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202 koronabirus
kasura heldu da
Aiaraldea

Koronabirus positibo berri bana diagnostikatu zituen atzo -apirilak 10, osteguna- Osakidetzak Laudion, Urduñan,
Artziniegan eta Aiaran. Hala ere, eskualdeko une kritikoen datuekin alderatuta, kasu berri gutxi topatu zituzten. 202
kasura heldu da dagoeneko eskualdea, baina egunik okerrenak igaro direla dirudi, positiboen %39a (79 kasu guztira)
martxoaren 25etik 29ra detektatu baitzen.
Testua Aitor
Aspuru Saez
Osakidetzak adierazi du bere
eguneroko txostenean 4 koronabirus positibo erregistratu zituela ostegunean Aiaraldeak. Horrela, 202 kasura heldu da jadanik eskualdea.
Edonola ere, apirilaren hasieratik kutsatu berrien kopuruek behera egin dute, esaterako, asteazkenean kasu bakarra
aitortu zen, osasun sistema publikoak datuak argitaratzeari
ekin zionetik kopuru txikiena.

Herrika, kutsatuen banaketa hurrengoa da: Laudion 80,
Amurrion 62, Urduñan 20, Aiaran 15, Orozkon 11, Artziniegan
9 eta Okondon 5.
Udalerrika kutsatuen kopuruaren sailkapena ezberdina
da, ordea, ehunekoei erreparatuta. Zehazki, Amurrio da
herririk kaltetuena %0,59rekin, gero Aiara %0,51rekin, Urduña eta Artziniega %0,46rekin, Laudio %0,43rekin, Orozko %0,42rekin eta, azkenik,
Okondo %o,41ekin.
Berez, grafikaren unerik kri-

tikoenak martxoaren 25etik
martxoaren 29ra izan ziren.
5 egun horietan 79 koronabirus positibo diagnostikatu zituzten, krisialdi osoaren %39.
Gero, egunez eguneko hazkundea apaltzen joan da eta konfinamenduaren eragina nabaritu da. Berez, aurreko egunetan kutsatuen %24,7 erregistratu zituzten eta 30etik aurrera
%36.
Jakina, aintzat hartu beharra dago ezarritako protokoloen ondorioz, eskualdeko gaixo guztiak ez direla erregistra-

Aintzat hartu
beharra dago
ezarritako
protokoloen
ondorioz,
eskualdeko
gaixo guztiak
ez direla
erregistratu

tu. Hainbat jendek konfinatua
igaro du gaixotasuna eta testak egiteko bitarteko nahikorik ez delako egon, eta momentuz, behintzat, ez dira datuetan
erregistratu. Anbulatorioek jakinarazi dutenez, gainera, momentuz ez dute test azkarrik
probak egiteko.
EAE mailan, berriz, 10.103 lagun kutsatu ditu Covid-19ak;
5.392 Bizkaian, 2.908 Araban
eta 1.803 Gipuzkoan. Hildakoen kopurua 729ra heldu da.
Gehienek 60 urte baino gehiago zituzten; 704.
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Koronabirusari aurre egiteko babes-elementuak ekoizteari ekin
diote Aiaraldeko hainbat talde eta norbanakok, Covid Euskadi
dinamikak zabaldutako deialdiarekin bat eginez.

Milaka maskara ekoitzi dituzte dagoeneko eskualdean, 3D
eta laser inprimagailuak baliatuta, eta auzolanean jarraitzeko
asmoa dutela adierazi dute.

Koronabirusaren aurkako
milaka babes-elementu
ekoizten ari dira Aiaraldean
Testua Txabi
Alvarado Bañares
Hedabideetan sarritan agertu
da osasun langileen koronabirusaren aurka borrokatzeko duten
baliabide falta. Egoera horretaz
jakitun, birusaren aurkako babeselementuak (maskarak, EPIak...)
ekoizteari ekin diote eskualdeko
hainbat norbanako eta taldek,
Covid Euskadi ekimenarekin bat
eginez. “Egunero 1.000 maskara
inguru ekoizten ditugu, eta 12.000
fabrikatu eta banatzea lortu dugu
jadanik EAEn”, azaldu du talde
koordinatzaileko kideak den Jon
Ander Iturrioz laudioarrak.
Laudioko jendea soilik ez, beste herri batzuetakoa ere batu da
egitasmora. Amurrioko Kopas
enpresako kideek, adibidez, sariak
eta oroigarriak ekoizteari utzi
zioten alarma egoera piztu zenean,
maskarak fabrikatzera pasatzeko.
“Bagenituen materialak, bagenuen
esperientzia”, azaldu du Iñaki
Llanok, “aukera ugari baloratu
genituen, 3D inprimagailuaren
prozesua ez baita horren azkarra”.
Prototipo bat diseinatu eta ekoizteari ekin zioten. “1.000 maskara inguru fabrikatu eta banatu

ditugu dagoeneko, kostu guztia
gure gain hartuta. Astebete daramagu lantegian itxita, ekoitzi eta
ekoitzi”. Ekimenarekin aurrera
jarraitzeko prestutasuna erakutsi
du Llanok, baina ez dakite jarraitu ahalko duten, jarduera ekonomikoak eteteko agindua baitago.
Zaraobe Institutuan ere
Zaraobe Institutuak ere egin
du bat proiektuarekin. “Hainbat
inprimagailu genituen, eta baita
material erosi berriak ere”, azaldu du Leire Ugarriza zuzendariordeak. Ikastetxeek atek itxi
zituztenean etxera eraman zituzten tresna guztiak, eta bertan
jarri zituzten martxan. Zaraobeko kideek ere badute ekoizten
jarraitzeko asmoa, horretarako
beharra dagoen bitartean, behintzat.
Covid Euskaditik, aldiz, bestelako babes elementu batzuk ere
egiteko asmoa adierazi dute.
“Badaude ekoizteko oso zailak
diren elementu batzuk, materiak
bereziak dituztenak, arazoak
ditugu”, aitortu du Iturriozek,
“baina ez dugu itxaropena galtzen.
Guztion artean pausoz pauso
lortuko dugu aurrera joatea”.

MILAKA MASKARA
Milaka maskara ekoitzi dituzte dagoeneko Aiaraldeko boluntarioek,
auzolanean, 3D edota laser inprimagailuak baliatuta.
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HAINBAT
TALDE
Kopas enpresako edota
Zaraobe Institutuko
kideak batu dira
ekimenera, besteak
beste.
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“3D eta laser
inprimagailuekin
osasun
materialak
diseinatu eta
ekoizteko batu
gara”

Testua
Aitor Aspuru Saez
Lehenik eta behin, zein ekimenean ari zara parte hartzen?
Euskadiko koronabirusaren
aurkako Maker Taldean parte
hartzen ari naiz. Koronabirusaren
aurkako borrokan laguntzeko
gogoa duen jende multzoa gara
eta 3D eta laser bidezko makinei
ez ezik, 3D diseinuari eta inprimatzeari buruzko ezagutza ere
badugu.
Osasun arloko langileen laguntzari esker, haiek balioztatzen
dizkiguten diseinu guztiak fabrikatzen ditugu falta den material
guztia berriz hornitzeko.
Gainera, Reesistencia Teamen
menpe gaude eta eurekin elkarlanean aritzen gara, baita MH
Maker Helpekin haizagailua garatzeko, hau da, modu artifizialean
arnasa hartzeko tresnaren lehen
prototipoa, ospitaletan gabezia
egongo balitz ekoiztu ditzaten
nahi beste.
Zein da ekimen horren helburua?
Gure ideia nagusia da 3D inprimagailuak dituzten pertsonen
sare bat eraikitzea da, garatzen
ari den haizagailuaren prototipoa
funtzionala eta bideragarria izan
dadin, eskala handian erreproduzitu ahal izateko eta, horrela,
aparatu hori behar duten ospitale guztiak hornitzeko gai izan
gaitezen.
Aldi berean, osasun arloko langileentzako babeserako elementuak (EPI) ekoizten ari gara.
Oraingoz, zipriztinen aurkako
biserak ari gara ekoizten, orain
behar diren diseinuak baitira, eta
esandako langileek balioztatuak
izan direlako.

