankua momentuz bertan behera ge-

ratu denez, bertako erabiltzaileentzat eta gizarte la-

rrialdikoentzat erosketa baleak egin dituzte. Horrela,

elikagaiak, botikak edo behar-beharrezko gaiak erosi

ahal izango dituzte pertsona horiek. «Bale horiek ja-

sotzen dituzten herritarrek ekimenera batu diren

Ibarrako komertzioetan aldatu ahal izango dituzte

lehen beharreko artikuluen truke, ordainketarik bu-

rutu gabe», azaldu dute.

Erosketak 
egitetik etxera
bidean. I. S. A.
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Ahal dela, 
bertakoaren alde

S altoki txikiak itxita daude eta supermerkatuak
zabalik. Azoka egiteko ere nahikoa komeri.
Horren aurrean, Baliarraingo Udalak, herriko

baserritar eta produktoreekin elkarlanean, bertako
produktuak etxeetara banatzeko ekimen bat jarri du
martxan. Herritarrei mezua zabaldu zaie, zein pro-
duktu eskuratu daitezkeen zerrendatuz, eta behin
eskaria eginda, udaleko kideak arduratzen dira etxe-
raino eramateaz. Astean behin hartzen dute horreta-
rako tartea. Momentuz, ostiraletan. 

Larreta baserria, Argaia Goena baserria, Eguzkilo-
re okindegia, Aranburu oilategia, Pagoa garagardo-
tegia eta Irabi Azpiko baserria dira, besteak beste,
ekimenean parte hartu dutenak. Horrela, esnekiak,
haragia, ogia, garagardoa eta barazkiak behintzat

eskura ditzakete herritarrek, herrian bertan. Josu
Ozaita alkateak azaldu duenez, «inguruko baserrita-
rrei kontsumoa jaitsi egin zaie, eta aukera eman nahi
izan diegu beraien produktuak nolabait behintzat bi-
deratzeko». Beharrezko neurriak hartuta egiten ari
direla dio, eskularruak eta jantzita. «Etxez etxe bana-
tzen ditugu jendearen eskariak, horrela jendeak ez
dauka supermerkatuetara jaisten ibili beharrik».

Etorkizunera begira, beste kontsumo eredu bat
bultzatzeko ere izan daitekeela dio Ozaitak eta kon-
tsumo sare bat eratzeko aukera polita ikusten du:
«Ekimen hau momentuko erantzun bat izan da, baina
aukera bat izan daiteke jarraipena emateko, herrita-
rrek nahi badute, noski, gu saiatuko gara bide hori
lantzen».

13
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A sko dira, egunotan, etxean bakar-baka-

rrik bizi direnak. «Badago jendea guk

deitzen ez badiogu, inorekin hitz egiten

ez duena», dio Elena Rikondo Saiaz

Mankomunitateko gizarte langileak. Albiztur eta Bi-

dania-Goiazko herritarrez arduratzen da, Errezilgo

eta Beizamakoez gain. Gauza bera egiten du Nerea

Arregi Uli Mankomunitateko gizarte langileak ere.

Bere ardura Leaburu-Txaraman, Belauntzan, Gazte-

lun eta Orexan gizarte zerbitzuak eskaintzea da.

Arregik dioenez, «jendea benetan egoera prekarioan

geratu da, izan ere, lehen mailako harreman sarerik

ez dute askok, edo dituztenak oso ahulak dira». Az-

ken egunetan «sekulako lana» egiten ari direla diote

biek.

Beste herri gehienetan bezala, hauek ere, zerbi-

tzuak eskaintzen dituzte. Hala nola, behar gehien du-

tenei erosketak egiten laguntzen diete. Baina bada

horren aurrean gehiago lantzen ari diren aspektu

bat: laguntza psikologikoa. Uli Mankomunitatetik,

esaterako, 65 urtetik gorako pertsona guztien jarrai-

pena egiten ari direla zehaztu du Arregik: «Deitu egi-

ten diegu eta gizarte zerbitzuak beraien eskura dau-

dela gogoraraztearekin batera bakoitzaren egoera-

ren berri jasotzen dugu».

Lan bera hartu du Rikondok ere. Jendea kontrolpe-

an izateko deiak egiten ari dira. «Oso garrantzitsua

da jendeari galdetzea ea zer moduz dagoen. ‘Zer or-

dutan jaiki zara? Zer egin duzu goizean zehar?’ Ho-

rrelako galderak egiten dizkiegu; ez dugu deitzen

soilik jakiteko haragirik behar ote duten». Ahalik eta

gehien zaintzen saiatzen ari dira herritarrak. «Dei ho-

rien amaieretan batek baino gehiagok esan izan

digu: ‘Nahi duzuenean berriro dei nazazu’. Eta jo,

gustura egiten ditugu dei horiek, izan ere badakigu

dei horien atzean norbait dagoela». 

Bidaniako eguneko zentroa itxi egin zuten segur-

tasunagatik, eta pertsona horiek zaintzeko baliabi-

deak lortzen saiatu dira Saiaztik, «batez ere familiako

kideekin eta bizilagunekin bermatu dugu gutxiene-

koa». Zentroko langileak ere momentu hauetan ja-

rraipen dei horiek egiten ari direla azaldu du Rikon-

dok. Eta etxez etxeko zerbitzua

ere geldirik dagoenez, zerbitzu

horretako langileak direnak ere

deiak egiten ari dira. «Horrela-

ko egoeretan, jendearen bo-

rondatea zenbaterainokoa den

agerian geratzen da». 

Gehienean, adinekoak izaten

dira modu bateko edo besteko

laguntza behar izaten dutenak.

Baina Rikondoren ustez, bada

beste kolektibo «nahiko handi

bat» bakartuta dagoena: gaixo

daudenak edota baliabide nahi-

korik ez dituztenak, esaterako.

«Jende horri ere bakarrik ez da-

BAKARDADEA
SAMURTZEN

Elena
Rikondo

«Momentu hauetan
herritarrak benetan

nola dauden ikusi
behar dugu; ahalik
eta gehien zaindu

behar digu» 
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goela sentiarazi nahi diogu».

