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IRITZIA

C ovid-19 gaitzaren pandemiaren ondorioz

ia bi hilabete konfinatuta daramatzagula

kontuan hartuta, akaso askok pentsatuko

duzue artikulu honetan horri buruz hitz

egitea izango litzatekeela logikoena. Izan ere, gertatu

dena eta gertatzeke dagoena ertz askotik aztertu dai-

teke, eta koronabirusak eragindako egoerak eta horri

aurre egiteko neurriek utzi dute zer hausnartu eta zer

kritikatu.

Bi hilabete hauetan behin baino gehiagotan izan dut

bi errealitate ezberdinetan bizitzearen sentsazioa.

Agintariek datuak nahita ezkutatu izan dizkigutela

sentitu dut behin eta berriz, bai zaharren egoitzetako

zein ospitaleetako kutsatuen kopuruei dagokionez,

egin dituzten test kopuruari dagokionez, ospitaleeta-

ko kolapso egoerei dagokionez eta abar. Zer esan

EHUko testekin gertatu denari buruz: Zergatik ez dira

hasi lehen momentutik egiten? Zergatik pasa da hain-

beste denbora EHUk eta Eusko Jaurlaritzak ituna sina-

tu duten arte? Zein interes daude horren atzean?

Ez zaituztet koronabirusak eragindako egoerari bu-

ruzko kontuekin gehiago nazkatuko, horri buruzko iri-

tzi eta analisi ugari topa baitaitezke hedabideetan.

Konfinamenduak alde onik ekarri badu, hori denbora

faltaren aitzakiaz egin gabe utzi ditugun gauzak egi-

teko astia hartzea da. Hori ere ez da denen kasua, or-

dea; klase sozialak eta generoak baldintzatu dizkigu

konfinamenduari aurre egiteko izan ditugun aukerak

eta baldintzak. Nik neuk irakurtzeko astia hartu dut,

eta egun hauetan irakurri dudan altxorretako bat izan

da Lorea Agirreren eta Idurre Eskisabelen Trikua es-

natu da liburua. Emakume euskaldun –euskaraz bizi-

tzeko hautu politikoa egiteak, alegia– izateak dakarz-

kigun menderakuntzak mahaigaineratu eta horiei au-

rre egiteko aliantzak, besteak beste, planteatzen di-

tuen liburu ederra da.  

Liburuko pasarteko asko ekarriko nituzke iritzi arti-

kulu honetara, baina azpimarratzeko modukoa irudi-

tzen zait hau: «Hizkuntz hautua ere (...) oraindik, nor

izatearen ardatzetakoa den neurrian, eta identitatea-

ren eraikuntza erabat boterearekin lotuta dagoenez,

auzi politikoa da goitik behera. Norbanakoen erabaki-

men eta burujabetza aukerari lotua, demokraziaren

zein justizia sozialaren parte eta arazo». 

Beraz, esan dezakegu demokratikoa dela euskaldu-

non hizkuntza eskubideak bermatzen ez dituen he-

rrialdea? Demokratikoa da euskaraz hitz egiteko zail-

tasunak dituzten agintariak dituen herrialdea? Edota

euskaraz informatzeko eskubidea bermatzen ez duen

telebista publikoa duena? Eta euskara doan ikasteko

eskubidea bermatzen ez duena? Jasaten ditugun bes-

te zapalkuntzak mahai-gaineratzen ari garen mo-

duan, ezinbestekoa da hizkuntzagatik jasaten duguna

ere agerian jartzea eta gure eskubideak egikari ditza-

tela eskatzea. Demokrazia kontua da.

ANE URKOLA
AGIRREZABALA

KAZETARIA

Demokrazia 
kontua da 

Nik neuk irakurtzeko astia
hartu dut, eta egun hauetan
irakurri dudan altxorretako
bat izan da Lorea Agirreren
eta Idurre Eskisabelen 
'Trikua esnatu da' liburua
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ERREPORTAJEA

ABEGI ZENTROA
EGUN OSOAN 
ZABALIK
Tolosako Udalaren eskariz, martxoaren 29tik Peñascal kooperatiba ari
da kalean bizi diren pertsonak artatzeko zentroa kudeatzen, Enperadore
kaleko 7. zenbakian; une honetan, sei pertsonek erabiltzen dute 
egoitza eta osasun egoerak horretara behartuta, segurtasun neurriak
hartzen dituzte erabiltzaileek eta bertan aritzen diren hezitzaileek.

Jon Miranda

E zohiko egoera eragin du COVID-19ak eta

ohiz kanpoko neurriak hartu behar izan di-

tuzte Tolosako Alde Zaharrean kokatuta

dagoen Abegi zentroan. «Pena handiz»

baina bertan ematen zuten zerbitzua eten behar izan

zuten zentroa kudeatzen zuten boluntarioek. Boron-

datez aritzen diren pertsonen elkarteko lehendakaria

da Maria Jesus Lakunza eta berak azaldu du egoera:

«Aurretik ere lokal horrek ez zituen beharrezko bal-

dintzak betetzen eta zain geunden egokitzapenak

noiz egingo, baina koronabirusak oraindik ere larria-

gotu egin du egoera. Taldeko kideok argi genuen se-

gurtasun neurririk gabe, ezingo genuela zerbitzua es-

kaini». Horrela jakinarazi zioten Tolosako Udalari gu-

tun baten bitartez eta martxoa erdialdera, alarma

egoera ezartzearekin batera lokala hustu eta ateak

itxi zituen Abegi zentroak.

Tolosako Udalak aste hauetan ahalegina egin du

kalteberatasun edota menpekotasun egoeran dau-

den eta behar bereziak dituzten pertsonen beharrak

bideratzen. Horien artean daude kalean bizi diren

pertsonak eta haien premiei erantzuteko Enperadore

kalean dagoen Abegi zentroa berriz zabaltzea eraba-

ki zuen udalak martxoa bukaeran. Peñascal koopera-

tibari eman zion zentroa kudeatzeko enkargua, alar-

ma egoera ezarri zenetik udalarekin elkarlanean jar-

dun baitu kooperatibak, boluntarioen bitartez, Elika-

gai Bankuko erabiltzaileen artean janaria banatzen,

esate baterako.

Osasun larrialdian, zerbitzuan aldaketak

30 urte inguru daramatza boluntario taldeak Tolosa-

ko Abegi zentroa kudeatzen. «Ia familia bat bezala

gara», dio Lakunzak. Bederatzi ohe eta bi sofa dituz-

te, beraz, une berean, kalean bizi diren 11 pertsona ar-

tatu ditzakete lokalean. Afaria eskaini eta gaua pasa-

tzeko aukera ematen diete erabiltzaileei, baita hu-

rrengo goizeko gosaria ere. Zortzi egunetan segidan

erabili dezakete zerbitzua eta hiru hilabete pasa arte

ezin dira bertara bueltatu. «Erabiltzaileetako asko as-

paldiko ezagunak ditugu eta ondo moldatzen gara el-

karrekin; beti nabarmentzen digute zeinen gustura

egoten diren Tolosan».  

Zentroko bi arduradunekin batera 15 boluntarioz

osatutako taldeak eraman du orain arte kudeaketa.

Lakunzak azaldu duenez, boluntario horietako ba-

tzuk adinekoak dira edo COVID-19arekin kutsatzeko

arriskuan dauden taldeetako kideak dituzte inguruan.

«Gutxieneko garbitasun eta segurtasun neurri batzuk

jarri gabe, boluntariook ezin dugu gure osasuna arris-
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kuan jarri. Baina egoera bere onera etortzen denean

eta baldintza egokiak ematen direnean, gure lanare-

kin jarraitzeko prest gaude», gaineratu du taldeko le-

hendakariak.

Peñascalek Abegi zentroaren ardura hartu duenetik

arriskuak ahalik eta gehien murrizten saiatu direla na-

barmendu du kooperatibako koordinatzaile Gillermo

Malkorrak: «Berehala ikusi genuen zerbitzu honek di-

tuen berezitasunengatik jende profesionala behar ge-

nuela han. Gure beste hainbat proiektutan dabiltzan

bost hezitzaile ari dira gau eta egun zentroa kudea-

tzen, modu horretara jendearen joan-etorriak ekidin

nahi genituen, kutsatze arriskua gutxituz». Erabiltzai-

leentzat dauden plazak ere mugatu dituzte, martxoa-

ren 29an berriro ateak zabaldu zituztenetik. Gaur

egun, sei pertsonek erabiltzen dute zentroa eta osa-

sun krisia hasi zenetik ia aldaketarik ez da eman per-

tsona horien artean. «Toki berean egoteak, gaixotasu-

na gehiago ez zabaltzen lagundu dezake». Lehen era-

biltzaileei ezartzen zitzaien zortzi eguneko muga,

oraingoz, bertan behera utzi dute. 

Aldaketa nagusia, ordea, Abegiren ordutegian eto-

rri da: 24 orduz irekita mantentzen dute zentroa.

Otorduak bertan ematen dizkiete erabiltzaileei,
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Peñascal kooperatibako sukaldaritza eskolatik ekarri-

tako janariekin. «Lokalean badago sukaldea, baina ez

erabiltzea erabaki dugu garbitasuna eta kutsatzeak

ekiditeko», esan du Malkorrak. Nabarmendu du zen-

troa egun osoz irekita egoteak erabiltzaileak Alde Za-

harreko kaleetan ibiltzea ekarri duela, baina horrek ez

duela elkarbizitza arazo handirik eragin. «Zentroan

dauden pertsona hauek jarrera ona eta errespetua

erakutsi dute».