JON ANDER ITURRIOZ (Laudio, 1993) 3D
INPRIMITZAILEEKIN OSASUN PUBLIKORAKO MATERIALAK
SORTZEN HASI DEN SAREAN PARTE HARTZEN ARI DA.
JARDUERA NOLA ANTOLATZEN DUTEN AZALDU DU,
BESTEAK BESTE.

Noiz eta nola sortu zen eta
nola koordinatzen duzue lana?
Martxoaren 13an sortu zen,
"Maker" arima duten pertsona
talde batek pentsatu zuenean
orain arte bereganatutako jakintzek komunitatea lagun dezaketela orain bizitzen ari garen krisian.
Lan guztia Telegram aplikazioaren bidez koordinatzen dugu
eta aurrerapen eta berri guztiak
sareetara igotzen ditugu.
Taldeetan banatuta gaude,
bakoitzak ekar ditzakeen interesen edo ezagutzaren arabera eta
autonomia erkidegoen eta herialdeen arabera.
Pertsona bera hainbat taldetan
egon daiteke aldi berean edo
bakarrean, eta talde bakoitzean
hainbat administratzaile ditugu
poliziarekin eta osasun indarre-

kin harremanetan daudenak,
logistika arazo osoa aurrera eramateko.
Gero eta hobeto antolatzen ari
gara eta azkarrago mugitzera
bultzatzen gaituzten harreman
gehiago lortzen ari gara.
Espainiako lurralde osoa biltzen
duen taldea honako hau da.

“Osasun
langileek
balioztatzen
dizkiguten
diseinuak
inprimatzen
ditugu euren
babeserako”
Zer egin duzue orain arte?
Lan guztia talde desberdinetan
banatu dugu: Maskarak, kaskoak,
betaurrekoak, eskuetarako heldulekuak, arnasguneak... Diseinu
baten onarpena jasotzen dugunean (balioztatzea osasun langileek eman behar dute), eguneratzen dugu eta guztiok hasten gara
ekoizpen masiboarekin. Aurretik
sortzen ditugun pieza guztiak
esterilizatu egiten dira bidali
aurretik.
Zeintzuk dira dituzuen beharrak helburuak lortzeko?
Lehenik eta behin, lasai egon.
Taldean gero eta jende gehiago
gaude eta kontuan izan behar
dugu burura etortzen zaizkigun
gauza guztiak ezin ditugula
komentatu. Talde bakoitzak bere
eginkizunak ditu, eta edozein
galdera dagozkien taldeetan ebazten dira. Hasieran 30 pertsona
inguru ginen eta orain 800 baino
gehiago gara Euskal Herrian eta
7.300 inguru estatu osoan, eta
kopurua hazten ari da etengabe.
Gure helburua diseinuak ahalik eta azkarren balioztatzea da,
baliabideak agortzen diren lekuetan gure bidez berriz hornitu ahal
izateko, behintzat, zama berria
jaso arte. Diseinu bat abian jartzen
den bakoitzean, itxaron egin behar
dugu sanitarioek balioztatu dezaten, guk fabrikatu ahal izateko,
beraz, ez du zentzurik internetetik dabilen diseinu guztiak inprimatzen hastea, gehienak ezin
baitira erabili Covid-19aren aurka.
Osasun hornitzaileek egiaztatu ez dituzten interneteko diseinu asko daude, beraz, aholku gabe
erreplikatzen dituzten pertsonak
kontuz ibili behar dira, prebentzio
neurriak betetzen ez dituztelako.
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Aiaraldeko Mugimendu Feministak “kazerolada” egin zuen
iragan igandean eskualdean, larunbatean Laudion jazotako
eraso matxista salatzeko. Horrez gain, etxeak morez eta

aldarrikapenez josi dituzte, emakume erasotuei babesa
adierazteko. Arrakasta nabarmena izan dute bi ekimenek,
bizilagun ugari batu baitira deialdietara.

Laudioko eraso matxista
salatzeko, lapikoak eta
sormena kalera
Testua Izar
Mendiguren Cosgaya
Emakume bat erasotua izan
zen iragan larunbatean Laudion.
Genero indarkeria egotzita atxilotu zuten gizonezkoa. Hori dela
eta, erasotuari babesa adierazteko etxeen kanpoaldeak erabili
dituzte aldarrikapenak jartzeko,
Mugimendu Feministak egindako deialdiari jarraiki.
Facebook kontuan argitaratu
dituzte jasotako argazkiak. "Astin
ditzagun irudimena eta atera
ditzagun balkoi eta leihoetara
eraso matxisten aurrean gure

babes eta autodefentsa feministako indar guztiak! Erasotzaile,
etxean edo kalean, gaur eta beti,
aurrean izango gaituzu! Erasorik
ez erantzunik gabe!", adierazi
dute.
Igande gauean egin zuten "kazerolada", eskualdeko herri guztietan: "Bizitzen ari garen egoera
latz honetan ere ez dugu onartuko inolako erasorik, aski da! Erasoen aurrean, autodefentsa feminista!".
Laudioko Udalak, bere aldetik,
erasoa gaitzetsi eta bihar balkoiak
apaintzera deitu ditu herritarrak,
ohar baten bidez.

INDARKERIA MATXISTARIK AURRE EGITEKO PREST
Azken asteetan Euskal Herrian indarkeria matxista kasuak areagotu egin
direla salatu du Aiaraldeko Mugimendu Feministak.
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BI
KAZEOLADA
Momentuz bi
kazerolada deitu
ditu Aiaraldeko
Mugimendu Feministak
konfinamenduan.
Soraluzen jazotako
hilketa matxistagatik
izan zen lehena, eta
larunbateko Laudioko
eraso matxistagatik,
aldiz, bigarrena.
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Bakarrik ezin dut,
bizilagunekin bai

Hiru asteko ibilbidea bete dute eskualdean sortutako zaintza eta laguntza taldeek. Alarma egoera piztu bezain laster jarri
ziren martxan, instituzio publikoei aurrea hartuta. Ehunka herritar jarri dira auzolanean, eta dozenaka laguntza eskaera
jaso eta bideratu dituzte dagoeneko.
Testua Txabi
Alvarado Bañares
Hiru aste igaro dira jada Hego
Euskal Herrian eta, ondorioz,
Aiaraldean alarma egoera ezarri zenetik; eta hiru aste igaro
dira baita ere Aiaraldean laguntza eta zaintza talde eta sareak
eratzen hasi zirenetik.
Helburu sinple batekin jaio ziren egitasmo gehienak: arrazoi
bategatik edo besteagatik etxetik atera ezin diren bizilagunei
erosketak edota bestelako errekaduak egitea. Baina ez dira horretara mugatzen. Zaintza lanak
eskaintzeari ekin diote, eta bestelako egitasmo batzuk ere jarri
dituzte martxan.
Ibilbide motz baina oparoa
egin dute zaintza sareek eskualdean. Egun gutxitan ehunka herritar aktibatzea lortu dute, au-

zolana eta elkarlaguntza ardatz,
eta erritmo konstantean ari dira
funtzionatzen.
Herritarrak lehenbizi
Alarma egoera ezarri baino lehen hasi ziren eskualdean
lehen ekimenak sortzen. Egitasmo anitzak ziren, baina denek
zuten gauza bat komunean: herritarrak sustatuak zirela. Udalak eta, oro har, instituzio publikoak, beranduago batu dira
olatura.
Laudion gazte talde batek
eman zuen lehen pausoa. Ikusi zuten Arrigorriagan laguntza
sare bat eratu zela eta orduan bururatu zitzaien herrian ere horrelako zerbait egitea. “Kuadrillako guztion artean sortu genuen taldea. Sare sozialetan jarri genuen deialdia eta herriko
jende asko jarri zen gurekin ha-

rremanetan, parte hartzeko asmoarekin”, azaldu du Ane Saiz
Morenok.
Sarea sortu zutenean bederatzi pertsona baino ez ziren. “Horiek gara gaur egun akreditazioa
(udalak emandakoa) dugunak”,
azaldu du Joseba Iturrioz Aguirrek, “baina jende gehiago ere
batu da taldera, gurekin edo udalarekin harremanetan jarrita. Ez
dakit zenbat garen une honetan,
baina hogei baino gehiago bai”.
Erosketak egiteko eta farmaziara
joateko enkarguak egiten dituzte batez ere, baina umeen zaintza ere eskaintzen dute. “Lehen
egunetan ez genuen ia deirik
jaso, baina orain ia egunero jasotzen ditugu”, nabarmendu du
Iturriozek.
Balorazio positiboa egiten
dute gazteek. “Jendeak asko eskertzen digu egiten dugun lana.