Arregi ere harremanetan jarri

da behar bereziak dituzten

pertsona zein familiekin, men-

pekotasuna dutenekin edota

zaurgarriak direnekin: «Berriro

ere zaintza jarri behar dugu er-

digunean, eta inoiz baino

gehiago komunitatean dau-

den baliabideak erabili, zain-

tza hori, behintzat, bermatu

ahal izateko». Zaintza lanaz

ere ideia bera du Rikondok: «Momentu hauetan jen-

dea benetan nola dagoen ikusi behar dugu, ahalik eta

gehien zaindu behar ditugu, ospitalera ahalik eta jen-

de gutxien eramaten saiatzeko». 

Denon artean

Borondatea nagusitu da guztiaren gainetik. Eta hortik

etorri dira hainbat boluntario sare. Uli Mankomunita-

tearen barruko herrietan, herriz herri sare bat osatu

dute. «Boluntarioez gain, herri langilea ere ari da eros-

keta zerbitzuetan parte hartzen», azaldu du Arregik.

«Gizarte langintzan esku hartze mailetako bat da lan

komunitarioa, eta momentu hauetan inoiz baino ga-

rrantzitsuagoa da ikuspegi komunitarioa izatea». 

Uli Mankomunitatetik protokolo bat jarri dute

martxan, eta lehenik, beharra duten komunitatea

identifikatzeaz arduratzen dira. Behin lan hori egin-

da, boluntarioari pasatzen diote beharra duen per-

tsonaren kontaktua, eta beraiek jartzen dira harre-

manetan zer behar duen jakiteko. Gipuzkoako Gizar-

te Langileen Elkargotik koordinazio talde bat sortu

dela eta bertan parte hartzen ari direla ere azaldu du

Arregik. Horrez gain, eskolekin harremanetan jarri

dira haurren egoera zein den jakiteko, eta baita he-

rrietako medikuekin ere, herritarren osasun egoera-

ren berri izateko. Bestelako instituzioekin ere harre-

mana badutela azaldu du: «Eusko Jaurlaritzaren bi-

tartez, gizarte larrialdietarako laguntzak tramita-

tzen ari gara, eta bazterkeria egoeran dauden per-

tsonen jarraipena egiten ari gara foru aldundia eta

Peñascal Fundazioarekin. Gainera, indarkeria jasa-

ten duten emakumeen aurrean aldundiarekin batera

jarraipena egiten ari gara». 

Udaletako gizarte langileen lana da herritar guz-

tiengana iristea, eta hori, neurri batean, herri txikie-

tan errazagoa izan daitekeela uste du Rikondok.

«Udalekin egiten dugu lan, herrietako alkate eta zi-

negotziekin, eta haiekin batera, erraz identifika di-

tzakegu beharrean daudenak nortzuk diren. Herri

txikietan gehienok ezagutzen baitugu elkar». Horrez

gain, egoera hauetan, inguruak ere asko baldintza-

tzen duela uste du: «Herritarrei deitzen diedanean

eguzkitara ateratzeko aholkatzen diet, etxe atarian

pauso batzuk behintzat emateko». Hori hiri handie-

tan nekezagoa ikusten du. 

Alarma egoera amaitu artean, herritarrei ahalik

eta zerbitzu osatuena eskaintzeko lanean buru-be-

larri jarraitu nahi dute biek. Eta bien partez, eskerrak

eman nahi dizkiote herrietan boluntario lanetan ari

diren norbanako bakoitzari. 

«Berriro ere zaintza
erdigunean jarri
behar dugu eta 
komunitatean dauden
baliabideak erabili»

Nerea
Arregi
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«Orain denbora
daukagu, 
inoiz izaten ez
duguna»
JON IRASTORZA
BOLUNTARIO TALDEKO ANTOLATZAILEA

Irati Saizar Artola

Denbora izateak pentsatzera eraman du Jon

Irastorza (Tolosa, 1983). Medikua den lagun

baten egoerak kezkatu zuen lehenik, eta herri

oso batez kezkatzera eraman du ondoren alarma ego-

erak. Tolosako boluntario talde eragileko antolatzaile-

etako bat da, eta boluntario sarea kudeatzeaz gain,

beste hainbat proiektu sortzera murgildu dira azken

egunotan.

Nondik sortu zitzaizun boluntario talde bat sortzeko

ideia?

Hemen bizi den Sevillako lagun bat daukat, medikua

dena. Lagunak badituen arren ez du familiakorik gertu,

eta egunero ordu mordo bat sartu behar dituenez la-

nean, pentsatu nuen esku bat bota niezaiokeela lagun-

tzeko. Hortik, beharrean egon zitekeen jende gehiago

etorri zitzaidan burura, eta denentzat zerbait antola-

tzen hastea erabaki genuen. Lagun bati komentatu

nion, eta bion artean hasi ginen guztiarekin.

Nola planteatu zenuten ideia hasiera batean?

Whatsapp bidez zabaldu genuen mezua, eta 150 izen

emate edo jaso genituen. Hasiera batean, osasungin-

tzako langileei eta hirugarren adinekoei laguntza es-

kaintzea genuen buruan. Baina boluntarioak gehitu

ahala, geroz eta sentsibilizazio gehiago genuen, eta

hor hasi ginen etxegabeez edota migratzaileez hitz

egiten.

Eta gero, udalaren babesa lortu zenuten.

Hau guztia mugitzen hasi ginenean, zein arrisku egon

zitezkeen ikusi genuen. Orduan, udalarekin bide bat

ireki nahian hasi ginen, galdetzeko ea nork bermatuko

zuen gure lana, iruditzen zitzaigulako udalak zerbait

egin behar zuela. Eta udalak kostata boluntario lan ho-

riek Gurutze Gorritik bideratu zituen. Hor, lan egiteko

modua beste modu batera izan zitekeela ikusi genuen.

Gure helburua dagoeneko gauza horietaz arduratzen

diren elkarteei babes eta laguntza bat ematea da, be-

harko balute, noski. 

Zein dira eragile edo elkarte horiek?