Are gehiago, hezitzaileen gidaritzapean zentroaren

beraren desinfekzioan lagundu dutela azpimarratu du

Malkorrak. «Udalaren aldetik beharrezko garbiketak

egiten dituzte, baina erabiltzaileek ere beren konpro-

misoa agertu dute». Osasun arloko agintariek eska-

tzen dituzten neurriak betetzen dituztela esan du

Peñascal kooperatibako kideak eta erabiltzaileei egu-

nero tenperatura neurtzen zaiela aipatu du. «Momen-

tu honetan masifikazioak ekiditeko sei ohe dauzkagu

prestatuta eta beste aparteko gela bat ere atondu

dugu, inork inoiz sintomaren bat agertzen badu gela

horretan isolatuta edukitzeko». Oraingoz horrelakorik

ez zaiela gertatu esan du Malkorrak eta adierazi du

osasun larrialdiak irauten duen bitartean jardungo du-

tela Abegi zentroaren kudeaketan.
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ELKARRIZKETA

«Ikasle gutxik
daukate etxean
ordenagailu bat»
MARIAN DELGADO ETA VANESA ALZATE 
PEÑASCALEKO IKASKETA BURUA ETA IRAKASLEA

Ekainaren 24an amaituko dute ikasturtea
Peñascal Kooperatibako ikasleek; bitartean,
ezohiko egoerara egokitu nahian eta arrakala
teknologikoari aurre eginez, bakoitza ahal
duen moduan ari da etxetik lanean     

Irati Saizar Artola 

Martxo erdian joan ziren azkenekoz klasera Peñascal 

Kooperatibako ikasleak. Ordutik, etxetik ari direla lan

egiten azaldu dute Marian Delgado ikasketa arduradu-

nak eta Vanesa Alzate irakasleak. Ikasleen «baliabide fal-

tak», ordea, normaltasunez lan egiten jarraitzea eragotzi

die, eta momentuz, Whatsapp aplikazioaren bidez dute

harremana ikasle gehienekin. 

Nola antolatu zarete krisi egoeraren aurrean?  

Vanesa Alzate: Ezustean harrapatu gintuen albisteak.

Ez geneukan aurreikusita eta ezin izan genuen ezer

prestatu. Kontua da gure ikasle oso gutxik daukatela

ordenagailu bat etxean edota internete-

rako sarbidea. Baliabide horiek gabe zai-

la ikusten genuen haiekin komunikatzea,

eta errazena Whatsapp bidez izan zite-

keela pentsatu genuen. Gainera, gela

bakoitzeko Whatsapp taldeak sortuak

genituen aurrez. Talde horretara lanak

bidaltzen ditugu: gehienbat konpeten-

tzia basikoak, gaztelania, matematika

edota natur zientziak esaterako. Beraiek

egiten dituzten lanei argazkiak ateratzeko eskatzen

diegu, eta guri bidaltzeko. Bestetik, zentroetan edo tu-

toretzapeko pisuetan dauden ikasleei e-mail bidez bi-

daltzen dizkiegu lanak, haien hezitzaileekin kontaktua

baitugu. Horiek, ordea, gutxiengoa dira. Arrakala tek-

nologiko hori nabarmena da gure kasuan. 

Marian Delgado: Ikasle atzerritarren portzentai altua

dugu, baina era berean, ikasleen familia asko egoera

zailetan bizi dira, lan edo ekonomia egonkorrik gabe.

Beraz, kontua ez da teknologia arrakalara soilik muga-

tzen.    

Laguntzarik eskatu duzue ikasle horiei baliabide ho-

riek bermatu ahal izateko?

M. D.: Ez dugu eskatu, izan ere, lehen momentutik ikas-

leek zeuzkaten baliabideetara egokitzen saiatu gara.

Horren arabera antolatu dugu guztia.

Gainera, lehen astean gehiago kezkatu

gintuen gure ikasleen egoera oroko-

rrak, ea zer moduz zeuden eta zerbai-

ten beharrik ote zuten. Formakuntzan

baino arreta handiagoa jarri genuen

haien egoeretan. Lehen aste horretan

ia ikasle guztiekin jarri ginen harrema-

netan, zer behar zeuzkaten identifika-

tzeko.      

Egunero bidaltzen dizkiezue lanak?

V. A.: Ez diegu eskatzen egunero konektatzeko. Aste

hasieran bidaltzen dizkiegu arlo ezberdinetako lanak

eta astean zehar beraiekin hitz egiten dugu, zer moduz

«Gehiago 
kezkatu gintuen
ikasleen egoera
orokorrak, 
formakuntzak
baino»
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ELKARRIZKETA

Vanesa A
lzate ezkerrean eta M

arian
D

elgado eskuinean.ATA
RIA

doazen jakiteko. Eta aste bukaeran jaso-

tzen ditugu.

Peñascalen, gainera, praktikaldietan

indar berezia jartzen duzue. Nola dara-

mazue gaia?  

V. A.: Praktika guztiak eten egin ziren,

beraz, orain saiatzen ari gara praktikoa

ez den gainerako guztia lantzen. Gero

iritsiko da garaia praktikoa gehiago lantzeko. 

M. D.:Gure ikastetxean ebaluazio jarraitua egiten dugu,

beraz, lortzen ari diren konpetentziak baloratuko ditu-

gu. Praktikaldiei dagokienez, martxoaren 27an ziren

praktikak egiten hastekoak eta bertan behera geratu

dira. Bi espezialitate ditugu: Ostalaritza batetik eta Sol-

dadura bestetik. Ostalaritzan ia ezinezkoa ikusten dugu

praktikaldiak egin ahal izatea eta Soldaduran ikusi egin

beharko dugu, ea ikasle batzuk aukerarik baduten da-

goeneko lotuta zeuden praktika horiek egiteko. Bestal-

de, hezkuntzak modulu berri bat jarri du martxan: prak-

tikak soilik egin beharrean praktikak eta proiektu bat

egitea. Beraz, bigarren mailako ikasleak hurrengo aste-

an etxetik proiektua lantzen hasiko lirateke.

Ikasturte amaiera nola irudikatu duzue?

M. D.: Momentuz ikasturtea ekainaren 24an amaituko

da. Lehen mailako ikasleekin ez da arazorik izango, eba-

luazio jarraitua dugulako. Irailean klaseetara bueltatzen

direnean praktika gehiago landuko dugu, egin ez dute-

na berreskuratzeko. Eta lehen mailan hasten direnekin

normaltasunez jarraituko dugu.

Zer moduz ari dira erantzuten ikasleak?

V. A.: Denetarik dago. Batzuen atzetik

ibili behar izaten dugu, guraso eta hezi-

tzaileekin hitz egin eta haien gainean

egoten gara. Baina badira bestelakoak

ere.

M. D.: Ikasle batzuekin gauza bitxia ger-

tatu zaigu: ikasgelan ez zuten lan askorik

egiten eta etxean bakarka egiten hasi di-

renean harrituta geratu gara zenbat lan egiten duten.

Eta bada ikasgelan, taldean, hobeto lan egiten duenik

ere. Denetarik dago.

«Praktikak eten
egin direnez,
gainerako 
materia guztia
lantzen ari
gara»
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IKUSMIRA(N)

Etxea, 
paisaia baino areago

Ditxosozko konfina-

mendu egoera ho-

nek, hamaika haus-

narketa jarri ditu gure pen-

tsamenduen erdigunean. Beste askoren artean bada

bat nire inguruko hainbat lagunekin komentatu du-

dana azken boladan; hain zuzen ere, gure bizi espa-

zioen nolakotasunarena. Izan ere, ez da harritzekoa

etxeratze egoerak eraginda gure habiak maitatzen

edo gorrotatzen hasi izana.

Artikulu honetan, etxearen eta gaztelaniazko habi-

tar kontzeptuaren inguruan hainbat hausnarketa

partekatu nahi dut zuekin. Asko dira kontzeptu

hauen inguruko lan ederrak idatzi dituzten idazleak;

Pallasmaa, Giglia, Bachelard, Illich, batzuk aipatzea-

rren. Beste ezer baino lehen, ordea, erabiliko ditudan

kontzeptu hauen inguruko bi ohar. Batetik, idatzi ho-

netan etxea kontzeptuak ez dio beti eraikinari errefe-

rentzia egiten; zenbaitetan gaztelaniazko hogar kon-

tzeptuak eskaintzen duen esangurari errepara die-

zaiozuen komeni da. Bestetik, habitar kontzeptua

euskara ekartzen hasita, hiztegiak bizi gisa itzultzen

du; hemen erabili nahi dudan esangurarako, ordea,

ez nau asebetetzen eta gainera nahasmenera era-

man gaitzakeela uste dut, ondorioz, habitatu erabili-

ko dut. 

Habitatzea gizakiak munduarekin erlazionatzeko

duen oinarrizko baliabidea dela dioenik bada. Hauen

arabera, biztanlea ingurune batean kokatzen da, eta

era berean, ingurunea biztanlearen kontzientzian; in-

gurune hori bihurtzen da izatearen azaleratze eta he-

dapena, ikuspuntu mental eta fisiko batetik ikusita.

Pentsamendu honekin lotuko nuke, beste hau ere;

habitatzea leku batean presente egitearen egitate

antropologikoarekin lotuta dagoenarena, hau da, es-

pazioan kokatua egotearena. Beste batzuk, habita-

tzea espazio bat sortzearekin, ulertzearekin, haute-

matearekin, arakatzearen edo markatzearekin lotzen

dute, beste modu batera esanda bidean arrasto bat

uztearekin. 

Badira, habitatzea eraikitzetik eta zaintzatik oso

gertu daudela sostengatzen dutenak ere. Zentzu ho-

netan, habitatzearekin zuzenean lotzen dituzte etxe-

aren forma, erabilitako materialak eta bertako bizila-

gunek ingurunearekin duten harremana. Hau, noski,

guztiz kulturala da. 