Laudion gazte
talde batek
eman zuen
lehen pausoa,
eta trail taldeko
kideek, aldiz,
Amurrion

Batzuetan dirua ere eskaini digute, baina guk ez dugu inoiz
hartu. Oso ondo sentitzen gara
lana egin ostean”, azaldu du taldeko kidea den Leire Sarragak.
Amurrio Trail Taldea
Amurrio Trail Taldeko kideek
ere erabaki zuten pausoa ematea. Ehun lagun baino gehiagoko sarea ehundu dute. “Baina ez
dugu guk bakarrik osatu, Aiaraldea Zainduz sareko, eskautetako
eta Bañuetako auzo elkarteko kideak ere daude”, nabarmendu du
Imanol Llanok.
Trail taldeko kideak oso positiboki baloratu du lehen hiru
aste hauetan eginiko jarduna:
“75-80 eskaera inguru egin ditugu eta jendea geroz eta konfiantza gehiago jartzen ari da gugan, egoerak ahalbidetzen duen
neurrian betiere”.
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Aiaraldea Zainduz sarea
Laudioko laguntza taldea eta
Amurrio Trail Taldea baino apur
bat beranduago aurkeztu zen
Aiaraldea Zainduz zaintza sarea.
Denbora apur bat gehiago behar
izan zuten ekimena plazaratzeko, aurretik egun ugari eman
baitzituzten sukalde lanean, sarea eskualdeko herri gehienetan
(Orozko, Aiara, Okondo, Laudio
eta Amurrio) nola abiatu zehazteko.
Boluntarioak lortzeari ekin
zioten lehenbizi. Ohiko baliabideak erabili zituzten horretarako: whatsappa eta bestelako
sare sozialak. Baina atariz atari
ere joan ziren kartelak jartzen,
eta ahalegin horrek eragina izan
zuen lortutako emaitzan: 200
boluntario baino gehiago batu
ziren sarera egun gutxitan.
Beste zeregin bati ere heldu
zioten sareko kideek konfinamenduaren lehen egunetan: jarduera guztiak nola egin zehazteko protokoloa osatzea.
Hainbat aditu kontsultatu zituzten horretarako: koronabirusaren aurkako lanetan ari diren
medikuak edota zaintza lanetan
adituak diren hezitzaileak kasu.
Boluntario guztiei bidali diete osatutako dokumentua, eta
erabilgarria suertatu zaie. Hala
adierazi du Aingeru Llanok:
“Neurri horiek jarraituta oso oso
txikia da hartzen den arriskua”.
Sortu eta gutxira izan zuen
gazte amurrioarrak sarearen
berri, eta segituan batu zen egitasmora. Astebetean “denetarik” egin du Llanok: Aste baterako erosketak egin, farmaziara joan eta bi ume zaindu. “Oso
argi dut horrelako egoeretan gizarteak eta, batez ere, herriak elkarlanean aritu behar duela”.
Antzeko iritzia du Aketze Ortiz de Zarate Barbarak. “Laguntza emateko prest agertu nintzen egoera alderantziz izango
balitz eskertuko nukeelako nik
ere laguntza jasotzea”, azaldu du
gazte laudioarrak.
Bere kabuz hasi zen auzokideak eta ingurukoak laguntzen,
eta Aiaraldea Zainduzen deialdia jaso zuenean, bertara batzea
erabaki zuen. Botikak erosten lagundu dio bizilagun bati. “Berak
ezin zituen erosi eta bere gurasoak oso nagusiak ziren, eta ez
zituen arriskuan jarri nahi”.
Bizilagunen arteko zuzeneko harremana sustatzea da Aiaraldea Zainduzen helburuetako
bat. Gauzak hala, boluntario batek bizilagun bat laguntzen duenean, telefonoak pasatzen dizkiote elkarri. Modu horretan, auzokideak bestelako laguntzarik

behar badu ez du berriro sarera deitzen, laguntza eskaini dion
horrengana jo dezakeelako zuzenean.
Tokiko ekoizleekin lanean
Bizilagunen arteko elkarlaguntza sustatzeaz gain, bestelako ekimen batzuk ere jarri dituzte abian Aiaraldea Zainduz
saretik. Telegram kanala atondu dute, eta koronabirusari eta
alarma egoerari lotutako albisteen buletinak bidaltzen dituzte bertatik.
Bestelako edukiak ere plazaratu dituzte: esku-orriak osatu
dituzte norbere burua zaintzeko edota etxeko lanak banatzeko argibideekin, eta indarkeria
matxista kasuen aurrean jarraitu beharreko pausoen gida ere
plazaratu dute, Aiaraldeko Mugimendu Feministarekin elkarlanean
Orain, elkarlana abiatu dute
eskualdeko tokiko ekoizleekin,
Laudio eta Amurrion astero egiten ziren azokak bertan behera
geratu direlako.

Aiaraldea
Zainduz zaintza
sareak 200
herritar baino
gehiago batu
ditu oso egun
gutxitan.
Erosketa eta
umeen zaintza
eskaerak
bideratzeaz
gain, bestelako
ekimenak
ere jarri ditu
martxan
Udalen papera
Udalen eta instituzio publikoen papera ezberdina izan da
herri bakoitzean. Laudion eta
Amurrion, laguntza eta zaintza
taldeak jada eratuak zeudenez,
bitartekari lana egitera mugatu
dira tokiko erakundeak.
Telefono zenbakiak jarri dituzte martxan (944034840 eta
671 074 170, hurrenez hurren).
Laudioko telefonora deitzean,
udal langileek Laudioko laguntza taldera edo Aiaraldea Zainduz sarera bideratzen dute enkargua.
Amurrioko Udalaren kasuan,

Hainbat egitasmo jarri martxan Aiaraldean. Amurrio Trail Taldea, Aiaraldea Zainduz eta Aiaraldea.eus
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aldiz, Amurrio Trail Taldeko kideei pasatzen zaie laguntza-eskaera, eta eurek bideratzen dute.
Herri txikietan, aldiz, tokiko
erakundeetatik bideratu da laguntza. Orozkoko Udalak 24 or-