Horietako bat Gurutze Gorria da. Zerbait behar badu-

te, guri abisatu besterik ez dute, eta guk behar duten

boluntario kopurua bideratzen dugu beraien bidez.

Bestetik, pertsona helduen mugikortasuna sustatzen

duen elkartea da Adinkide, eta haiekin lan egiteko ere

boluntario batzuk lotu dira. Guztia bideratzeko, 010

zenbakia ahalbidetu dugu; ez da soilik adinekoei bide-

ratutako zerbitzua, herritar guztiek deitu dezakete,
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edozein beharretarako. Jendeak zenbaki horretara

deitzea nahi dugu, horrela, arazo ezberdinak identifi-

katu ahal izango ditugu. 

Guztia koordinatu eta kudeatzeko mahai bat eratu

duzue laguntza sarean zaudeten kide guztien artean.

Bai, egunero ari gara bilerak egiten. Udalak diagnosi

bat egin zuen hasieran, eta hiru ardatz dituen ekintza

plan bat aurkeztu zigun. Ardatz bakoitza herriko eragi-

le batek kudeatzen du, eta gure boluntarioak elkarte

horiekin ari dira elkarlanean. Esaterako, zaurgarriak di-

renez, hau da, etxe gabeez, migratzaileez Peñascal

Fundazioa arduratzen da; bestetik, adineko pertsonei

babesa ematea Adinkide elkartearen

esku dago, eta azkenik, Gurutze Gorri-

koek kudeatzen dituzte erosketak. 

Hori beraiek proposatu zuten, eta

guk erantzun genien, laugarren ardatz

moduan egon zitekeela beste zerbait,

sortu zitezkeen beste behar batzuei

erantzuteko. Adibidez, Etxean bai, gel-

dirik ez! proiektua sortzen ari gara, 28

Kanalarekin elkarlanean. Boluntario sa-

reko altxortzat dugu proiektu hau. As-

moa da herriko jendeak adinekoei zuzendutako kirol

jarduerak grabatzea eta 28 Kanalean ematea. Izan ere,

jendea aspertuta dago etxeetan, eta entretenimendu-

rako zerbait behar du. Dagoeneko, 30 lagun prest

agertu dira haien bideoak grabatzeko. Kopuru horre-

kin, egunero gutxienez ordubeteko programazioa es-

kaintzeko gai izango garela uste dugu.

Ideia faltarik ez duzue beraz.

Ez. Momentuz, udaletik aparte, gure lan sarean lau ma-

hai paralelotan ari gara lanean. Batetik, boluntarioen

talde eragilearen antolakuntzan lanean ari direnak;

bestetik, Etxean bai, geldirik ez! proiektuarekin ari di-

renak; azokaren inguruan hausnartzeko ere beste bat

sortu dugu, larunbatetako azoka plazan ikusi nahi du-

gulako; eta azkenik, elikadura burujabetzaren ingu-

ruan film labur bat egiten ari direnak. Azken hau, Tolo-

san kokatutako film bat da eta herritarren testigantzak

eta bilduko ditu, eta laster izango da ikusgai.

Bueltan-bueltan, hamaika gauzatan duzue burua.

Ba bai. Lagun batek eta biok hasitako gauza bat norai-

no iritsi eta zabaldu den ikusteak poza ematen du. Oso

talde ederra sortu dugu, oso langilea. Boluntarioek eta

elkarlanak sortzen duten zerbait da. Kontua da, orain,

denbora daukagula, inoiz izaten ez duguna. Ezohiko

momentu batean gaude, emozionalki hunkituta gau-

de, zalantzak dauzkagu, beldurtuta gaude, baina, mo-

mentu hauetan gizakiak esperantza behar du eta edo-

zeri eusten dio. Dakigun bezala, kapitalak momentu

hau erabili egingo du bere kontakizuna defendatzeko,

eta iruditzen zaigu guk ere erabili egin behar dugula,

gure alde eta gure herriaren alde. Eraldaketarako mo-

mentu aproposa da, jendeak denbora baitu gaizki egi-

ten ari garenaz jabetu eta hausnartzeko. Eta gainera,

azaleratu egin dira sistema honek au-

rretik zituen arazo guztiak, besteak

beste, hiri modeloa, elikadura burujabe-

tzaren falta, zaintza eta osasun publiko-

aren beharra, energia edota industria

menpekotasuna eta abar.

Orain sortzen ari zaretena, gelditzeko

dator?

Badut esperantza talde honetatik beste

zerbait sortuko dela. Momentuz, behin-

tzat, oso polita izaten ari da.

«Momentu 
hauetan giza-
kiak esperantza
behar du eta
edozeri 
eusten dio»

Jon Irastorza. ATARIA
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Akordatzeko garaia

Idatzi hau argitaratzen denean ere konfinamen-

duan –batzuk partzialean; besteak osoan- jarrai-

tuko dugu. Bat-batean gure bizitzaren erritmoak

guztiz aldatu dira; motorra relantian sartu dugu. Ala-

baina, kezkak eta beldurrak martxak gehituz joan

dira kasu askotan. Erritmoaren geldotasunari etekina

ateratzeko asmoz apalategian ditudan liburuekin au-

rrez aurre jarri naiz. Batzuk irakurri gabeak ditut; bes-

teak irakurtzen hasi bai, baina utziak; eta, badira bes-

te batzuk, kuttunak, bereziak, arrastoa uzten duten

horietakoak. Azken horietakoa da niretzat Joseba

Sarrionandiaren Akordatzen (2004) izeneko liburua.

Kuttuna, zinez.

Oroitzapenetan bidaiatzeko proposamena egiten

zaigu liburuan; lehenik, Sarrik, bere oroitzapenetan

murgiltzen gaitu, ondoren, ezinbestean, norbere

oroitzapenetan murgiltzen gara. Jakina da gizakiok

memoriak eraikitzen ditugula, baina memoriak gu

ere eraikitzen gaituela pentsatuta, aspaldi ekin nion

nire oroitzapenen koadernoa idazteari. Ariketa ede-

rra da, izan ere, memoria txarrekoa aitortzen naize-

nez ariketa dibertigarri bezain motibagarria irudi-

tzen zait. 