Dagoeneko jabetuko zen irakurlea, habitatu kon-

tzeptuaren zabaltasuna zenbaterainokoa den. Esan-

gura abstraktu ugari jasotzen dituen kontzeptua

NORA URBIZU
AROZENA

ANTROPOLOGOA
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IKUSMIRA(N)

bada ere, ezin da ukatu habitatzea gizakiaren aktibi-

taterik oinarrizkoena eta unibertsalena dela, eraba-

teko kultur fenomenoa, tokian toki aldatzen dena. 

Zentzu honetan, etxea, habitatzearen adibide ar-

gienaren eta oinarrizkoenaren sinonimotzat jotzen

da; babesa eta erreferentzia-puntua izatearekin lo-

tzen delarik. Gaston Bachelard filoso-

foak idatzia da etxea, paisaia baino

areago, arimaren egoera bat dela. Bi-

kaina iruditzen zait etxearen ezauga-

rritze poetiko hau, nire ustez, etxea ez

baita objektu edo eraikin soila. Oroi-

tzapenak eta irudiak, desirak eta bel-

durrak, iragana eta oraina, errituak eta

eguneroko errutinak gordetzen di-

tuen kutxa da etxea.

Etxea, antzinako euskal pentsamenduan eraikinaz

askoz harago zihoan erakundea zen; bizitza, familia,

lurra, lana eta heriotza barnebiltzen zituena. Etxe

bat, su bat; horra, galdu dugun kosmobisioa. Jakina

da atzean utzi dugula etxearen ikuspuntu mistiko

hori elementu askoren kaltetan, eta beste askoren

onuran.

Egun, gure bizimoduaren araberako eskaerari

erantzuten dioten eraikuntza motak ditugula iraku-

rri diot egunotan hainbat arkitektori. Hau da, gaur-

ko gure behar fisiko gehienak ase-

tzen dituzten etxeak eraikitzen di-

rela, funtzionalak. Belaunaldi

bakoitzak bizitzeko modu desber-

dina duela, eta, ondorioz, hirigin-

tzak eta hirien diseinuak bilakaera

izan dutela denboran. Azken finean,

etxebizitza, eskubideaz gaindi pro-

duktu bilakatu da, eta erosleen,

erosteko gaitasunaren, interesen

eta eskaeren arabera saltzen da produktu gisa. 

Hortaz, esan liteke balkoi edo terrazarik gabeko

eraikinak proiektatzea gure bizimoduaren ondorio

dela? Nik ez dakit balioesten egungo erabiltzaileon

bizi estiloaren, moda arkitektonikoaren edo hirigin-

tzako araudi murriztaileen ondorioaren eragina di-

ren eraikin berri ugariren balkoi eza, argitasun natu-

ral gabezia, etab. 

Azken hamarkadetan, eraikuntzako materialaren

kalitatean eta estetikan erreparatu da kalitate im-

materialean baino gehiago. Etxebizitza bat ondo

egon daiteke materialki, baina behar adina leku izan

behar luke, argiztapen eta orientazio ona, balkoi

edo terraza moduko espazio irekiak... Araututa be-

har luke bizitza duina bermatzen duen habitatzeko

espazio horren nolakotasunak. 

Urteetan alferrikakotzat jo diren espazio horiek,

faltan bota ditugun arte, ez dira eztabaida publiko-

an sartu. Hona hemen, berrogei egunetik gora doan

berrogeialdiaren ondorio positiboetako bat. Agian

egoera honek utziko digun gauza onetako bat da

arreta handiagoa jartzea habitatzen ditugun espa-

zioei. Izan bedi ongi etorria!

Araututa behar
luke bizitza
duina bermatzen
duen habitatzeko
espazioaren 
nolakotasunak 
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AHAZTUTAKOAK,
LEHEN PLANORA

Eneritz Maiz Etxarri / Irati Saizar Artola

E txeko atea irekitzeak eta hura zeharkatze-

ak arriskuan jar dezake pertsona, korona-

birusa dela eta. Ehunka dira, ordea, egu-

nero-egunero lantokietara joan behar iza-

ten dutenak. Lantokietan ere gauza bera. Batzuk

segurtasun neurriak hartuta, besteak batere gabe.

Eta zein sektoretan lan egiten duen kontuan hartuta,

baldintza bat edo bestea izango du langileak. Badira

osasun larrialdia ezarriagatik berdin-berdin lanean ja-

rraitu dutenak, baina beste hainbati baldintzak aldatu

zaizkie, lana gehitu zaie, edo gutxitu. Izan da lanik

izan ez duenik ere. 

Tolosaldeko Asanblada Feministako kideek argi

diote emakumeak direla krisiak gehien kolpatu di-

tuenak, «gaur egungo sistemak ez duelako pertso-

nen zaintza bermatzen». Indarkeria matxista jasaten

Emakume langileak dira osasun krisiak gehien kolpatu dituenak, 
Tolosaldeko Asanblada Feministaren arabera. Egoerak hala ekarrita,

orain arte ezkutuan egon diren hainbat lanbide agerian geratzea 
ekarri du; hala nola, «bizitza sostengatzen dutenak». 
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ari diren emakumeez gain, lanera doazen emakume-

ak ere multzo horretan kokatu dituzte. 

Koronabirusaren kudeaketaren krisiak «bizitza

sostengatzen duten kolektiboak» age-

rian utzi dituela diote Ibarrako Dea-

bruak Kalera Asanblada Feministako

kideek. Hor kokatzen dira osasun lan-

gileak, zaintzaileak edota zahar egoi-

tzetako langileak. Baina «arreta gu-

txiago» jartzen zaien beste hainbat

lanbide ere azalera atera direla uste

dute: besteak beste, supermerkatue-

tako langileak, baserritarrak, bana-

tzaileak, etxez etxeko laguntzan

diharduten langileak edota etxeko

langileak. Emakumeak guztiak. «Lan-

bide horiek orain arte erabat ikusezi-

nak izan dira, eta orain, begira zeinen argi ari garen

ikusten zein beharrezkoak diren gizarte eta jendarte

honek funtzionatu dezan, eta, batez ere, pertsonon

beharrak ase ditzagun», diote asanbladako kideek.

Bestalde, emakumeak gehiengoa diren komertzio

txikiak ere itxita egon dira, hala nola, arropa saltzai-

leak, mertzerietako langileak, zapata saltzaileak, ile

apaintzaileak edota estetizistak. Langile horiek guz-

tiak etxean egon dira gaurdaino, haien negozioak

itxita. Bitartean, irabazirik jaso ez eta hileroko gastu

finkoak ordaintzen jarraitu behar izan dute. Hori ho-

rrela, asanbladako kideek pertsonak eta bizitzak er-

digunean jartzetik hasi nahi dute gainerakoa eraiki-

tzen.  

Orain arte ezkutuan izan diren langile horientzat

«lan eta bizi baldintza duinak» aldarrikatu nahi dituz-

te asanbladatik: «Bizitzen ari garen egoera latz ho-

netan euren funtsezko lanari merezi duen balioa

ematea nahi dugu». 

Guztientzat, baina bereziki osasun langileentzat

dira arratsaldero-arratsaldero 20:00etako kanpaiak

jo orduko balkoietan egiten diren txalo zaparradak.

Arriskuko lehen lerroan kokatzen dira ospitaleetan

lan egiten duten langile horiek. TOLOSALDEKO ATARIA-k

ahalegina egin du eskualdeko hainbat osasun langi-

leren hitzak jasotzeko, baina, gehiago arrazoitu

gabe, Osakidetzako goi karguetatik

ez diete baimenik eman komunikabi-

deen aurrean hitz egiteko. 

Tolosaldeko Asanblada Feminista-

tik momentu hau baliatzeko deia egin

nahi dute «bestelako jendarte eredu

bat hausnartzen eta antolatzen has-

teko». Aldarrikatu nahi dute «kapita-

laren interesak ez, baino pertsonen

beharrak kontuan izango dituzten

politikak premiazkoak direla». Eta

gehitu dute «botere harremanak

errotik aldatu eta ardurak kolektibiza-

tzea» eskatzen dutela. 

«Bizitzen ari
garen egoera 
honetan, euren
funtsezko lanari
merezi duen 
balioa ematea
nahi dugu»
TOLOSALDEKO
ASANBLADA FEMINISTA

Jendea Tolosako kaleetan. J. ARTUTXA
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ASTEKO GAIA

Lehen lerroan lan egitea egokitu zaizu. Nola bizitu

zenituen lehen egun haiek? 

Lehen egun haietan arratsaldeko erreleboan lan egi-

tea egokitu zitzaidan. Kaos moduko bat antzeman

genuen, jendea pixka bat urduri eta ezohiko egoera

batean. Erosketa handiagoak egiten, eta tentsioa.

Asko markatu ninduen aste horrek. Gu lanean ginen

eta ondo, baina giroan zerbait gertatzen ari zela na-

baritzen zen. Eskolak itxi zituzten, eta jendea hizke-

tan sumatzen zenuen; etxe askotan bazkal orduan

inor ez dago, eta jendea erosketak egiten ari zen

bazkariak prestatzeko. Lan egun gogorrak izan zi-

ren. Generoa bazegoen, baina ez zeuden eskuak hori

apaletan jartzeko. Betiko lantaldea ari ginen lanean.

Herritarrak erosketa handiak egiten hasi ziren,

ezta?

Bai, guztiok. Larunbata jai nuen eta etxeko erosketa

egitera joan nintzen, eta egoera ikustean pena eman

zidan. Beldurtu egin nintzen, zer datorren eta nola

jokatu behar dugun pentsatzean.

Zuen lana beharrezko horietakoa izan da. Beldurrik

sentitu duzu lanean?