Herri
handietan, jada
sareak sortuak
zeudenez,
udalak
bitartekari
lana egitera
mugatu dira.
Herri txikietan,
aldiz, tokiko
erakundeetatik
bideratu da
laguntza
duko arreta telefonikorako zenbakia jarri du abian (946 339 633).
Gurutze Gorriarekin koordinatu
da tokiko erakundea. 15 pertsona
inguru daude boluntario lanetan
eta hasiak dira eskaerak jasotzen.
Urduñan 40 lagun batu dira
udalak eginiko deialdira, eta dozenaka eskaera bideratu dituzte
dagoeneko. Boluntario bakoitzak
bizilagun berari egiten dizkio
beti errekaduak, balizko kutsaduren zabalpena ekiditeko. Tokiko erakundeak eskularruak,
maskara eta gela ematen dizkie
boluntarioei, erantzukizun zibileko aseguruarekin batera.
Arrankudiagako zaintza sarea,
aldiz, alkatea bera dago kudeatzen. Herri txikia izanik, errolda hartu eta banan-banan deitu
zituzten beharrak izan zitzaketen herritarrak. Bi telefono jarri
dituzte martxan deiak jasotzeko: 946 481 712 edo 663 531 973.
Arakaldoko Udala ere zuzenean jarri da harremanetan herriko pertsona nagusiekin. “Momentuz guztiak ari dira senideen laguntza jasotzen eta ez
dute behar berezirik”, azaldu du
Jabi Asurmendik.
Artziniegan, aldiz, 20 boluntario inguru batu dira udalak osatutako sarera. “Artziniegako herri eta auzo guztietako kideak
daude”, nabarmendu du Unai
Gotxi zinegotziak. Protokolo bat
osatu dute jarraitu beharreko segurtasun neurriekin.
Hala ere, momentuz eskaera
gutxi jaso dituzte, baina lasai
daude, arrisku taldeetan zeuden
bizilagunak egoera onean daudela ziurtatu dutelako.
Aiarako Udalak, aldiz, Araba-

ko Foru Aldundiaren “Etxean
zurekin” programa aktibatu du,
etxez etxeko laguntza zerbitzua
eskaintzeko.
Elkarlaguntzaren garrantzia
Laguntza sareetan dabiltzan
herritar guztiek jarri dute balioan bizilagunen arteko babesaren garrantzia. “Gauden egoera
honetan gu ez bagara gure artean
laguntzen, nork emango digu laguntza hori?”, galdetu du Aketze
Ortiz de Zarete Barbarak.
Horregatik da garrantzitsua
elkarlaguntza sustatzea, gazte
laudioarraren ustez. “Modu horretan erosoagoa bilakatzen da
guztion artean dugun harremana. Nik momentu txar batean lagundu bazaitut gero nik laguntza
behar badut (egoera berdinean
edo beste egoera batean) zu ni laguntzeko prest egongo zarelako”.
Horrelako sareen garrantzia

nabarmendu du Ander Fernandez Amondok: “Zaintza erdigunean jartzen dutelako eta herritarren auto-antolakuntzaren
eredu argia direlako”.
Antzeko iritzia du Aingeru Llano Piedrak. Zaintza lanak egitea
esperientzia “gogorra” izan dela
aipatu du gazteak, baina “positiboa” izan dela ere nabarmendu du, “asko gustatzen zait laguntzea, eta une honetan herriak lagunduta soilik salba dezake herria”.
Horrelako sareek etorkizunera
begira eskaintzen dituzten abaguneak ere azpimarratu ditu
Fernandezek, “komunitate eratzeko” aukera ematen dutelako.
Horregatik, gazte laudioarrak eskualdeko jende orori luzatu nahi
izan dio dauden ekimenetara batzeko gonbita. “Denok gure aletxoa jartzen badugu azkarrago
amaituko dugu kontu honekin”.

Goiko argazkian, Laudioko Laguntza Sareko bi kide, banaketa batean. Beheko argazkian, Aiarald
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IRAIA PEREIRO URKIJO
IRAKASLEA

IXONE COLLADO URKIJO
GIZARTE HEZITZAILEA

Zaintza kolektiboa izango
da edo ez da izango

Gizarte antolaketa,
bai pandemia hutsa

Testu honekin hasteko, argi utzi nahi dut ez naizela batere aditua gaixotasunetan, epidemietan
edota dena delakoetan. Ez dut inoren beldurra epaitzeko asmorik ezta botererik, ez dut uste egia absolutua nirea denik, eta ez dut inor konbentzitzeko
idazten ere. Nire esperientziatik eta pentsamenduetatik abiatuta nator gaur zuengana.
Ziztu bizian gertatu den prozesua izan da hau, ia
konturatu gabe gainera etorri zaiguna. Duela gutxi
hasi ginen beste herrialde urrun batean gertatzen
ari zena entzuten, beste planeta batean gertatzen
ari izango balitz bezala. Bat-batean, hemen ondoan omen zegoen hondamendia, batzuk urduritu
egin ziren orduan. Momentu batetik bestera, gure
haurrak eskoletara ez ekartzearen agindua jaso
genuen, bakoitza bere etxeetara, eta irakasle zein
hezitzaileok hor geratu ginen, zer egin jakin gabe,
antolatzen, zoratzen, aurreko egunetan gure ikasle
txikitxoei ezpainetan emandako muxuak oroitzen,
horrek izango ahal zuen ba koronabirusa? Nola
mantentzen da ba metro bateko distantzia etengabe zure maitasuna eta babesa eskatzen dizun pertsona txiki horrekin?
Zaila da, bai. Eta bitartean, komertzioak, fabrikak, etxeko langileak lanean… Non ote daude gure
umeak gaur ba? Galdetzen genion gure buruari.
Bada, amamarekin, aititerekin… Nolatan? Haurrak
birusaren eramaileak badira, baina asintomatikoak, eta gure nagusiekin uzten baditugu, zer gertatuko da?
Baina noski, produkzioa geratzea, kontsumoa
apaltzea, hori azken momentuko neurria izango da
beti bizi garen sistema kapitalista honetan. Ez naizela batere aditua errepikatu nahi dut, argi utzi. Nik
ez dakit horrelako neurriek ekonomian duten ondorioa, baina argi dudana zera da: feministok eta
hainbat herri mugimenduk askotan errepikatu duguna, beste behin ere zaintza bazterrean geratzen
dela, ez duela garrantzirik, eremu pribatuko gauza
dela, hor konpon.
Eta ez! Harro nago beste behin ere mugimendu feministak eta herri mugimenduak mahaian ukabila
jarri dutelako, antolatu garelako, irtenbideak bilatzen saiatu garelako eta saiatuko garelako. Nahikoa da!
Gertatzen ari den hau guretzat eta pribilegio gutxiago dituztenentzat kaka zahar bat da, eta gure
eskuetan dagoena egiten saiatu behar gara, arduraz jokatu behar dugu. Baina argi izan gu etxean
egoteak (telelana egiten adibidez, kontratu finko
eta baldintza duinak ditugunon pribilegioa, noski),
gure bizitzak eta elkarrizketak gai honen barruan
bakarrik mugitzeak, kanpoan gertatu diren eta
gertatzen ari diren beste kontuak ahazteak, beste batzuei ikaragarrizko onurak ekarriko dizkiela.
Zentzuz jokatu, neurriak hartu, baina antolatu gaitezen, zaintza kolektiboa da. Animo!