Sarriren oroitzapen horietatik testuinguru sozial

eta politiko jakin bat begitantzen zaigu. Irakurleak

bere senti ditzakeenak, edo, akaso, oso urruneko.

Euskal Herriko historiaren hainbat gertakizun daude

jasoak bertan, modu intimista eta subjektibotik eka-

rriak. Eguneroko zertzeladak ere jasotzen dira libu-

ruan, esaterako, honakoa: «Estraza paperaz akorda-

tzen naiz dendetako mostradorean egotean zela,

gauzak biltzeko. Eta kontuak ere estraza paperean

bertan egiten ziren, eskuz». Pentsatzen dut zuk ere,

nire moduan, zure herriko denda txiki eta goxo haie-

tako irudiak ikusi dituzula begi aurrean. Izendatuko

genituzke oraindik ere dendari haien guztien izenak,

ez da hala?

Oroitzea ez da norbere baitako ekintza soilik, pro-

zesu kolektiboa ere bada. Eta ziur naiz, oroitze arike-

NORA URBIZU
AROZENA

ANTROPOLOGOA
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IKUSMIRA(N)

ta publikoa egitean, hau da, nire me-

moria aktibatzean, memoria gehiago

ere aktibatu direla. Adituek diote be-

launaldi bereko kideek oroitzapen

partzialak partekatzen dituztela; nola-

bait, iraganetik memorian erregistra-

tutako zatiak soilik gogoratzen ditu-

gula. Honela, gizakiok oroitzen dugu

bizi izan genuenari, eta, memoria ko-

lektiboetan bizi den iraganari esker; haietatik ere ika-

siz. Esan dezakegu, beraz, oroitzea sormen prozesu

bat dela, non iragana egungo gizartean landu, erre-

produzitu eta berrinterpretatzen den. Oroitzapena

bilatzea, gogora ekartzea, oso garrantzitsua da, orai-

naren bat-bateko aldaketetara egokitzen laguntzen

duelako. Memoriak, beraz, iparrorratz zentzu bat

ematen du gaur egun. 

Liburuaren eskema jarraituz, hainbat oroitzapen

partekatuko ditut zuekin; edonola ere, guztiz nire

egiten dut Sarrionandiaren hausnarketa hau: «Idatzi

ezin ditudan gauzez akordatzen naiz. Baina ahaztu

nahi ditudanak baino gehiago dira, seguru asko,

akorduan ez ditudanak».

Nik oroitzen dut Altzingo iturriari Bi-itturri deitzen

geniola, eta ondoren, hiru iturri izan zirela. Akorda-

tzen naiz, ikastetxera bidean ekaitzak harrapatuz

gero, kamioi-atoien azpian sartzen ginela eta zutik

kabitzen ginela. Gogoan dut Bixagorriren artasorora

baloia propio botatzen genuela, bertan sartzearen

abentura bizitzeko. Akordatzen naiz

Saizar etxearen alboan, Flemineko

parkea deitzen genion haur parkea

zegoela, eta Saizar etxearen horma

zaharrean ohar baten bidez jakinaraz-

ten zitzaigula «Prohibida la entrada a

partir de puesta de sol» (sic.). Loatzo

irratia ere gogoan daukat. Akordatze-

ko garai aproposa da. 

Oroitzea ez da
norbere baitako
ekintza soilik,
prozesu 
kolektiboa 
ere bada 
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E rrutinari ostikoa emanez iritsi zitzaigun

itxialdia. Geratu etxean eta animo, segi au-

rrera. Nola? Zer pasako da? Zer egin?... Kon-

turatzerako, astun edo arin hiru aste pasata.

Ez dakigu zenbat luzatuko den, baina argi dago egoera

berezi bat sortu dela eta honi aurre egiteko errutina bat

sortu behar izan dugula. Bada, eguneroko berri hone-

tan benetan arduratu nauen gai bat: itxialdiak sortu de-

zakeen kalte psikologikoa. 

Ezer gutxi dakit honi buruz, baina badakit konfinamenduak era askotako

ondorioak sor ditzakeela pertsonengan, bai isolamenduagatik eta bai jaso-

tzen dugun eguneroko informazio kopuruagatik. Laguntza profesionala egon

badago, eta ezin hobe lanean gainera. Baina, guk, zerbait egin dezakegu in-

gurukoen hutsune eta beldurrei laguntzeko?  

Lau pareten artean hainbeste denbora igarotzea ez da erraza, eta hori,

inongo eraso edo jazarpenik gabe elkarbizitzeko zortea baduzu. Bakarrik edo

jende gehiagorekin bizi, eremu horretatik at komunikazio espazioak izatea

beharrezkoa da, eta badakit, askok ez dutela espazio horietaz gozatzeko au-

kerarik. 

Dei batek edo Zer moduz? esaten duen mezu sinple batek, norbaiten edota

zerbaiten parte zarela sentiarazten dizu, beste pertsona horren munduan tar-

tea duzula. Niri balio dit. Ezinegon edo momentu txarrei erantzuna emateko

ezinbestekoak dira pertsonen arteko komunikazioa bideratzen duten zubiak

sortzea. 

Nire ustez, egoera hauek kudeatzea ezin da ardura indibidual gisa utzi;

erantzun kolektiboak dira eraginkorrenak, baina horrek lan ikaragarria dakar.

Beste pertsona baten edo batzuen aurrean zure barrua biluztea ez da erraza;

sentitzen duzuna azaleratu beharra daukazu, zure beldurrak eta kezkak era-

kutsiz. Luze joan daiteke, baina askatze prozesu horrek ematen dizun ausar-

dia eta indarrak ikaragarri merezi du. Zaindu!

Zer moduz? 