Beldurra ez dut sentitu. Lanera joatea beti da egin

nahi duzun azken gauza, baina onartuta neukan nire

lana beharrezko zerbitzu horietako bat zela, eta la-

nera joatea tokatzen zitzaidala. Ez dut neure burua

handitu nahi, baina Osakidetzan bezala, honetan niri

ere komertzio moduan lan egitea egokitu zait. Urdu-

«Hau bukatzean, berriz ere,
azkenengoak izango gara»
AITZIBER ABASOLO 
SALTZAILEA (LIZARTZA)
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ASTEKO GAIA 

ritasunarekin joaten nintzen lanera. Etxean geldituko

nintzen, bai, baina horrek ekonomikoki ere badu era-

gina. Denda txiki bat baduzu, etxean geratzearena

oso gogorra da. Askotan izan dut gogoan beste sek-

toreetako jendea, hau da, etxean egon direnak. Ez da

berdina enpresa handi batean lan egitea. Nik Eroskin

egiten dut lan, eta kaleko bizilagunak gara eta ko-

mertzio eta taberna horietaz asko gogoratu naiz.  

Urduritasuna aipatu duzu. 

Bai. Etxetik ateratzen nintzen bakarra ni nintzen.

Nire etxekoak ez ziren ateratzen kalera. Egin beha-

rreko erosketak nik egiten nituen, eta bai sumatzen

nuen lanera joan aurretik urduritasuna, eta bueltan

ere bai. Deskargatu beharra. 

Erraza izan da segurtasun neurriak betetzea?

Bere denbora behar izan du. Egun batetik bestera

esaten dizute ezin zarela hurbildu eta distantzia ba-

tzuk bete behar dituzula. Ez da erraza bat-batean

asimilatzea. Hasierako egunetan, sartzeko ilara egi-

ten zuten, baina gero barrura sartu eta ahaztu egiten

zitzaien batzuei distantziak mantendu behar direla.

Martxan jartzeko prozesuak bere denbora behar du.

Baina orokorrean ondo.

Zuek ere protokolo oso bat betetzeko.

Maskara, eskularruak, garbitzeko gela,... eta gure ar-

tean ondo hasieratik, baina gero aldagelan altu esan

behar genuen distantziak mantendu behar ditugula.

Bezeroekiko bai, baina baita gure artean ere. Gertu-

tasunarekin lan egiten duzun momentutik, ez da ba-

tere erraza.

Lan gehiago izan duzue?

Lan asko dago eta lana egon da, baina lana egiteko

era oso ezberdina da. Pentsatu egin behar duzu. Ku-

txan egoten naiz, baina baita elikagaiak berrezar-

tzen ere. Esaterako, ura jartzen ari naiz, baina ondo-

an dut bezero bat, beraz, itxaron egin behar dut.

Eguneroko gauza sinple bat, konplikatuago bihur-

tzen da. Erritmo ezberdina da. Momentu batean jen-

de asko-asko ibili zen. Ilarak egiten ziren eta urduri

jartzen ginen erantzun nahian, baina erritmoak mar-

katzen du, eta itxarotea da kontua. Horretarako den-

bora izan dugu. Baretu gara.

Zuena lan feminizatu eta prekario horietakoa da.

Uste duzu honek zerbait azaleratu edo gizarteari

begiak irekiaraziko dizkiola? 

Nik uste dut momentuko kontua izango dela. Orain

oso jatorrak gara saltzaileak egiten dugun lanaren-

gatik, baina hau bukatzean ez zaigu meritu gehiago-

rik emango. Eta berriz ere garbitzaileak bezala, az-

kenengoak izango gara. Ez zaizkigu baldintzak alda-

tuko eta sozialki ere berdin jarraituko dugu. Orain

eskerrak ematea asko estimatzen da, edo gurekin

detaileak izatea, baina hau momentuko istorioa izan-

go da.

Jendearekin lan egitean kutsatzeko arrisku gehia-

go dago, eta testik egin ez badizute ere, aurreko

bi asteak etxean pasa behar izan dituzu 

Covid-19aren sintomekin. Nolako gaixoaldia izan

duzu?

Gaixoaldia oso-oso arina izan da. Tenperatura hartu

behar izaten dugu lanera joan aurretik eta atera os-

tean. Arropa ere 60 gradutan garbitu eta kontu guzti

horiek zorrotz bete ditut, baina duela hiru aste gutxi

gorabehera tenperatura hartu eta sukarra nuen. Le-

henengo gauza urduritasuna. Medikuen jarraipena

izan dut telefono bidez eta, oso ondo eraman dut.

Etxean egon behar izan dut. Bi-hiru egun berandua-

go senarra ere sukarrarekin hasi zen. Hor buruari

gehiago eragiten hasten zara. Etxekoak etxetik atera

gabe egon dira hiru astez, eta ekarri egin dut etxera.

Ba tokatu egin zait. Orduan semeari tokatzen zi-

tzaion erosketak egitea, eta bera ere sukarrarekin

hasi zen. Semeari, aldiz, pasa den astean testa egin

zioten, eta negatibo eman du.
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ASTEKO GAIA

Ile-apaindegia nahi eta nahiez itxi behar izan duzu.

Galera ekonomikoa izan duzu?

Bai. Inork espero ez zuen momentuan iritsi zen stop

bat izan da. Gastu batzuk hartuak dituzu, eta geratze

horrek gastu handiak ekarri ditu. Gobernuek eraba-

kiak oso berandu hartu dituzte. Autonomoen kuotak

kobratu egin zituzten martxoan, eta suposatzen da

maiatzean bueltatu egingo digutela, baina ea zer

gertatzen den. Gure kasuan gainera lehen egunean

lana egin behar genuela esan ziguten, baina hurren-

go egunean jada ezetz. Informazioa oso gaizki eman

da, eta sektoreak izugarrizko presioa jasan du. Jen-

deak bere etxera joateko deitzen zigun. 

Autonomoentzat laguntzak jarri dituzte. 

Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa lotsagarria izan da.

Segituan blokeatu zen sistema, eta gau horretan

gaupasa egin nuen nik, eta ez dugu laguntza horien

berririk. Ez dakigu noiz iritsiko den. Lotsagarria izan

da. Nik mutualitatetik laguntza bat jaso dut, baina

badira hori ere jaso ez dutenak. Alokairuaren aldetik

ere, bestelako laguntzak jaso ditugu batzuk.

Nola hasi zarete lanean?

Kezkarekin. Zenbat jende sartu dezakegun mugatu

digute. Jarri behar ditugun babes neurriak ikaraga-

rriak dira, eta horrek inbertsio handia eskatzen digu.

Pertsona bakoitzeko beharko dugu materiala, eta

garbiketarako ere bai. Iritsi ahala moldatu beharko

dugu. Ez dakigu errentagarria izango den ere. Ez da-

kigu lanean hasteak konpentsatuko digun edo ez.

Tabernarien moduan gaude.  

Lokal handi samarrak dituzulako zu beste batzuk

baino hobeto zaude.

Bai. Apain mahai bakoitzetik bestera bi metroko tar-

tea izan behar dugu, printzipioz. Tokiaren arabera,

eta langile kopuruaren arabera, ezin ditugu neurri

horiek bete. Esaterako lau bezero hartzen bazeni-

tuen eta orain bi hartu baditzakezu, langileak sobe-

ran dituzu. Eta gerta daiteke, gainera, irabazten du-

zunarekin gastuei aurre egiteko beste ez ateratzea.  

Zuek eta bezeroak babestu beharko zarete behin

ile-apaindegira sartzean. 

Bai. Maskara, bisera babeslea eta txaleko babesga-

rria janzten ditut. Sartzen den bezero bakoitzari, oi-

netakoak babesteko eskatzen zaio. Eta bezeroei jar-

tzen dizkiegun kapa eta toallak behin erabiltzekoak

dira. Nik ez, baina burua garbitzeko bi gailu dituzte-

nek, tartean, metakrilatoa jarri behar izan dute. 

Etxealdian bezeroek laguntza eskatu dizute?

Ahal den neurrian laguntzen saiatu naiz. Mila kasu bi-

zitu ditut. Urduritasunagatik buru azala kaltetuta

duenetik hasi, eta bere ileak menderatu ezin ditue-

narenganaino. Orain, lehentasuna asteroko bezeroei

eman diet, eta helduei. Zaindu beharra dauzkagu.

«Ez dakigu
errentagarria
izango den»
LARRAITZ ALONSO 
ILE-APAINTZAILEA (IKAZTEGIETA)
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Ordiziako Azokan jartzen duzu postua. Zertan era-

gin dizu koronabirusak?

Hasieran bi astez ez genuela feriarik izango esan zi-

guten, baina berriz deitu ninduten azoka egingo zela

esanez. Baserritar batzuk kexatu egin zirela, janari

dendak uzten badituzte, azoka zergatik ez, eta arra-

zoia dute. Baina kontua horren serioa bazen ez zitzai-

dan egokia iruditzen, eta ezezkoa esan nien. 

Baina berriz deitu zizuten. 

Bai, nire produktuak nahi zituztela eskaera egiten zu-

tela esan zidaten. 65 urtetik gorakoek esana zuten

ezin zutela joan, eta nik gehiago baditut. Beldurra

sartu ziguten, eta ez nintzen joaten, baina aukera ez-

berdina eskaini zidaten. Telefonotik eskaera egitekoa. 

Eta animatu egin zinen?

Bai... Behar duenak etxera deitzen dit, eta poltsetan

jartzen dizkiet bakoitzari bere izenarekin. Zenbate-

koa gutun-azal batean sartu, eta hurrengo astean niri

itzultzen didate dirua. Oso txukun antolatu dute guz-

tia. Eta honela ez dut harreman zuzenik bezeroekin.

Nire postuan poltsak utzi bakarrik egiten ditut. Kasu

honetan lan gehiago da guretzat, baina eskertzen da.

Bertan beste saltsa bat egoten da, eta harreman zu-

zena dugu bezeroekin; ea azkar pasatzen den guztia.

Herrian ere saltzen duzu.

Bai. Batzuk astero eskatzen didate. Lehen ere etor-

tzen ziren batzuk, baina orain udalak aukera jarri du.