Txinatik Italiara. Ondoren, Madrilera. Euskal Herrira
ere iritsi da, gaur Espainiar estatuko gunerik kutsatuenetako bat izateraino. Osasun larrialdi egoeran gauden
honetan, dena da posible, pertsonen eskubide zibilak
mugatzeko aukera izateraino: hiri eta herrietako sarrera-irteerak kontrolatu, kalera irteteko ordutegiak ezarri
edo oinarrizkoak diren saltokiak soilik irekitzea bermatzea ekarriko du egoera honek, nahi ala ez. Supermerkatuetako eta farmazietako langileek kutsatzeko arriskurik edukiko ez balute bezala.
Izan ere, birus bati ezin zaizkio mugak jarri, eta beraz, herritarron erantzukizunari erreferentzia eginez,
arauak betearazteko dugun ardura behin eta berriz
gogorarazten digute, beldurrarekin. Larria da egoera,
zalantzarik ez dugu honekin, baina, aldi berean, argi
dugu kontrol neurri hauek agerian utzi dituela COVID19a iritsi baino lehenago, pertsonon bizitzak erdigunean jarri eta bakoitzak bere beharretara antolatzeko
dauden oztopoak.
Ikastetxeen itxiera eta telelana dira birusaren hedapena kontrolatzeko hartutako ebatzietako batzuk. Baina, egungo pandemia egoeran zentzuzkoak iruditzen
zaizkigun neurri hauek, beste behin ere, agerian utzi
dituzte bizitzak erdigunean ez egoteak dakartzan arazoak, baita pertsona kolektibo ezberdinen artean dagoen ekitate falta ere (genero edota klaseen ezberdinen
artean, besteak beste). Lan-esparru askotan, prekarioenetan batez ere, telelana egitea edo lanera ez joatea aukera ez delako; eta hein handi batean, lanpostu horiek
okupatzen dituzten emakumeek, ez dutelako lanera
joatea ez den beste alternatibarik. Izan ere, ezin ahaztu dezakegu oraindik ere emakume eta gizonen artean
dagoen %23ko soldata arrakala, eta honek esan nahi
duena: 3 hilabetez dohainik lan egitea, hain zuzen ere.
Gaur bertan, banketxe handi bateko bulegoetako batean, arretako langileak bere ondoan zuen seme txikia.
Biztanleria kolektibo kutsakorrena, gizarte talde kolektibo zaurgarrienen aurrean; baina noski, zaintza lanak,
ordea, emakumeen lana dira, une oro. Lehentasuna,
koronabirus delakoaren presentziarekin edo gabe, produkzioa izaten jarraitzen du. Eta alternatibak egotekotan, emakumeek moldatu ditzatela edo murriztu ditzatela euren jardunak eta egunerokoa, aiton-amonak
babestea izan behar delako helburua, zalantza gabe.
Are gehiago, esparru pribatuan, etxean gelditzeko etengabeko mezuez betetzen gaituzten honetan, babesgabetasun eta indarkeria matxista kasuek goranzko joera
izan dute. Euskal Herrian, azken bi egunetan hiru eraildako emakume izan ditugu gurean. Ez Milanen, ezta
Madrilgo foku nagusian: gure euskal oasian baizik.
Hortaz, koronabirusa saihesteko neurriak etengabeak izaten ari diren eta izan beharko diren honetan,
ez dezagun ahaztu osasun publikoaz gain pertsonok
beste eskubide batzuk ditugula ere. Gaurdanik eraiki
nahi dugun herri honetan GUZTION bizitzak babestea
eta lehentasunezkotzat hartzea izan behar baita herri
osasuntsu baten isla.
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Koronabirusa:
zalantzak eta
osasun argibideak

Jende gehiena da COVID19 birusak eragindako larrialdi egoeraren jabe, baina zer da gaitza? Nori eta nola eragiten dio? Zer
egin dezake norberak, osasun egoera hobetzeko? Koronabirusari buruzko protokoloen lantaldeko eskualdeko kide batekin
hitz egin dugu gaiaren inguruan.
Testua Izar
Mendiguren Cosgaya

tratamendu zehatzik birusari
aurre egiteko.

Etengabeko informazio eguneraketan dihardu Osakidetzak. Aiaraldea komunikabideak Koronabirusari buruzko
protokoloen lantaldeko eskualdeko kide batekin jaso ditu herritarren intereseko zenbait zalantza eta argibide.

Nola kutsatzen da birusa?
Denok izan gaitezke birusaren eramale eta hartzaile. Infekzioa, batez ere, 5 mikra baino gehiagoko arnas tantengatik kutsatzen da; eta gaixoaren eztularekin eta doministikuarekin sortzen diren arnas
jariakinekin kontaktu zuzena
izateagatik. Eskuetan dago gakoetako beste bat: sudurra, begiak edo ahoa ikutuz gero, gorputzetik gorputzera pasa daiteke eta. Horregatik gomendatu dute ahalik eta gehien garbitzea eskuak, eta doministiku
edo eztul egin ondotik babes
neurriak hartzea (besondoarekin ahoa estaltzea, eta mukiak
kentzeko erabilitako papera zaborretara botatzea).

Zer da koronabirusa?
SARS-CoV2 gisa ere izendatua izan da, COVID19 izenarekin ezagun bihurtu bada ere.
Arnasketa zailtasunak ditu
sintoma nagusi, eta ohiko katarroetatik neumonia larrietara gara daiteke.
Dena den, koronabirusari buruzko egungo kasu gehienak
"arinak" dira. Osakidetzak adierazi duenez, oraindik ez dago

Kontaktu bidez hedatzen da
birusa, nagusiki. Kontaktua
zuzenekoa izan daiteke, edota eskuetan edo beste objektu batzuetan (adibidez, teklatuak, saguak, barandak, txanponak...) egon daitezkeen material kutsatuaren bidezkoa.
Horregatik, erabat garrantzitsua eskuen garbitasuna bermatzea. Osakidetzaren aburuz,
sintoma gabeko pertsonen artean kutsatzeko arriskua oso
txikia da: "Batzuek oso sintoma arinak dituzte. Hortaz, gerta daiteke horiek gaixo ez sentitzea, baina kutsatzeko gaitasuna izatea".
Zeintzuk dira sintomak?
Eztula, eztarriko mina, arnasa
hartzeko zailtasuna eta sukarra.
Kasu gehienetan, infekzio arinetan geratzen da gaitza. Alabaina,

Eztula,
eztarriko
mina, arnasa
hartzeko
zailtasuna
eta sukarra
dira birusaren
sintomarik
ohikoenak

birusa garatzekotan pneumoniara heldu daiteke. Kasu horretan litekeena da arnasa hartzeko zailtasun handiak sentitzea,
eta sukar altua. Ezbairik gabe,
osasun zentrora deitu behar da
egoera horretan egonez gero, eta
larrialdi zerbitzuetara jo. Hala,
tratamendua jarriko diote pertsona horri medikuek.
Nola babestu gaitezke?
*Garbitu eskuak ura eta xaboiarekin, edo jel hidroalkoholikoarekin.
*Eztul edo doministiku egitean
estali ahoa eta sudurra ukondo
edo zapi batekin. Bota zapia berehala eta garbitu eskuak, erabilitako gorputz atalak desinfektatzeko.
*Pertsonen arteko kontaktua
saihestu (1.5-2 metroko distantzia
mantendu). Sintomak dituztenen
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kasuan 2 metrora handitu espazio distantzia.
*Ez ukitu begiak, sudurra eta
ahoa.
*Etxean zein leku publikoetan
eskuzko kontaktua duten gainazalen garbiketa areagotu (mahaiak, ordenagailuak, telebistako
mandoak etab).
Sintomak edukiz gero
Arnas sintomak dituztenek
etxean geratu behar dute (sukarra, eztula, aire faltaren sentsazioa edo eztarriko mina) eta
herriko osasun zentrora deitu.
Modu horretan, osasun egoera
baloratuko dute, eta jarraitu beharreko gomendioak adieraziko
dizkiote herritarrari.
Birusaren inkubazio aldia
-gaur egungo kalkuluen arabera- 1 eta 14 egun bitartekoa da;
5-6 egunekoa bataz beste.
Nortzuk dute arrisku gehien?
Koronabirusa mundu guztiak
har dezake. Alabaina, edadetuak,
haurrak eta gaitz kronikoak dituztenak dira sektore ahulenak:
gaixotasun kardiobaskularrak,
diabetesa, arnas gaixotasun kronikoa edo immunoeskasiak pairatzen dituzten herritarrak. Kasuan kasu, ezberdina da pertsonarengan birusak duen bilakaera.
Hargatik da garrantzitsua prebentzio neurriak bermatzea, edota sintomarik izatekotan medikuekin harremanetan jartzea
(telefono bidez lehenbizi, eta diagonostikoaren araberako prozedura jarraituz ondoren).
Zer da berrogeialdia?
Sintomarik ez, baina infekzio
iturri (hots, pertsona) batekin
kontaktuan egondako pertsonari
ezarritako mugimendu banaketa
edo bereizketa da berrogeialdia.
Helburua, infekzioa beste batzuei ez transmititzea da. Hala,
14 egunez “isolatuta” egotea da
irizpidea, eta sintomarik sentitu
ezean, infekzio arriskua bukatutzat eman eta larrialdi zaintza egoerara itzuliko da herritarra.
Gaixotasun sintomak aztertu
behar ditu egoera horretan dagoenak: sukarra, eztula edo arnasteko zailtasunak batik bat. Garrantzitsua da sintomarik antzematekotan ahalik eta azkarren
eskuhartzea; bereziki beste pertsona batzuk ez kutsatzeko.
Ondorengoak dira Osakidetzaren jarraibideak kasu horietan:
*Egunean bitan gorputzaren
tenperatura neurtu.
*Etxean egon.
*Arnas garbitasun neurriak zorroztu: eztul edo doministiku egi-