Bada, 
eguneroko
berri honetan
benetan 
arduratu nauen
gai bat: 
itxialdiak sortu
dezakeen kalte
psikologikoa

IÑIGO IRURZUN
IRAKASLEA
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Gure historiak isto-

rio gordin baten

antza zuen lehen-

dik ere, baina, bes-

te behin, errealitateak fikzioa

gainditu du. Mendez mende,

ikusi dugu nola gailendu den

bizimodu bakarra –mendebal-

dekoa–. Ikusi dugu nola hiria,

aurrerabidea eta teknologia bilakatu diren balio go-

ren –kapitalismoa–. Ikusi dugu gizakia ahalguztidun

sentitzera nola iritsi den. Nola ahuldu dugun Lurra,

bere ekosistema, bere biosfera, bere zera guztiak

arrakalatzeraino. Eta orain, arrakala horietatik, dar-

dar egin du gure mendebalak. Globala den komuni-

tate bat eta bakarra sortzen tematu gara, eta domi-

noko fitxak bezala ari gara erortzen, bata bestearen

herrestan.

Zientzialari zenbaitek uste dute ebola eta zika

gaitzen zabalkundean bezala, COVID 19arenean ere,

agroindustria eta deforestazioa daudela oinarrian.

Munduan kabitu ezin garen honetan, basoak erauz-

ten jarraitzen dugu, pertsonei jaten eman beharre-

an, kapitalari jaten emateko. Orain arte gizakia iritsi

gabeko oihanetara ari omen gara iristen, eta lehen

oihan zabalean bizi ziren saguzar espezie askotari-

koak orain zuhaitz bakanetan pilatzen ari dira. Hala,

orain artean elkarrekin harremanik izan gabeko es-

pezieak pilatzen ari gara, gaitz ezezagunei ate guz-

tiak parez pare irekiz. Eta istorio dirudien historia

guzti honetan, nik ezin dut justizia poetikoa burutik

kendu.

Gure kulturan inork gutxik maite dituen izakiak dira

saguzarrak. Beldurrezko irudi ilun guztien osagai

dira, kondairen lehengai, superstizio askoren bikti-

ma. Eta orain, gure itxialdi amaigabe honen erantzu-

le ere bai. Lehenaz gain, horregatik gorrotatuko ditu

hainbatek, baina horregatik areago maiteko ditugu

beste hainbestek.

Justizia poetiko horretan saguzar hori nekazaria,

sendagilea, zaintzailea, garbitzailea, dendaria, bana-

tzailea, tokiko komunitatea maite duena –bertan

jaioa edo ez–, saregilea, hezitzailea, sortzailea da. Fi-

nean, ilunpetik argitara atera direnen irudia da, egoe-

ra honetan bizitzari eusten ari direnena. Saguzarrek

gogorarazi digute zein diren «ezinbesteko ekono-

mia» eta gainerakoak geratzean hartu du Lurrak ere

arnas. 

Esango nuke, saguzarrek ispilu bat oparitu digu-

tela gutako bakoitzari. Geure buruari, herriari eta bi-

zitzari begiratzeko ispilu bat. Baina, honez gero, ba-

karren batek pentsatu du ezetz, ispiluak haustera

etorri direla. Eta hori ere hala da: saguzarrek zakur-

zaharren ispiluak hautsi dizkigutelako.

MADDI 
SARASOLA 
EIZMENDI 

BETAURREKO
BERDEEKIN

Saguzarren justizia 
poetikoa

Esango nuke, saguzarrek ispilu bat oparitu digutela 
gutako bakoitzari. Geure buruari, herriari 

eta bizitzari begiratzeko ispilu bat.
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Desagertu egin dira haurrak.  
Oihuak, patineteak eta baloiak. 
Actimel-ak, Goazen-eko abestiak. 

Inozo, sinetsi egin zuten beraientzako zela 
zelofanetan aurkeztu zitzaien mundu hau.
Eurentzako fabrikatzen genituela panpinak
eta eraikitzen, eskolak.

Bat-batean hiltzaile potentzial bilakatu dira
eta geure burua babestu behar dugu
haiengandik.

Prezioaren arabera egin dugu eskubideen mailaketa:
kamioiak iristen dira paper-fabrikara
eguneko ogia jaten dugu 
banatzaileek bizikleta estatikoak entregatzen dituzte etxeetara 
eta koktelerak.

Baina desagertu dira algarak, marruak eta txilioak.
Eta arrautza kaxekin egindako eskulanak.
Plastilinak, lacasitodun bizkotxoak.
Desagertu egin dira
haurrak. 

IRITZIA

22

Desagertu egin dira

IONE GOROSTARZU
POETA
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Ibon Azpilikueta
KALEA ‘HUTSIK’ 
Teknika: Solarigrafia.
Argazki honetan Alegiako Kalegora ikusten da, sei hilabeteko esposizioa
argazki bakar batean sortua. 2017. urtean eguzkiaren kokapena lerroz lerro
markatuz: udatik (eskuinaldeko lerroak) neguraino (ezkerraldeko lerroak). 

Bete-beteak zeuden hilabeteetan kaleak hutsik ikusten dira: bizirik gabe,
kotxerik gabe... Aldiz, eguzkiak hortxe jarraitzen du, gure egutegiari zen-
tzua emanez eta udaberriari ongi etorria eginez.
Argazki honek bere esanahi berezia du, denok etxean gauden egun hauetan.  

*Solarigrafia argazkilaritzako kontzeptu eta praktika bat da. Eguzkiak ze-
ruan egiten duen ibilbidean eta paisaian izandako eraginean oinarritzen da.
Hau lortzeko estenopeikako argazkilaritza eta tratamendu digitalaren pro-
zedura espezifiko batean biltzen ditu.
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N ire etxeko hormetan margoak jartzekotan

nago. Margo Mugikorrak. Gaur Donostia-

ko Kontxako baranda marraztuko dut.

Bihar, Uzturreko gurutzea, etzi… auskalo!

Tira! Ziur naiz, egungo teknologiarekin azkar batean

eta modu askoz errealistagoan paisaia alda daitekeela. Baina, denbora ere

ondo bete behar eta seme-alabak tarteko, ez zait ideia txarra denik otu. Uda-

berria heldu berritan, planak egiteko garaia ere bada, eta... 

Zenbat aldiz entzun ote dugu egunerokoaz gozatu behar dugula? Entzun

maiz, bai baina aditu, aditu, ez hainbestetan. 