Herrian lehen ere eskatu izan didate ea prest egongo

nintzatekeen saltzeko, baina horretarako produktu

gehiago ekoitzi beharra daukat. Ordiziara astean

behin joatearekin nahikoa izaten dut. 

Orain hasi da baloratzen zuen lana?

Nik uste dut jendea orain hasi dela konturatzen. Le-

hen ez zitzaien inporta edo ez zioten garrantzirik

ematen hemengoa zen edo nongoa zen jaten zutena.

Hainbat produktu urte guztian dauzkazu, eta jendeak

ikasi egin behar du barazki bakoitza zein sasoitakoa

den. Nire ustez jendea orain hasi da baloratzen hori.

Guztia pasatzean, jendeari ahaztu egingo zaio?

Nik uste dut jendeak hemengoa jan nahi duela. Kontu-

ratu dela uste dut, beste zapore bat dutela, alegia. Gaz-

te jendea gaizki ohitu da, baina, era berean, esan behar

da jende gazte asko hasia zela azoketara joaten; edo

gurasoek erosten dizkiete joan ezin duten seme-alabei. 

«Hemengoa 
jan nahi du jendeak»

EDURNE JAUREGI 
NEKAZARIA (BALIARRAIN)
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Sei urte daramatza Tolosan bizitzen Mariak –asmatu-

tako izena da, ez du benetakoa eman nahi izan-. Urte

gehienak barneko etxeko langile moduan pasa ditu,

eta orain kanpoko etxeko langilea da Donostiako

etxe batean. Alzheimerra duen adineko bat zaintzen

du. Koronabirusa dela eta, lan egiten duen etxetik

gertu gela bat alokatu behar izan du, nagusiak hala

eskatuta.  

Osasun larrialdiak zein eragin izan du zure lanean?

Ekonomikoki eragin dit gehien. Tolosan bizi naiz be-

rez, baina konfinamendua ezarri zutenean nire nagu-

siak barne etxeko langile izan beharko nuela esan zi-

dan, ez zuelako nahi egunero Tolosatik joan-etorriak

egitea, kutsatzeko beldurrez. Ezetz erantzun nion.

Orduan, bidaiak ekiditeko zerbait egin beharko nue-

la esan zidan eta Donostiako Alde Zaharrean logela

bat alokatu behar izan dut, bi hilabeteetarako. Do-

nostian logelak oso garesti daude; hilabetean 250

euro ordaintzen ditut, eta Tolosako etxea ere ordain-

tzen jarraitu behar dut. Gainera, nire familia utzita

etorri behar izan dut Donostiara.

Nagusien aldetik logela ordaintzeko laguntzarik

jaso duzu?

Ez, soldata bera jasotzen jarraitzen dut; 900 euro

irabazten ditut hilabetean. Nik esan nion nire asmoa

zein zen, baina berak ez zidan ezer ere esan. 

Zure erabakia ondo hartu zuen nagusiak?

Hasiera batean asko haserretu zen, baina onartu

egin behar izan zuen. Lan elkarrizketa egin nuenean,

hark kanpo etxeko langile bat bilatzen zuen, eta ho-

rrela hitz eginda geunden. Lan kontratuan horrela

dago jasota.

Zuk zure denbora librea nahiago izan duzu, beraz.

Alde batetik beharra da, baina bestetik eskubidea

ere bada. Alzheimerra du gizonak, eta horrela dau-

den pertsonek laguntza asko behar izaten dute, bai-

ta pazientzia ere. Gorabeherak izaten dituzte eta ur-

duri egoten dira, ez daudelako ondo. Horrek bat ne-

katu egiten du. Eta ateratzea behar duzu, zure etxera

joatea, deskantsatu ahal izateko. Urte asko eman di-

tut barne etxeko langile izaten eta lehertuta nengo-

en. Horregatik hautatu nuen kanpo etxeko langile

«Lana galtzeko beldurragatik
amore ematen dut batzuetan»

MARIA 
ZAINTZAILEA
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ASTEKO GAIA

izatea. Hala ere, nire lagun asko baino hobeto nago

egia esan. Barne langileak direnak, urte guztian

daude konfinamenduan; horiek askoz okerrago

daude.

Eta gainerakoan, zure lanean baloratua sentitzen

zara?

Egia esan, %100ean ez. Ni nire kontratuan oinarri-

tzen naiz beti. Eta batzuetan, kontratuan jaso ez ge-

nituen hainbat gauza exijitzen dizkit eta nik kontra-

tuan jasotakoa erakusten diodanean haserretu egi-

ten zait. Eta orduan ni gaizki sentitzen naiz, isildu

egin behar izaten dut eta ez naiz errespetatua sen-

titzen. Baina askotan, lana galtzeko beldurragatik

amore eman eta eskatutakoa egiten amaitzen dut.

Gaizki egiten ditudan gauzak azkar ikusten ditu,

baina gero berak ez du onartzen horrela egiten di-

tuenean.

Zein gauza aldatu nahiko zenituzke?

Larunbat eta igandeetan lan egin behar izaten dut,

izan ere, mendeko pertsonen arreta soziosanitario-

ko ziurtagiria lortzen ari naiz Inmakulada ikastetxe-

an, ostiral eta larunbat goizetan. Nire zortzi lanor-

duak errespeta ditzatela nahiko nuke eta gutxienez

igandeak jai izatea, jai egunak ordaintzea eta or-

dainsari guztiak behar bezala ordaintzea. Guk oso

lan garrantzitsua egiten dugu gizarte honetan. Eta

ez gaituzte behar bezala baloratzen; babestu ere ez

gaitu inork egiten. Eskerrak SOS Arrazakeria elkar-

teari. Sei urte daramatzat Euskal Herrian, eta ez dut

bestelako erakunderik ikusi gu bezalakoak babes-

ten. Gehiago balora gaitzaten nahiko nuke, egiten

dugun lana errekonozituz gutxienez. 

Laguntzarik ez 
denentzat

I. S. A.

K oronabirusaren krisiaren kalteak kon-

pontzeko Espainiako Gobernuak sari

bereziak sortu ditu lana osorik edo

zati bat galdu duten etxeko langile-

entzat. SOS Arrazakeriako Etxeko

Langileen Taldeak adierazi duenez, 580.000 langile

inguru dira, gehienak emakumezkoak eta, gainera,

migratzaileak, etxeko eta zaintzako lanean aritzen di-

renak. «Milaka etxetan daude, ahaztuta, diskriminatu-

ta eta gutxietsita, ezinbestekoa den engranaje sozia-

lak normaltasunez funtziona dezan».

Gizarte Segurantzan egon arren, etxeko langile-

ek ez dute izaten langabezia saririk, eta haientzako

ezarri dute laguntza. Larrialdi egoerak iraun bitar-

tean kaleratuak izaten badira edo lanorduak mu-

rriztu bazaizkie jasoko dute saria. Kotizazio oina-

rria soldata gordina da, baina aparteko sarien zati

proportzionala gehituta. Haren gainean kalkula-

tzen da langile batek eta haren kontratatzaileak

zenbat ordaindu behar dioten Gizarte Segurantza-

ri. Hilabete bakarreko laguntza izango da, kotiza-

zio oinarriaren %70ekoa. Hego Euskal Herrian

37.000 langile inguruk kotizatzen dute etxeko lan-

gileen erregimenean. 

Aurrerapauso «garrantzitsua» dela esan du SOS

Arrazakeriak elkarteak, baina ez dela nahikoa, «kon-

traturik gabe langile asko baitago, eta kopuru osoa-

ren %30 inguru baitago». Izan ere salatu dute ez dela

kontrolatzen etxeko lanetan diharduten pertsona

orok kotizatzen ote duen. «Ezin dira orain langileak

izan arduragabekeria horren biktima», diote. Gainera-

tu dute egoera irregularrean dauden langileak «larri-

tuta» bizi direla egunotan, eta polizia-kontrolen bel-

dur direla, «ezin baitute justifikatu lanera doazenik».

Beraz, «etxeko langile guztientzat subsidioa» aldarri-

katu dute. 
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Garagardoari buruz

B ai, gaur garagardoari buruz hitz egingo dizuet. Gozagarria eta atsegingarria den li-

kido preziatu hori. Nola egiten da garagardoa? Garagardo guztiak berdinak al

dira? Zein da haien arteko desberdintasuna?

Ardoa eta garagardoa bereizten hasiko gara: ardoa frutarekin egiten da -nagusiki, mahatsa-

eta garagardoa, aldiz, aleekin egiten da –nagusiki, garagarra-. Lehenik eta behin, jakin behar

da edari alkoholdun bat egiteko hartzidura prozesua ezinbestekoa dela. Hartzidura izaki bizi-

dunek egiten dute, legamiek hain zuzen ere. Legamiek fruten edo aleen zukuan -muztioan-

dauden azukreak jaten dituzte alkohola eta karbono dioxidoa ekoizteko. Jakina, horretarako

beharrezkoa da muztioan azukreak egotea. Mahatsen kasuan, frutak azukreak gordetzen ditu

eta, hortaz, legamiak ez dauka arazorik azukre horien hartzidura egiteko. Aleen kasuan, aldiz,

almidoia dago eta ez azukrea. Almidoia azukre bihurtzeko, almidoi molekulak zatitu egin be-

har dira.

Almidoia zatitu eta azukreak lortzeko hainbat modu daude, baina, gaur egun gehien erabiltzen dena maltatze

prozesua da. Malta lortzeko, garagar-aleak uretan jartzen dira eta ernamuintzen uzten da. Ernetzea hasi eta gu-

txira -zurtoinaren tamaina haziaren tamainaren berdina denean-, prozesua eten egiten da aire beroa erabiliz.

Aleak lehortzen direnean lortzen den produktua garagarraren malta da. Maltatzea gertatu den bitartean, alearen

barruan dauden entzimek almidoia zatitzen dute eta, horrela, amaieran azukre askeak daude, legamientzako

prest.