tean eremua ukondoarekin estali,
edo mukiak kentzean (papera arineketan bota zakarretara).
*Eskuak askotan garbitu, baita
ukitutako etxeko gainazalak ere.
*Sukarrik ezean, sendagaiak
saihestu.
Zer da etxeko isolamendua?
Sintomak -eta beraz, infekzioadituenari ezarritako mugimendu murrizketa edo bereizketa da
etxeko isolamendua, COVID-19
birusaren sintomak dituztenei
aplikatzen zaie, 14 egunez (beti
ere, sintomak desagertu badira).
Etxebizitza partekatzen duten herritarren kasua, bizilekuaren barruan isolatu beharko dira, infekzioa ez transmititzeko.
Hauek dira kasu horietan jarraitu beharreko irizpideak:
*Ez irten etxetik, eta ez jaso bisitarik.
*Eskuak ur eta xaboiarekin
garbitu 20 segunduz (edo gel hidroalkoholikoarekin).
*Saiatu banakako gela batean
egoten, eta atea itxita.
*Eremu komunen erabilera mugatu. Sartu behar duzuenan garbitu eskuak lehenago, jarri maskara eta mantendu pisukideekiko
2 metroko distantzia. Maskara ez
ukitu soinean daramazun bitartean, eta aldatu busti edo zikintzen bazaizu.
*Zaborrontzia gertu edukitzen
saiatu, mugimenduak murrizteko. Pedal bidezko estalkia badu,
hobe.
*Etxekoekin kontaktatzeko telefonoa erabili ahal dela komunikatzeko.
*Aireztatu logelak eta etxebizitza maiz.
*Ez partekatu komuna pertsonekin, eta partekatu behar
bada garbitu lixibarekin erabilera bakoitzaren ondoren. Ildo beretik, garbitzeko tresnen erabilera
indibiduala egin (xaboia edo garbitzeko gela).
*Aldatu eskuoihalak.
*Garbitu egunero maiz ukitzen
dituzun gainazalak (gau-mahaitxoak, somierrak, logelako altzariak), bainugelako gainazalak
eta komuna lixibarekin, eta erabili eta botatzeko materialarekin.
Garbiketa zu ez den beste pertsona batek egingo badu, maskara eta eskularruekin babestu beharko da.
*Garbitu mahai-tresnak, edalontziak, platerak eta berrerabil
daitezkeen gainerako tresnak ur
beroarekin eta xaboiarekin, edo
ontzi-garbigailuan.
*Garbitu oheko arropa, eskuoihalak eta abar 60-90 ° C-ko
ohiko xaboiarekin edo detergentearekin. Arropa zikinak poltsa

hermetiko batean sartu beharko
dira, garbitu arte. Ez astindu arropa garbitu aurretik.
*Erabili eta botatzeko materiala
(eskularruak, zapiak, maskarak)
eta infekzioa izan dezakeen material oro, infektatuaren gelako zaborrontzian bota.
Antibiotikoen papera
Ez, birusari aurre egiteko ez
dute ezer egiterik antibiotikoek,
“bakterioen infekzioen aurka
bakarrik” balio dutelako. Sintomak arintzeko gaixoek osasun
arreta jaso behar dute (osasun
zentroetan baloratuko da etxeko
mediku arreta, telefono bidezkoa
edo erietxekoa den).

Laudioko anbulategia, iragan astean eginiko argazki batean. Aiaraldea.eus
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#etxeangoxo
Mezu eta proposamenak jasotzeari ekin dio Aiaraldea
hedabideak Aiaraldea.eus atarian. Herritar orori luzatu
diote bideo, marrazki, testu edo dena delakoak bidaltzeko

gonbita, erredakzioa@aiaraldea.eus helbide elektronikoa edo
688848152 whatsapp zenbakia baliatuta. Hedabidearen motxila
zozketatuko dute parte hartzaile guztien artean.

Berrogeialdia igarotzeko irakurleen
mezu eta proposamenak jakin nahi?
ESKULANAK
Etxean eginiko eskulanak erakutsi ditu @mugra36
Twitter erabiltzaileak.

PINTXO LEHIAKETA

ARGAZKI ERAKUSKETA

Pintxo lehiaketa egin du @amets_gile
Twitter erabiltzaileak konfinamendua
dibertigarriagoa egiteko.

Miguel Brizuelak argazki erakusketa
atondu du bere etxean. Bideoen
bidez plazaratu ditu irudiak.

ETXEAN GERATZEKO DEIA
#EtxeanGoxo geratzeko deia luzatu du Bizkaiko
Mendi Federazioko Segurtasun Arduraduna den
Zigor Egiak bideo baten bidez.

MUSIKARI OSPETSUEN ERRETRATUAK
Maik Falls (Miguel Ibarretxe) artista laudioarrak musikari ospetsuen
erretratuak egiteari ekin dio. Mikel Laboa, Wendy Carlos, Nina Simone,
Eddie, Beth Gibbons eta O’connor marraztu ditu, besteak beste.
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argazki galeria
Aiaraldeko hainbat toki publiko periodikoki desinfektatzen
dabiltza Arabako Foru Suhiltzaileak, babes zibileko kideekin
edota herrietako udal langileekin elkarlanean. Nagusien

egoitzetan arreta berezia jartzen dute, baina beste hainbat toki
ere garbitzen dituzte: supermerkatuen sarrerak, kaleak edota
tren geltokiak, besteak beste.

Eskualdeko kale eta nagusien
egoitza ugari desinfektatu dituzte
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artikulua
COVID-19 birusak eragindako salbuespen egoeraren aurrean,
Aiaraldea Kooperatiba Elkarteko langileek eta Artezkaritza
Kontseiluak, Kooperatibako lan-jarduera nagusiak eta

Faktoriako obra-lanak etetea erabaki du. Hala ere, Aiaraldea
Hedabideko lan-taldea ohikoan bezala lan egiten jarraituko
du alarma egoerak irauten duen bitartean.

Aiaraldea Kooperatiba Elkarteak
lan jarduera gehiena eta Faktoriako
obra-lanak etetea erabaki du

Kooperatibako langileak bilduta, alarma egoera piztu baino lehen eginiko irudi batean. Aiaraldea.eus

Egoera zail honen aurrean,
kolokan geratu da euskara gure
eskualdean biziberritzea helburu duen proiektuaren bideragarritasun ekonomikoa, egunerokoan kudeatzen ditugun hainbat proiektu, zerbitzu eta tresna
bertan behera utzi behar izan ditugulako.
Hori dela eta, hainbat erabaki
hartu ditu Kooperatibak; lehena eta garrantzitsuena, egun ordainduzko lana egiten duten 14
langileetatik bakar bat ere ez kaleratzea egoera ekonomiko zail
honen aurrean.
Bigarrena, aldi baterako enplegu erregulazio espedientea
ezartzea Kooperatiban. Espediente honen ondorioz, ezinbestekoak diren lanak egiteko lanjardunak mantenduko dira soi-

lik. AEEE honen ezarpena langile guztien oniritziarekin adostu da Kooperatiban. Era berean,
eta alarma egoera piztu zen momentutik egin bezala, mantentzen diren lan jardunak etxetik
bertatik egingo dira, telelanaren
bitartez.
Obra lanak bertan behera
Modu berean, eta jendartearekiko erantzukizunez, alarma
egoerak irauten duen bitartean
Laudioko industrialdean kokatutako Faktoria eraikitzeko obralanak behin-behinean etetea
erabaki du Kooperatibak. Gauzak horrela, udazkenerako aurreikusitako inaugurazioa kolokan geratzen da, salbuespen
egoeraren ibilbideak baldintzatuta.