Bat-batekotasunezko gertaerek ordea, norbera hiru espaziotan kokatzen

laguntzeko primerako indarra dute. Hiru espazioak –pertsona, denbora, le-

kua– egoki mantentzeak zera suposatzen du: nor naiz, non nago, noiz nago...

Ikuspuntu errealista bat, fantasia gehiegirik gabe.

Alferrik dugu egunotan Aste Santuan hemen edo han egongo nintzela pen-

tsatzeak eta energia guztiak etorkizuneko pentsamenduetan jartzeak. Aste

Santuan, ni, hemen izango bainaiz. Supituki, gaurko eguna parez pare jarri

zait. Egunero planteatu behar dut bizitza. Gaur bere hogeita lau orduekin,

bihar pareko... Eta segi aurrera!

Zorioneko sorpresaz ikusi dut, gainera, nire ingurukoek ere kokapen hori

mantentzen lortu dutela. Oraingoz. Ez da gutxi!

Hau da, berriro ere buruaren, psikearen indarraz jabetu naiz. Eta buruko

osasuna bere onenean eustean datza aurretik datozkigun egun hauek oreka

normal batean mantentzeko sekretuak.

Horrek, ordea, askotan, iruzurtxo imajinarioak egitea ere eskatzen du. Kon-

trol batekin errealitate desiragarri bat imajinatzeak ere laguntzen duelako.

Lagun bati eskatu nion bere jardineko txokoren batetik argazkiak bidal zie-

zazkidala. Halaxe egin zuen eta… nork ez luke esango mediterraneo inguruan

oporretan ez zegoenik, Tolosan egon ordez?

Horiek horrela, buruak bere bidea egiten duenez, etengabe datozkit, Aupa

Etxebeste-ko imajinak. Pasiloan gora eta behera. Gu, hobeto gaude! Bizilagu-

nez ezkutatu baino, haiekin nola edo hala harremantzeko moduak egin behar

ditugu, elkarrizketa birtualak mantendu edota distantzia bat mantenduz,

pertsonalak. Ez dago konparatzerik!

Beraz, ez gara kexatuko. Eutsi, lagunok. Laster gara berriz kale bazterretan,

«Iepa» eta «Iepa».

Gaur, bihar, etzi…
egunez egun 

Bat-batekota-
sunezko 
gertaerek
ordea, 
norbera hiru
espaziotan 
kokatzen 
laguntzeko 
primerako 
indarra dute

ONINTZA LASA
ARTEAGA

TOLOSARRA
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Ikerketaren
kate-begiak

O rain dela gutxi

kaleratutako al-

bistea da MUBIL

elektromugikortasunerako zentroak Tolosan izango duela behin behineko egoitza,

behin betikoa Zubietan eraiki bitartean. Ez dakit zer-nolako inpaktua izango duen en-

plegu sorreran energia metaketa eta mugikortasun elektrikoa ikertzeko azpiegitura

honek, ezta gure eskualdeari zenbaterainoko diru sarrera edo kostua eragingo dion

ere. Bateria ikertzaile naizen aldetik, esan gabe doa horrelako ekintzek zuzeneko era-

gin positiboa dutela nigan eta zutabegile gisa ere beta ematen didala gure inguruan

baterien ikerketan dagoen balio-katearen inguruan idazteko. 

Balio-katea, labur esanda, honako hau litzateke: oinarrizko ikerketatik, ideiatik, az-

ken produkturaino doan segida. Has gaitezen hasieratik: kontzeptuen sorreratik. Edo-

zein garapen zientifiko-teknikoren sorrera unibertsitatean gauzatu ohi da. Unibertsita-

tean ideiak egikaritu ote daitezkeen frogatzen da, hots, ikerketa fundamentala egiten da. Ideia horietako asko ezin-

go dira gauzatu; beste asko, hurrengo faseetan bideragarriak ez direla ikusiko da. Dena den, ideia bat produktu

bihurtzeko lehen pausoa hemen emango da. Gainera, ikertzaileak ere formatzen dira, kontzeptuak barneratzeaz

gain proiektu bat hasieratik bukaerara gauzatzen ikasten baitute. Baterien inguruan eta hauetan erabiltzen diren

materialetan, esaterako, EHUk lantalde dezente dauzka, eta Mondragon Unibertsitateak elektronika kontuetan 

–baterien kontrola gauzatu ahal izateko– badu indarra.

Kontzeptu mailatik –unibertsitatetik– produktu mailara –enpresara– ezin izan ohi da pauso bakar batean iritsi.

Gure trenak bi geltoki dauzka. Alde batetik, EAEn geroz eta indar handiagoa hartzen ari diren CIC zentroak dau-

de. Ondoren, zentro teknologikoak leudeke. 

Lehenak, ikerketa fundamentaletik gertuago daude; eta, bigarrenak, enpresatik gertuago kokatzen dira. CIC

zentroetan unibertsitateko ideia eta materialen optimizazioa bilatzen dira. Erakunde mota honen adibide garbia

da Miñaoko CIC Energigune. Bestalde, zentro teknologikoek galbahe lanak egiten dituzte industriarentzat: «Aizu,

enpresa! Balio-katearen hasieratik datorren teknologia honekin dirua irabaz dezakezu», edo «Material hau interes-

garria da egun merkatuan dagoenarekin alderatuta». Baterien inguruko ikerketa egiten duten zentro teknologien

artean Tecnalia, Tekniker, Ikerlan edota, gaur egun nire lantokia den, CIDETEC aipa daitezke.

Azkenik, enpresak dauzkagu. Enpresen helburu nagusia garapen eta aurkikuntza berrien kontura etekin ekono-

mikoa lortzea da. Ez dut hau zentzu txar batean idazten, izan ere, balio-kate osoari eusteko behar diren diru sarre-

ren zati handi bat eurek ematen baitute. Gainera, ezin dugu ahaztu ikerkuntzaren helburuetako bat gizartearen

bizi-kalitatea hobetzea dela, eta helburu hau askotan produktu berrien merkaturatzearen bidez gauzatzen da.