Jarraian, malta ehotu egiten da, baina, ez gehiegi: ez da irina lortu behar. Ehotutako malta urarekin nahasten

da eta muztioa, garagardoaren aurrekaria, beratzen uzten da. Muztioa beratu ostean, irakiteko prest dago. Iraki-

tearen helburua likidoa esterilizatzea da, bertan egon daitezkeen mikroorganismoak hiltzeko. Bigarren helburua,

muztioaren zapore gozoa orekatzea da eta, horretarako, lupulua gehitzen da etapa honetan. Lupulua marihua-

naren familiako landare igokari baten kono erretxinatsuak dira eta zapore mikatza ematen diote garagardoari. 

Muztioa egosi ondoren, hoztu egiten da, jarraian legamia gehitu behar de-

lako -tenperatura altuan legamia hil egin daiteke-. Hortaz, behin muztioa

hoztuta legamia gehitzen da eta hartzidura prozesua hasten da. Oro har, bi

legamia mota erabiltzen dira garagardoa egiteko eta legamiaren, lupulu

mota eta kantitatearen, malta-motaren eta erabilitako uraren arabera, hain-

bat garagardo mota desberdin lortzen dira. Oro har, garagardoak bi talde

handitan banatzen dira: Ale eta Lager motakoak. Desberdintasun bakarra

ez den arren, erabilitako legamian dago gakoa. Ale garagardoak -mikatza-

goak, sendoagoak- Saccharomyces cerevisiae legamiarekin egiten dira eta

lagerrak, aldiz, S. carlsbergensis edo S. uvarum legamiekin egiten dira. Az-

ken horiek, arinagoak eta orekatuagoak dira. Tabernan hartuko genukeen

kaña arrunta lagerra da, hain zuzen ere.

Hartziduraren ostean, garagardoa ia prest dago. Tarte batez garagardoa

heltzen utzi daiteke -ardoaren antzera- eta jarraian, botilaratu egiten da.

Pasteurizazioaren ondoren, kontsumitzeko prest dago. Hala ere, asko dago

esateko oraindik. Hurrengoan jarraituko dugu...

JOSU LOPEZ-GAZPIO
KIMIKAN DOKTOREA

ETA ZIENTZIA  
DIBULGATZAILEA
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Eskolak (II)

A urreko atalean

baterien fun-

tsezko funtzionamenduaren azalpen (mardula?) egin nuen. Zera nioen:

«Bateria bakoitzean bi elektrodo daude, eta haietako batek norabide batean eta bes-

teak kontrakoan erreakzioak egiten dituztenean (hauen izenak oxidazioa eta erre-

duzkioa dira) elektroiak askatzen dira, gure tresnen elikagai elektrikoa. Batzuetan ba-

teria entxufatu eta erreakzio hauek itzulgarriak izango dira (telefono mugikorren ka-

suan, adibidez, bateria kargatu daiteke), eta beste kasuetan ez (erlojuko pilak, kasu)».

Oraingo honetan, bateria baten funtzionamendua nola ebaluatu jakiteko argibideak

emango ditut. Itzali zure sakelako telefonoa, atera bateria eta eman begiratu bat etike-

tari. Ziurrenik bi zenbaki agertuko zaizkizu; batak, V izango du alboan (tentsioa edo

boltaia da) eta besteak Ah, mAh (kapazitatea, alegia) edo Wh (energia). Kontzeptu

hauek zer diren azalduko dizuet.  

Beharbada, azaltzen errazena kapazitatea izango da; eta, alper samarra naizen aldetik, hortik abiatuko naiz. Ka-

pazitatea, finean, bateriak zenbat denboran lan egin dezakeen esan nahi du. Zenbaki handiagoa izateak agortu

aurretik denbora luzeagoz lan egin dezakeela esan nahi du. Hala ere, beti bezala, gauzak ez dira horren sinpleak.

Telefono baten bateriak, esaterako, 1.000 mAh izan ditzake eta bi egunez lan egin dezake kargatzeko beharrik

gabe. Baina horrek esan nahi al du kotxe elektriko batera konektatuz gero kotxea bi egunez ibili ahal izango dela

kargatu gabe? Ez, noski. Gu sprintbat egiten edo paseotxo bat ematen denbora berdina irauteko gai ez garen be-

zala, energia eskaera handiagoek baterien erabilera denbora murrizten dute. 

Bigarren parametroa, boltaia edo tentsioa, bateriaren indarraren erakusle da; boltaia handiagoarekin indar han-

diagoa izango dugu. Pentsa dezagun une batez, gure bateria harri-jasotzaile bat dela. 200 kiloko harria altxatze-

ko ezinbestekoa izango da tentsio handia! Harria behin eta berriz denbora luzez altxatzeko kapazitate handia be-

harko du. Zer da hobea, tentsioa ala kapazitatea? Biak! Baina, siestako mantarekin lepoa edo oinak tapatu auke-

ratu behar izaten dugun bezala, bateriekin ere askotan aukeratu egin behar izaten da. Merezi al du gure

telebistako aginteak sekulako indarra izateak? Ez, iraun dezala urte asko eta lan gutxiago emango dit! Nork nahi

du, ordea, labea edo ura berotzeko bi ordu itxaron? Aplikazio batzuetarako aproposagoak dira bateria batzuk, eta

beste batzuetarako, besteak.

Eta auto elektrikoak? Zein bateria behar dute? Zer da hobea, auto elektriko bat 2 km/h-ko abiaduran 8.000 km

egitea edo 200 km/h-ko abiadura 2 segundotan hartu eta 5 minutuz lana egitea? Bat bera ere ez, noski. Autoek

biak behar dituzte, hau da: energia (lehen aipatutako Wh horiek). Energia kapazitatea eta potentzia biderkatuz

lortzen da (mAh edo Ah bider V). Tentsio handia eta kapazitate handia duen bateria bat da automozio industriak

nahi eta etengabe bilatzen duena. Egun aukera dezente daude, aipatutako siestarako manta bezalaxe, batzuk

tentsio indartsuagoarekin eta besteak kapazitate luzeagoarekin. Baina beste egun baterako utziko dugu zelda

mota bakoitzaren konparaketa, nahikoa baita gaurkoz. Hurrengo eskolan ikusiko dugu elkar!

IMANOL LANDA 
MEDRANO
CIDETEC 

FUNDAZIOKO 
IKERTZAILEA
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G arai beltza ari gara bizitzen. Nire historian ez

dut horrelakorik bizi. Hilabete latzak pasa di-

tugu. Bai, koronabirus horretaz ari naiz. Zer

ilunpe, ezintasun eta mugatasun, zenbat hildako bakar-

dadean! Zer pena eta zer tamalgarria! Saiatu gara Etxe-

an geldituko gara leloa betetzen. Eskertzekoa da gure

osasungintza arloan lanean diharduten profesional eta laguntzaileei eskaini-

tako txalo zaparradak, eta baita gure herrietan izan ditugun boluntario talde-

ak. 

Ez naiz ezertan aditua, baina dakidana da ingurumena eta auzokoa, lagun

hurkoa gaizki tratatzen ditugunean gertatzen dela ezustea eta ezbeharra.

2020ko martxoan gelditzera behartuak izan ginen, nola gainera, ezin etxetik

atera, lanera ere ezin joan eta lanpostu asko galduta eta beste hainbat galtze-

ko arriskuan. Badirudi ekonomiak atzeraldia jasango duela, krisia gaiztotu eta

handitu zaigula eta ezkortasun kolektiboa sortu dela. Hala izan, batzuk 

footing egin nahi, besteak txirrinduarekin ibili nahi, mendi aldera joan nahi…

Eta azkenean inork ezin, debeku orokorra gizarte osoarentzat iristen da. Ho-

rrela gaude bi hilabete luze hauetan. Zoritxarreko COVID-19a txertatu zaigu.

Guzti honek gure lan-egitura, familia, lagunartea aldatu digu. Izugarrizko

stop-a egin beharra izan dugu. 

Hala ere, birus honek beste mezu bat ez ote digun ekarri, oihartzun baten

susmoa daukat: benetako antibirusa ez ote den elkartasuna, senidetasuna

eta elkarrekiko begirunea, hau da, kidetasuna eta anaitasuna gehiago zaindu

eta ideologien eta ekonomia interesen gainetik gizakia jartzea, kontuan iza-

nez pertsona dela helburu nagusia. Aurrera egiteko beharrezkoak ditugu bi-

zitza ekonomikoari, politikoari eta sozialari gizatasun eta etika gehiago

eranztea. 

Espero dut gure zientzialariek sendagai miragarri hori asmatuko dutela bi-

rus hau gainditzeko, baina ez litzateke nahikoa lagun hurkoaren eta giza es-

kubideen espiritua bizitzen saiatuko ez bagina. Ezin baita mundu seguru eta

baketsua gizarteko behartsuak historiaren lubakian uzten baditu. Solidarita-

tearen globalizazioak soilik mundua salbatu dezake. Espero dut krisi pande-

miko honek irtenbide global eta bidezko bat bilatzera eramango gaituela.

Ekonomia munduak zartada handia jaso du. Gure esparruko hainbat lan-

postu galdu dira eta etorkizuna gogortu du. Erronka ikaragarria daukagu.

Gure giza kontzientzia areagotu beharra daukagu. Beharrezkoa dugu justi-

ziaz eta solidaritatez pandemiaren aurkako ekimenean adorez, elkarturik eta

eraginkorki jokatzea.