Halarik ere, arlo guztietan
gure jarduna mugatuko dugun
arren, Kooperatibak kudeatzen
dituen komunikabideek eta bertako langileek jendartea behar
bezala informatzeko lanean jarraituko dute alarma egoerak
iraun bitartean. Zentzu horretan, #EtxeanGoxo egoteko baliabideak eskaintzen jarraituko dugu.
Bazkideen ekarpenak babes
Aipatutako egoerak gure Kooperatibaren jardunean ondorio
ekonomiko larriak izango ditu.
Zorionez, euskara biziberritzeko
proiektu komunitario honek bi
babesleku garrantzitsu ditu bere
biziraupena bermatzeko; lerro
hauetan ere aitortu nahi dugun
langileen konpromisoa da lehe-

Sortu den
egoerak
ondorio
ekonomiko
larriak
izango ditu
kooperatibaren
jardunean,
baina proiektu
komunitario
honek
helduleku
garrantzitsuak
ditu aurrera
jarraitzeko

na, egoera makurraren aurrean,
elkartasunez eta enpatiaz aritzeko konpromisoa hartu duen langile-taldea.
Bigarrena, Kooperatiba osatzen duten 410 familia bazkideak dira; euren ekarpen ekonomiko eta boluntarioari esker sortu eta garatu da proiektua, eta
egoera larri honen aurrean ekarpen hori ezinbestekoa izango da
esku artean ditugun ildo, proiektu eta amets berriei eusteko.
Edonola ere, eta aurreikusi ezin ditugun ondorio ekonomikoei aurre egiteko, Aiaraldea
Kooperatiba Elkarteak eskualdeko norbanakoak gonbidatzen
ditu proiektuarekin bat egin, eta
bazkide eginez, ekarpen ekonomiko eta boluntario hori indartzera.
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kultura
Bere laugarren ﬁlma laburraren edizioan murgilduta dago
Esti Urresola zinemagilea. Ilargi Molinillo ume laudioarra
agertzen da pelikulan, familia protagonistaren ilobaren

papera egiten. Itziar Aizpuru, Jone Laspiur, Goize Blanco,
Klara Badiola, Patxi Santamaria eta Txema Blasco aktoreek
ere hartu dute parte grabaketan.

Esti Urresolaren “Polvo somos”
ﬁlma laburra, postprodukzioan

Esti Urresola eta Ilargi Molinillo, filmaren grabaketaren une batean. Marina Palacio

Testua Txabi
Alvarado Bañares
Bere laugarren filma laburraren edizioan lanean ari da Esti
Urresola zinemagile laudioarra. Koronabirusaren aurkako
neurriak abiatu baino aste batzuk lehenago amaitu zituzten
grabaketak.
Zinemagileak azaldu duenez,
alarma egoerak zaildu egingo
du fi lmaren muntaiaren fase
osoa, baina egin ahalko dutelakoan dago.
Polvo somos da pelikularen
izena, eta familia baten “erretratu laburra” plazaratuko du,
Urresolak aurreratu duenez.
“Aitonaren heriotza gertatzen

den asteburuan girotuta dago.
Lau emakumek osatzen dute
sendia: amonak, amak eta bi
alabek. Asteburu horretan tenkatu egingo da bi ahizpen arteko harremana”.
Ilargi Molinillo
Hainbat aktore ezagun agertzen dira pelikulan: Itziar Aizpuru, Jone Laspiur, Goize Blanco, Klara Badiola, Patxi Santamaria eta Txema Blasco.
Baina agerraldirik deigarriena Ilargi Molinillorena da, bost
urteko neska laudioarra. “Gasteizen egin genuen haurra bilatzeko castinga.
Hainbat neska aurkeztu ziren, baina azkenean Laudioko

familia batek deitu gintuen eta
Ilargi aurkeztu zidaten”, oroitu
du Urresolak.
Beste asteburu batean egin
zioten proba, Laudioko Kultura etxean, eta azkenean bera
hautatu zuten familiako ilobaren papera antzezteko.
Filma luzea, geldirik
Urresolak badu beste proiektu
bat esku artean: 20.000 especies
de abejas pelikula, bere lehenengo filma luzea izango dena. Haur
transexual baten istorioa izango
du hizpide Urresolaren lanak.
Madrilgo La Incubadora garapen programarako hautatu zuten proiektua, beste filma luze
batzuekin batera. Hala ere, koro-

Ilargi Molinillo
laudioarraren
estreinako
lana da Polvo
somos ﬁlma
laburra

nabirusa dela eta, prozesua etenda dago.

Filma luzearen proiektuaren kartela.
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Bertan behera
utzi dituzte Araba
Euskaraz eta
ikastolen aldeko
udaberriko festak

Oso kritika onak jaso ditu
Antonio Oyarzabalek
eta Ariadna Martinezek
egindako diskoak

Amurrion zen egitekoa Araba Euskaraz jaia aurten. Aresketa Ikastola

Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Ekainaren 14an ospatzekoa
zen Amurrion Araba Euskaraz
jaialdia, "Darabagu" lemapean.
Alabaina, larrialdi egoera medio, ezingo da ekimena gauzatu, "denon osasuna bermatzeko". Hala adierazi dute Ikastolen Elkarteko ordezkariek.
Maiatzean egitekoak ziren
Herri Urrats eta Ibilaldia ekimenak ere atzeratu dituzte,
egoera onbideratu artean.
Literatur ekimena abian
Hala ere, bestelako ekimenak jarri ditu abian Aresketa
Ikastolak, Eneko Alday Araba
Euskarazeko ikuskizunen lantaldeko kideak jakinarazi duenez. Berrogeialdian literatur

gomendioak bilduko dituzte,
gerora filma luze bihurtzeko
helburuarekin. Lanak bazenbehin@aresketaikastola.eus
helbidera bidali beharko dira,
"horizontalean grabatutako
irudiekin".
Horrez gain, Aiaraldeko
emakume sortzaileak ezagutzera emateko erakusketa eta
solasaldia egin zuten martxoan. Kultur transmisioa eta
genero ikuspegia izan zituzten
hizpide Uxue Alberdik (idazle
eta bertsolaria), Birkite Alonsok (musikaria) eta Haizea Barcenillak (EHUko Arte Historian doktorea) Aresketa Ikastolak La Casonan antolatutako mahainguruan.
"Eskualdeko artisten katalogoa ere prestatzen ari gara", gaineratu du Aldayk.

Emakume sortzaileekin solasaldia antolatu zuten martxoan. Jare Photography

Antonio Oyarzabal pianoa jotzen, artxibo irudi batean.