Enpresek I+G+i lantaldeak izaten dituzte, eta aurrez aurkeztutako zentro teknologiko, CIC edota unibertsitateekin

etengabeko hartu-emana izaten dutenak. Baterien inguruko enpresei dagokienez, Cegasa gasteiztarra daukagu,

baina hau hornitzen duten beste asko ere badaude inguruan.

Azkenik, ezinbestekoa da erakunde publikoek kate-begi bakoitza sustatzea balio-kate osoari eutsi ahal izateko.

Badirudi baterien inguruko ikerketa kateak sendo jarraituko duela gurean datozen urteetan.

IMANOL LANDA 
MEDRANO
CIDETEC 

FUNDAZIOKO 
IKERTZAILEA
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Erronka 
erotiko-
pandemikoa

Koronabirusa Rosalia berria da. Ezerezetik irten eta mundua bereganatu du; edozein unetan, edonon,

edonola, zein aldaketa eragin dituen entzuten ari gara. Mundua –neurrien– aldekoen eta aurkakoen ar-

tean banatu dezakegu, baina guztiok ados gaude bere agerpenaren garrantziarekin. Gaur egun Rosa-

líak jarraitzen du bere garrantzia izaten, baina beste artistek fokutik aldendu dute; eta halaxe gertatuko da 

COVID-19arekin. Ondorioak? Rosaliaren abestienak baino askoz ere latzagoak, zalantzarik gabe: heriotzak,

krisi ekonomikoa… baita ere kutsadura maila jaitsierak, «Uf, oporrak behar ditut» leloarentzat behin-behineko

irtenbide bat, denbora hobeto kudeatzeko aukera bat… Eta erotikan, zein ondorio izango ditu Koronabirusak

eta berrogeialdiak? 
Sexualitateak zerbait baldin badu aniztasuna da eta, isolamendu honi dagokionez, konfinamendu aniztasu-

na ere ugaria da. Ez da berdina bikote gabe egotea edo bikotea izatea, edota bikotea izan eta elkarrekin ez bi-

zitzea; egoera bakoitzak bere azterketa merezi du, eta behar bakoitzaren araberako ekintzak.

JON IMANOL
ETXABE

SEXOLOGO ETA 
PSIKOLOGOA
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Bikotearekin bizi direnak

Bikote baten garapenean badaude momentu benetan

erabakigarriak –elkarrekin bizitzera joatea, seme-ala-

bak izatea…– eta bizitzen ari garen hau horietako bat

da, zalantzarik gabe. Hartu beharreko lehen erabakia:

kontaktu fisikorik egongo den ala ez. Kontuan izan

behar dugu osasun arloko profesionalek kontaktu zu-

zena izan dezaketela bai kutsatuekin eta baita arris-

kupeko biztanleriarekin ere. Ondorioz, bikotearekin

inongo kontaktu fisikorik ez izatea erabaki dezakete,

etiko izatearren. Zure bikotea zaindaria, medikua, eri-

zaina edo antzekoren bat bada, agian zure atala hu-

rrengoa da. Inkubazio denborak, asintomatitatea eta

guztiaren gainetik zure bikotearekin kontaktua izatea

badago, benetako gakoa elkarbizitzan kokatuko da.

Konfinamenduak izugarrizko erronka bat suposa-

tzen digu: gure bikotearekin 24 ordu pasatzea, eta,

erronkarik erronkena, egun bat baino gehiago izatea,

eta jarraian gainera. Gaur egun norberak bere lorate-

gia zaintzearen metafora hori oso barneratua dago

gehiengoarengan eta bikotea gure padel edo ingele-

sa klaseekin eta lagun bilkurekin uztartzen dugu. Be-

rrogeialdi egoeran arauak aldatu egiten dira: jolas

eremua eta baldintzak zeharo txikituta aurkitzen

dira, eta honek ia etengabeko elkarbizitza suposa-

tzen du. Agian beti nahi eta eskaini ezin diogun den-

bora hori eskaini ahal izango diogu azkenean gure

bikoteari, agian atsedenik gabe aurrez aurre egoteak

liskar eta eztabaida gehiago dakartza. Zer esanik ez

ekuazioan haurren bat sartzen bada; haur bakoitze-

ko gatazka probabilitatea esponentzialki hazten da.

Hala bada, buelta bat ematera edota gimnasiora joa-

tearen mekanismoak guztiz deuseztatuta daudela-

rik, distrazioa –ordenagailua, etxeko ariketak…– edo-

ta aurre egitea geratzen zaigu. Asertibitatea frogan

jartzeko aukera bikaina da isolamendu honena: azkar

eta garbi esanda, esan nahi duzuna esatea, baina

modu egokian. Orokorrean elkartzen gaituen horre-

tan zentratzen saiatu behar gara, eta egunerokota-

sunean gako txiki asko daude magia hori berreskura-

tzeko.

Elkarbizitza ziurtatuta dagoelarik, elkarrekin bizi

den bikote baten erotika ez da ohikotik asko aldatu-

ko. Haurrak etxean egonda agian pintura edota judo

zuten tartetxo horiek galtzen dira, baina, era berean,

ohiko errutina itogarritik kanpo, bikoteari –eta eroti-

kari– denbora gehiago eskaini ahal izango dionik ere

egongo da. Berrogeialdiarena aukera bikaina da bi-

kote erotikaren analisi txiki bat egiteko. Gustura gau-

de egiten dugunarekin? Bada probatu nahi dugun

zerbait? Hau da momentua. Bikote erotika ere garatu

egiten da denboran barrena, eta gauzak aldatzea ez

da porrot seinale bezala hartu behar; kontrakoa, abe-

rastasun eta eguneratze ikur bezala. 
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Oharra. Polimaitasunaz hitz egiten badugu, neu-

rriak berdinak izan daitezke. Kontuan izan behar

dena da gero eta pertsona gehiago, orduan eta ku-

tsadura foku gehiago sortzen direla, besterik ez.