Pandemiaren 
eragina 

Beharrezkoa
dugu justiziaz
eta solidaritatez
pandemiaren
aurkako 
ekimenez 
adorez, 
elkarturik eta
eraginkorki 
jokatzea

JOXE AGUSTIN
ARRIETA

ERRETIRODUNA
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G izakiaren ezaugarri

garrantzitsuenetako

bat da ingurune eta

egoera desberdinetara egoki-

tzeko duen gaitasuna. Molda-

korra dela, onerako eta txarre-

rako. Ikusi besterik ez dago; zerbaitegatik da planeta

honetako espezie garrantzitsuena. Jakin duelako

egokitzen munduak eskaintzen dituen klima, orogra-

fia eta baldintza desberdin guztietara. Glaziazioe-

tan, lehorteetan… Eta nola ez, baita izurrietan ere. 

Oraintxe bertan, bi indar dauzkagu tiraka, ezker-

eskuin. Batetik zuhurtzia, edo beldurra nahi baduzu.

Sen horixe da belaunaldiz belaunaldi bizirauten la-

gundu digun sentipen garrantzitsuenetako bat. Eta

bestetik geure-geurea dugun izaera soziala, gure es-

peziearen ezaugarri berezienetako bat, norbanako

bakoitzaren gainetik jendarte bihurtzen gaituena.

Eta bi indar horien erdiko orekan bilatu dugu, bes-

te behin, egoera berrira egokitzeko bidea: aurkitu di-

tugu balkoiak eta bizilagunak, berreskuratu ditugu

musika eta literatura. Gazte eta zahar, berdin baliatu

ditugu teknologia berrienak, aurrez aurreko harre-

manak pantailekin ordezkatuz.

Eta nobedadeak dakarren baikortasunarekin eta

euforiarekin, zinez uste dugu jarraituko dugula au-

zotar ezagutu berriekin astero elkartzen. Hemen-

dik aurrera ere gehiago joango garela azokara,

nahiz eta itxialdian zehar joan garen aurrenekoz,

aspaldi ikusi gabeko jendearekin topo egiteko itxa-

ropenez. Sinesten dugu gehiago erosiko dugula

herriko denda txikietan, supermerkatu handietako

ilara luzeak saihesteko bakarrik ezagutu ditugun

arren.

Badauzkagu borondate ona eta itxaropena, bai-

na has gaitezen berriz hasieratik. Gizakiaren ezau-

garri garrantzitsuenetako bat da ingurune eta ego-

era desberdinetara egokitzeko duen gaitasuna.

Moldakorra dela, onerako eta txarrerako. Eta egoe-

ra lehengora itzultzen denean, zer egingo dugu?

Itxialdian hartutako ohitura berriei eutsi edo egoki-

tu?

IRATI 
HARTSUAGA 
ITZULTZAILEA

Egoki-tzen?

Egoera lehengora itzultzen denean, zer egingo dugu? 
Itxialdian hartutako ohitura berriei eutsi edo egokitu?
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Beñat da nere izena
naiz kazetaria.
Kaixo ni Iñigo naiz
ta lehendakaria. 

Pandemian lanera
joaterik ba al dago?
Noski ekonomia 
bestela akabo!

Terraza irten al zera
txaloka aritzera?
Kutxatu naiteke ta
erotu al zera?

Ez ote da sumatzen
medikuen falta?
Keba, orduak sartzen
pozik dabiltza ta.

Testak izan al dira
mediku denentzat?
Nik bitan negatibo
emana det behintzat.

Euskal zientzialariak
lanean ederki.
Kanpokoa hobea
izaten da beti.

BERTSOA

23

Elkarrizketa BEÑAT IGUARAN
HARITUZ-EKO KIDEA

Doinua Ikusi nuenean

Ezin ote da eman
azoken kontrola?
Ez, seguruena da
Eroskiko kola.

Egoitzak publikoak
izango balira.
Zertan jarri ez dugun
zerbaiti begira.

Zure ingurukoek
zer euskara maila.
Euskaldunontzat ere
euskara da zaila.

Diruaz lagundu al
liteke euskara?
Noski, trena egitean
sosik baldinbada.

Euskal artistak ere
egon dira greban.
Baina ez dakit ziur
nahi dutena zer dan.

Herritarrei mezu bat
zure azken hitzetan.
Berriz batuko gara
hauteskundeetan.
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Harri-kartoiz dekoratu genuen mundua 
paperezko hegazkinetan bidaiatu dugu
eta amets plastifikatuak sortu 
erabili eta botatzekoak.

Bat-batean mila zatitan txikitu zaigu ziurtasuna
zorroztu egin dira mugak
probintzien artekoak zein azaletik azalerakoak
zaharrak banatu ditugu gazteengandik, hilgarriak hiltzaileengandik  
eta harrika hartu ditugu arduragabeak
bizitzan lehen aldiz ez egitea zailagoa zaigu 
egitea baino.

Baina bitartean erleak etorri dira
eta txiki geratu zaizkie zapatilak haurrei
gauza arriskutsu asko ditugu egiteko
garagardoak elkarbanatu
eta geure zapalkuntzak jasateko 
nor zapaltzen dugun aztertu.

Noizbait ordenagailuak itzali eta ateak irekiko ditugu 
ADNrik utzi gabe hartuko ditugu kaleak
amets jasangarriak fabrikatuko ditugu 
eta hegazkinak egin paper birziklatuz 
mundu berri bat eraiki beharra daukagu
ikasi dugunarekin. 

OLERKIA

24

Harri-kartoiz

IONE GOROSTARZU
POETA

a024_ataria_Maquetación 1  2020/05/05  18:12  Página 1



BEGIRADA GRAFIKOA

25

Txarli Gesteira Kuragge Kolektiboa
OXIDOA ETA HONDARRA
Non bizitzak bere ertz zorrotzak erakusten dituen.
Non goizak ziztatzen duen eta gauari odola darion.
Non bideak galtzen diren.
Oxidoaren eta hondarraren artean.

Fer Apoa.
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Irati Saizar Artola

Blues doinuak oinarrian, Hitz Gatibuak izeneko diskoa

kaleratu du StarBlues taldeak. Aurkezpen kontzertua

egin eta berehala hamar emanaldi lotu zituela azaldu

du Jon Barreros (Beasain, 1978) StarBlues taldeko gi-

tarrista eta ahotsak. Orain, ordea, ez dakite noiz itzu-

liko diren oholtzetara. Bitartean, sare sozialen bidez

ari dira beren musika zabaltzen.

Barreros bera goierritarra da, baina gainerako hiru

kideak eskualdekoak ditu: Jon Labaien teklatu jotzai-

lea eta Fermin Etxeberria bateria jotzailea tolosarrak

dira, eta Urko Ruiz de Apodaka baxu jotzailearen le-

kua hartu berri duen Mikel Atxega anoetarra da.  

Hamar urte beteko ditu arten taldeak.  

Hau guztia 2010eko irailean hasi zen. Urko Ruiz de

Apodaka eta biok Ordiziako musika eskolan genbil-

tzan, jazz mundu horretan murgilduta. Denbora libre-

an, bien artean blues estiloko zerbait egiten hasi gin-

tezkeela pentsatu genuen, eta horrela hasi ziren. Ba-

teria jotzaile bat lortu genuen, eta ondoren, gaur

egun gure teklatu jotzailea den Jon Labaien sartu zen

taldean. Bateria jotzaile horrek hiru-lau urteetara tal-

dea utzi behar izan zuen lan kontuak medio, eta gaur

egun taldekidea den Fermin Etxeberriak hartu zuen

bateria jotzeko ardura. Aurreneko lauzpabost urte

horietan sendotu zen taldea eta hor sortu genituen

gure abesti propioak, hamar inguru, eta bertsio ba-

tzuk. Zuzenekoak emateari ekin genion ondoren eta

lehen disko hura grabatu genuen 2016an.

Zer jaso zenuten lehen disko hartan?

Taldea sortu eta sei urte horietan konposatutako

«EZ GARA PROFESIONALAK,
BAINA ILUSIO BERDINA 

DAUKAGU»
JON BARREROS

STARBLUES TALDEKO KIDEA

Otsailean kaleratu zuen bigarren diskoa StarBlues taldeak; aurkezpen kontzertuaren 
ostetik, beste taldeen gisan, ez dute oholtzetara bueltatzeko aukerarik izan.

a026-029_ataria_Maquetación 1  2020/05/04  09:58  Página 1



abesti mordo bat geneuzkan. Nonbait jaso nahi geni-

tuen, eta hasieran, maketatxo bat grabatzea pentsatu

genuen, baina konturatu ginen maketa egitearena ia

ez dela existitzen, duela hogei urteko kontua dela

hori. Maketa ez, diskoa egiten da orain. Buru-belarri

sartu ginen abestiei txukunketa batzuk egiten, ondo

lantzen eta abestietan gehiago sakontzen, eta estu-

diora sartu ginen. Zortzi aukeratu genituen, gutxi go-

rabehera antzeko linea zeramatenak, blues estilotik

gehien hurbiltzen zirenak. Gainerakoak, funkiagoak,

rockeroagoak ziren, eta iruditu zitzaigun ez zutela

bat egiten beste abestiekin. 

Blues doinuak dituzue oinarri, baina

beste estiloak ere ukitzen dituzue?

Beste estiloak ere ukitzen ditugu.

Laukotea gara eta bakoitza adar ba-

tetik dator: Ruiz de Apodaka baxu jo-

tzailea punk-rocketik zetorren, ni rock

nahiko gogorretik, Labaien teklatu jo-

tzailea jazz, pop, latin eta beste estilo

batzuetatik, eta bateria jotzailea ere

pop eta rock taldeetan egon izan da.

Denen artean konposatzen hasten

garenean, eta ideiari forma eman nahi diozunean,

gauza bitxiak ateratzen dira, zeren bakoitzak bere

ikuspuntutik bere puntua ematen dio, eta hori oso

aberasgarria da. 

Eta aurtengo otsailean etorri da bigarren diskoa. 

Espresuki disko bat sortzeko kantak konposatu ditu-

gu. 2016tik 2019 bukaera arte diskoa aurkezten aritu

ginen, baina momentu bat iritsi zitzaigun, non abesti

horiek zaharrak geratzen zirela iruditu zitzaigula. In-

flexio puntu bat egin genuen taldean, eta denok ados

jarri ginen airean genituen ideia horiekin zerbait be-

rria sortzen hasteko; bereziki, taldea ez oxidatzeko

eta lokalean aire freskoa sartzeko.

Gaztelupeko Hotsa diskoetxearen zigiluarekin sina-

tu genuen 2016ko lehen diskoa eta bigarrena ere ha-

laxe egin dugu. Iazko azarorako hamar abesti osatuta

genituen, eta estudiora sartu ginen.

Konposatze lanetan guztiok hartzen duzue parte?  

Gitarra eta ahotsa lantzen ditudanez, normalean ni

izaten naiz melodia nagusia ateratzen duena, eta La-

baienek ere tekla batzuk joaz melodia eta erritmo

asko ateratzen ditu. Baina gero, behin estudioan lan-

tzen hasita, bakoitzak bere puntua ematen dio. De-

nen arteko enpaste bat da, ideia nagu-

si horri forma ematen diogu. Azken

batean, lan talde bat da nahiz eta ba-

karrak ideia nagusia eraman. Musikari

bat faltako balitz, seguru ez lukeela

orain daukan soinua izango gure dis-

koak.

Eta letrei dagokienez?  

Letrak neronek egiten ditut. Abesti

asko daude, melodia atera orduko

atzetik letra ipintzen diedanak, segur

aski buruan daukadalako ideia zertaz

27

«Musikari bat
faltako balitz,
seguru ez 
lukeela orain
daukan soinua
izango gure 
diskoak»
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ELKARRIZKETA

hitz egin. Gai asko ukitu ditugu, aurreko diskoan bai-

no askoz ere aberatsagoak eta landuagoak dira orain-

go diskokoak. Gizarte gai gehiagori egin diegu kasu,

eta nik uste disko onetan askoz gehiago landu ditu-

gula. 

Disko berria zerotik hasita grabatu duzue. Badu al-

daketa nabarmenik aurreko lanarekin konparatuta?   

Poliki-poliki talde bezala gure nortasuna lantzen ari

gara. Lehen diskoan linea nahiko planoa mantendu ge-

nuen, blues klasikoa egin genuen.

Oraingoan ordea, konposatu ahala

ateratzen ari ziren ideiak elkarren oso

desberdinak zirela ikusi genuen. Bat

oso funkia, bestea oso bluesa, besteak

latin puntu inportante bat dauka, bes-

tea poperoagoa da. Lehen mugatu

egin genuen geure burua, eta oraingo-

an ez dugu hainbeste mugatu. Diskoa

izan dadila kolore gehiago edukitzeko,

abesti estilo gehiago. Eta erantzunare-

kin oso gustura gaude. Badute elkarren artean lotura,

baina batetik bestera ezberdintasunak daude, beraz,

entzuten ari denarentzat ere komodoagoa izan daite-

ke. Abesti bat entzuten duenak ea hurrengo abestiak

nolako soinua izango duen pentsatu du. Jendea harra-

patu nahi dugu, baina hori natural atera zaigu.

Aurkezpen kontzertua eman eta berehala etorri da

osasun larrialdia. Zer pasa zaizue burutik?  

Gu ez gara profesionalak, hobby bezala egiten dugu,

baina ilusioa berdina izaten da. Kontua

da, gure itxaropenak kontzertuak lor-

tzea, estudio batean inbertitu ahal iza-

tea eta azkenean gauza erdi profesional

bat egitea direla. Otsailean aurkezpen

kontzertua egin eta hortik hogei egune-

tarako hamar kontzertu lotuta genituen

urte bukaerara bitartean. Oso-oso pozik

geunden, eta bestalde, diskoa oso ha-

rrera ona izaten ari zen jendartean.

Orain, pena askorekin baina izorratu

«Gure 
itxaropenak
kontzertuak 
lortzea eta 
estudio batean 
inbertitu ahal
izatea dira»

a026-029_ataria_Maquetación 1  2020/05/04  09:58  Página 3



ELKARRIZKETA

egin behar. Pena da hitza. Horrelako proiektu bat

egindakoan, nahiz eta profesionalak ez izan, hain

bihotzetik atera zaizun lantxoa, hainbeste ordu dedi-

katu diozun diskoa oharkabean pasatzeak pena ema-

ten du. Egoera zaila da, baina gu animatuta gaude au-

rrera jarraitzeko. Entseguak egiten uzten badigute

behintzat, ez da gutxi izango. 

Ez zarete besoak gurutzatuta geratu. Disko berriko

abesti bat formatu akustikoan grabatu duzue, ba-

koitzak bere etxetik.

Diskoa aurkeztuta genuenez, eta bideoklipa ere sare

sozialetan aurkeztu genuenez, ezin genuela isilik ge-

ratu pentsatu genuen. Disko berriko Zerua ukituz

abestia grabatu dugu, bakoitzak bere etxean mugiko-

rrarekin bere zatia grabatuta. Aurikularretatik abesti

originala entzuten genuen, tempoa eta erritmoa

mantentzeko. Ondoren, programa batekin etxean

editatu dut eta gure Youtube kanalean zabaldu dugu;

baita beste sare sozialetan ere. Nolabait, bizirik gau-

dela erakutsi nahi izan dugu.

Jendea etxean dagoenez, sare sozialak eta aktibo

izatea garrantzitsua ikusten duzu?  

Ez gara Su Ta Gar edo Berri Txarrak, talde xume bat

gara eta hor egon nahi dugu gure hurbilekoentzat.

Ezagunen artean eta familiartekoen ondoan egon

nahi dugu. Kontua da diskoa aurkeztu eta berehala

izan dela, beraz, promozio erdian zerbait egin beha-

rrean ikusten ginen. Gaur egun sare sozialetan ez ba-

zaude, zoritxarrez, sistema horrela doalako edo, jen-

dea zutaz ez ahaztu, baina bai albo batera uzten zai-

tuela edo garrantzirik ez dizu ematen. Beraz, ahal den

neurrian hor egotea gustatzen zaigu.

STARBLUES 
HITZ GATIBUAK
· Kideak: Jon Barreros (ahotsa
eta gitarra), Jon Labaien 
(teklatua), Mikel Atxega (baxua)
eta Fermin Etxeberria (bateria).

a026-029_ataria_Maquetación 1  2020/05/04  09:58  Página 4



30

ZERBITZUAK

EGU
RAL
DIA

OSTIRALA
Giro beroa baina

ezegonkorra. Goizean eta arratsal-
deko lehen orduak arte giro argia.
Goi-hodei dezente agertuko da
baina ez diote eguzkiari trabarik
egingo. Arratsaldeko lehen ordutik
aurrera bero-hodeiak garatuko dira
eta iluntze-gau alderako ekaitz ba-
tzuk izango dira. Ez dira oso gogo-
rrak izango baina txokoren batean
mardul botako du. Haizeak hego-
ekialdetik joko du, bizi eta tenpera-
turak 27-29 gradutan joko du goia.

LARUNBATA
Giro ezegonkorrak jarraituko du.
Goiza nahiko lasaia izango da, ho-
deiak eta ostarteekin eta, nahiz eta,
euri tantaxkaren bat egin dezake-
en, giro nahiko argia izango dugu.
Eguerditik aurrera bero-hodeiak
garatuko dira eta ekaitzetarako joe-
ra nabarmena hartuko du egural-
diak. Zaparrada ekaiztsuak eta
mardulak botako ditu eta nahiko
sarri gainera, non tarteka gogor
bota dezakeen. Haizea goizean al-
dakor ibiliko da, arratsaldean ipar-
mendebaldera eginez. Tenperatura
balio altuenak 22-23 gradutan.

IGANDEA
Giro euritsu eta freskoagoa. Ipar-
mendebaldeko haizeak eta fronte
batek giro euritsua utziko digute.
Zaparradak egun osoz botako ditu,
baina mardulenak eta sarrien eguer-
ditik aurrera botako du. Orduan gai-
nera ekaitzak jo dezake eta zaparra-
da gogorrak bota. Beraz, litro de-
zente pilatuko da. Tenperaturak
koska polita behera egingo du, egu-
neko erdiko orduetan 18-19 gradu-
tan joaz goia. Gainera, arratsalde
partean aire hotzagoa sartuko de-
nez are gehiago freskatuko du.

MAIATZAK 8, OSTIRALA
AMASA-VILLABONA
Egunekoa. Juana Maria Sanchez Alias 
Kale Berria, 34. 
943 69 11 30.

MAIATZAK 9, LARUNBATA
IBARRA
Egunekoa. Edurne Mujika Martinez.
Euskal Herria, 3.  943 67 09 15.

MAIATZAK 10, IGANDEA
IBARRA
Egunekoa. Leyre Lejeune Maset 
Euskal Herria, 24. 
943 67 32 74.

MAIATZAK 11, ASTELEHENA
TOLOSA
Egunekoa. Cecilia Bronte Posada. 
Korreo kalea, 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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San Frantzisko, 23
Tel.: 943 69 84 70

TOLOSA

R.
P.

S.
 1

75
/1

5 
I.L

.G
.

www.multiopticas.com

ZABALIK GAUDE

ZURE IKUSMEN OSASUNA
ZAINTZEN DUGU

Alarma egoeratik 
MULTIOPTICAS GIPUZKOA

zerbitzu presentziala
eskaintzen aritu da.

Gure optikak segurtasun
neurriez hornitu dira 

tolosarren ikusmen beharrei 
eratzuna emateko.

Gure zentruek 
ohiko zerbitzu optikoak
eskaintzen dihardute.

ORDUTEGIA

9:30 - 13:00
Arratsaldeak: kontsultatu

ASTELEHENA - LARUNBATA
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