Bikotearekin bizi ez direnak

Kontakturik gabeko erotika zerbait pentsaezina zen

antzinako garaietan. Uso bidez maitasun karta goriak

bidaltzea aukera bat zen, baina ez dago inongo alde-

rik gaur egun ditugun abantaila teknologikoak kon-

tuan izaten baditugu. Sexting-a ingurune birtual bate-

an eduki –testu, irudi, bideo– erotikoak partekatzea

da, hartzailea berotzeko asmoarekin. Mezuek, argaz-

kiek, bideoek, bideo-deiek… asko lotu gaitzake gure

bikotearekin isolamendu egoera honetan. Gaur egun-

go gazteen artean pil-pilean daude praktika hauek,

aukera bikaina dugu arrakasta horren zergatia gure

azalean probatzeko. Bestalde, Sex Shop-ak ez, baina

banaketa zerbitzuak martxan jarraitzen dute –honako

argitalpena inprentara bidali bitartean, behintzat-.

Badaude online erosi daitezkeen jostailuak, ohiko era-

bileratik harago, Bluetooth bidezko lotura bat eskain-

tzen dutenak, app baten bidez bikotearen jostailua

kontrolatzeko.
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Hau bezalako egoera batean oso erraza da sentimendu arrotzak geureganatzea –tristezia, haserrea– inongo

jatorri zehatzik gabe. Erotika jolas eta atseden aukera bezala planteatu daiteke egunerokotasun berri honetan

eta gogoratu, sexualitatearen gakoa aniztasunean dago. Horrela, aurrez aipatutako proposamen guztiak mol-

dagarriak dira kategoria guztietara: bikotea etxean duena ere masturbatu daiteke –bakarrik zein bikotean–,

edota bikote gabe dagoenak baditu plataforma desberdinak sarean ezezagunekin Sexting saioak izateko. Bi-

koteak jolastu daitezke bakoitza gela ezberdin batean sartu eta bideo-dei bero bat egiteko edota afaria pres-

tatzen ari diren bitartean jostailua –eta bere kontrola– martxan izanez. Zer esanik ez, bikoteek genitalitatea

alde batera utzi eta laztan saioak egin ditzaketela elkarrengana beste modu batetara gerturatzeko; nahi izanez

gero kandela eta intsentsuarekin, masaje bat jasoaz... Rosaliaren erritmora, agian?
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Bikoterik ez dutenak

Azkenean norbere buruarekin lasai egoteko une bat!

Egunerokotasunean gure gorputzari eskaini ezin diz-

kiogun mimoak emateko momentua izan daiteke hau

eta esploratzeko aukera aparta. Masturbazio hutsetik

harago laztanekin jolastu daiteke, puntu erogenoen

bilketa samur batean –asko harrituko lirateke benetan

horretara jarriko balira– eta fantasiak aske utzi. Pizga-

rri bisualen bat beharrez gero pornografia inoiz baino

eskurago dugu: mainstream plataforma dezentek be-

raien Premium harpidetzak doako bihurtu dituzte kri-

si honekiko solidaritatea adieraziz, edota momentu

ona izan daiteke ohiko pornoa alde batera utzi eta

gauza berriekin esperimentatzeko: porno feminis-

ta –LustFilms, FrolicMe, VersoCinema–, praktika berri-

tzaileak, aktore aniztasuna…
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ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Giro nahiko la-

saia. Goizean hodeitza handia
izango da eta ez da baztertzen
euri zaparrada txikiren bat,
gehienbat euri langar modura.
Ondoren, jasotzea kosta egingo
bazaio ere, arratsalde partean
giro argiagoa izango da eta os-
tarte batzuk ikusi ahal izango
ditugu. Haizeak goizean ipar-
mendebaldetik joko du, arra-
tsaldean ipar-ekialdetik finkatuz
eta tenperatura balio altuenak
antzeko balioetan mugituko
dira, 11-13 gradu bitartean joaz
goia.

LARUNBATA
Udaberri bete-beteko giroa. Goiz
hotz baten ostean, hego haizea
bueltan izango da, tarteka bizi sa-
mar eta horrekin tenperatura ba-
lio altuenen gorakada nabarmena
izango da, non eguneko erdiko
orduetan Tolosaldeko txoko guz-
tietan 20-22 gradutan joko duten
goia termometroek. Zeruan ape-
nas ikusiko dugun hodeirik eta
giro urdin eta eguzkitsua nagusi-
tuko da.

IGANDEA
Igandean giroa ez da horren gar-
bia izango. Hego haizea zakartu
egingo da eta mendebaldetik ho-
deiak bultzatuko ditu, batez ere,
egunaren bigarren zatian, non ze-
rua ia erabat estalirik geratuko
den. Goizean ostarte batzuk ikusi-
ko ditugu. Nahiz eta, tantaren bat
botako duen arratsalde partean,
gainontzeko orduetan ateri egon-
go da eta giro nahiko lasaia izan-
go dugu. Tenperatura balio altue-
nek pare bat gradu jaitsi eta 18-20
gradutan joko dute goia.

APIRILAK 3, OSTIRALA
AMASA-VILLABONA
Egunekoa. Juana Maria Sanchez Alias.
Kale Berria, 34. 943 69 11 30.

APIRILAK 4, LARUNBATA
TOLOSA
Egunekoa. Lurdes Azpiroz Galarza. 
Larramendi, 6 behea-1. 
943 67 51 18.

APIRILAK 5, IGANDEA
TOLOSA
Egunekoa. Isidoro Santamaria 
Marijuan. Nafarroa etorbidea, 2. 
943 65 46 10.

APIRILAK 6, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada.
Korreo, 20. 
943 67 60 13.

FARMAZIAK

EGUNERO GAUEKO GUARDIAKO
FARMAZIA: TOLOSA. 
LURDES AZPIROZ GALARZA. 
LARRAMENDI, 6. 943 67 51 18.

IKER IBARLUZEA
EGURALDI ADITUA 

ZORION 
AGURRAK

Urtebetzeak, urrezko ezteiak,
ezkontzak, jaioberriak...

Argazkia bi egun lehenago ekarri mesedez

943 65 56 95
ataria@ataria.eus

San Esteban 20
Tolosa

Prezioa
15,50€

45€

51€

Atarikideek
12€
33€
38€
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