Testua
Julen Solaun Martinez
Urrezko Melomano saria
eman die Melomano aldizkariak Antonio Oyarzabal piano-jole laudioarrari eta Ariadna Martinez sopranoari Julian
Martinez Villar konpositore laudioarraren kanten bildumaga-

tik. Aldizkariaren kritikaren
arabera, Oyarzabal eta Martinez
bikoteak “era perfektuan” funtzionatzen du konpositorearen
obra gaur egunera ekartzerako
orduan.
Era berean, abeslariaren eta
piano-jolearen espresibitatea
goraipatu du aldizkaria, entzuleak musikarekin “lehenengo

silabatik” bat egitea lortzen dutelako. Scherzo aldizkariak ere
diskoa txalotu du eta “interpretazio adikorra, arduratsua eta
teknikoki ezinhobea” dela azpimarratu du. Oyarzabalen jarduera nabarmendu du aldizkariak batez ere, “elegantzia handia eta gustu ona” nabari izan
dizkiotelako laudioarrari.

Atzeratu egin dute Orozkorock
Testua
Izar Mendiguren Cosgaya
Maiatzaren 23an egitekoa zen
Orozkorock ekimenaren bigarren jaialdia. Elkarteak iaz abiatu zuen egitasmoa, eta aurten
errepikatzeko asmoa dute.
Alabaina, koronabirusak eragindako larrialdi egoeraren ondorioz, jaialdia atzeratzea erabaki dute. Kultura ekitaldi oro bertan behera utzi behar izan direnez, data aldatuko dute: "Lasaitasunez gozatzeko aukera izatea
nahi dugu. Prentsa oharraren
bidez, jaialdiaren 2.edizioa ere
atzeratuko dela iragarri nahi
dugu".
Etenaldirik ez
Konfinamenduak, ordea, ez
ditu geratu: "Lehiaketa bat antolatuko dugu gure sare sozialena

Iaz egin zuten Orozkorock jaialdiaren lehen edizioa. Aiaraldea.eus

bidez, QUIZ formatuan". Rockari
buruzko galderak izango dituzte ardatz, "entretenitzeaz gain,
nork daki, agian zerbait gehiago ekarriko digu?".

Horren adibidetzat jarri dute
Kortaturen "Mierda de ciudad"
kantuarekin egindako bertsioa,
"Kortaturen barkamenarekin,
oso harro gaude".
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MAIDER URTARAN LARESGOITI

ANDONI DIAZ

OSASUN KUDEAKETAN
MASTERRA ETA DBS HEALTH-EKO KIDEA

BIZKAIKO BARNE DEKORATZAILE ETA
DISEINATZAILEEN ELKARGO OFIZIALEKO DEKANOA.

Koronabirusak ez digu
denei berdin eragiten

Gure bizitzeko era,
birusaren menpe

Pandemiek nekez eragiten digute guztioi berdin. XIV. mendean hedatu zen Izurri-Beltzak, munduko populazioaren herena hiltzea ekarri
zuen, pobrezia maila handienean zeuden horiek izan zirelarik kaltetuenak. Erdi Aroko Europan, Izurri Bubonikoak ere ondorio larriak izan zituen malnutrizio eta lan gehiegizko egoeran zeuden laborarien artean.
Eta zazpi mende beranduago, prest al dago gaur egungo mundua -100
trilioi doar baino gehiagoko BPGa duena- izurrite bati aurre egiteko?
COVID19ak zalantza ugari jartzen ditu mahai gainean.
Plazaratu berri diren ikerketa batzuek diote pandemia honek munduari 10 trilioi dolar baino gehiagoko kostua suposatuko diotela, nahiz
eta momentuz denak ematen duen aldakorra eta zalantzaz. Zalantza
gabe esan daitekeena da, hartzen ari diren, eta hartuko diren, erabaki
politikoek izango dutela eragina gure etorkizun eta bizitzetan.
Munduko ekonomiak %1a atzera egiten duela diotenean, 10 milioi
pertsona baino gehiago pobreziara kondenatzen direla irakurri dut.
Ez da baina argi esaten zer aurpegi duen pobreziara kondenatutako
horrek. Eta ez nuke apustu egingo gizon zuriaren antza duela esanez.
Kontuan hartu behar da ere, maila sozioekonomiko baxuenean dauden
herritarrak direla gaixotasun kronikoak pairatzeko aukera gehien dutenak, eta beraz koronabirusaren aurrean zaurgarriagoak direnak.
Gainera, pandemia honek dakartzan langabezi tasen igoerak, baita
ongizate soziala bermatuko duten laguntza eta politiken ahultzeak ere,
osasun eta gizarte segurtasunaren bermea arriskuan jartzen ditu. Eta
honez gain, ez dezagun ahaztu enpleguak ez lukeela inoiz pertsonon
osasunaren, eta oro har osasun publikoaren, gainetik egon behar.
Aurreko beste pandemietan bezala, honetan ere mediku, erizain, zaintzaile eta osasun langileak izaten ari dira gaixotasunaren transmisio
bektore eta kaltetu handienetariko batzuk. 2030. urterako, mundu mailan 15 milioi osasun langileren falta egongo dela aurreikusi dute.
Eta hala ere, ez dut zalantzarik egiten edozein mediku edota erizainek
holako egoera batean prest daudela oso, ausardia eta kemenaz beren
bizitzak arriskuan jarri behar badituzte ere, pazienteak ahalik eta hobekien artatzeko. Beraiek erakutsitako jarrera eta konpromisoak baina, ez
digu baimenik ematen beharrezko diren babes neurrietan aurrezteko.
Eta adibide bat jartzera ausartzen naiz esandako hau hobeto azaltzeko.
Edozein estatuko zein gobernarik bidaliko lituzke bere soldaduak gerrara beharrezko babesgarri eta arma gabe? Ba horixe bera ari da gertatzen hemen. Soldadu gehiegitxo dago gure kaleetan eta arma gutxi
ospitaletan.
Beste hainbat arlo eta sektoreri ere ari zaio eragiten Koronabirusak.
Informazio kanal berrietara heltzeko arazoak dituzten pertsonei, Internet bidez ikasteko arazoak dituzten ikasleei, eta baita osasun zerbitzuetara heltzeko mugak dituzten horiei ere.
COVID19aren aurrean izaten ari den erantzuna, ezbairik gabe, ez da
ekitatezkoa. Hilkortasun tasak eta bizitza osasungarri bat izateko aukerak modu ez proportzionalean suertatu dira historian zehar, eta behin
ere historia errepikatzera kondenatuak gaudela uste dut. COVID19ak
ekarriko dituen ondorioak ez dira denentzat berdinak izango, eta birusak errefuxiatuen kanpamentuetan, kartzeletan eta herrialde txiroenetan hedatzen jarraitzen duen bitartean, egoerak ez du hobera egingo.
Munduko ekonomiak itotzen jarraitzen duen bitartean eta gobernuburuen programek industria eta merkatuak salbatzera jotzen duten heinean, inekitateak gora jarraituko du.
Baliabideak nora bideratuko diren erabakitzea dagokigu, pertsonon
arteko aukera desberdintasunak ezabatu eta denon ongizatea badugu
helburu.

Gizateria isolamendu egoera berri baten aurrean aurkitu da gaur. Esperimentu sozial honek gure egunerokotasuna aldatuko du betiko. Gure
bizitzeko era, erlazionatzeko era eta komunitatean mantentzeko era besteak beste.
Gure zonaldeko gehiengoa gune txikietan bizi da. Adreilu eta hormigoiak guneak mugatzen dituzte, edo beste era batean ikusita, guneetan
mugatzen gaituzte, deskonektatzen gaituzte, alegia. 1950 eta 1980 urteetan hazi zen Aiaraldea. Hazkunde honek arkitekturan eraldaketa ekarri
zuen, eraikuntza sozialaren sorkuntza hasiz, kapitalismoak bultzatutako
eraikuntza baten sorkuntza; eta gure industrian lan egiteko etorritako
atzerritar guztiei horiei bizitzeko gunea bilatzearen presak, egoki eta eroso egotearen beharraren gain jarri zen.
Arkitekturaren helburua komunitateak sortu eta elkar erlazionatzea
da, gune kolektibo konektatuak sortzea. Baina, isolamenduan gaude
gaur, edo isolamenduan geunden lehendik jada? 1, 2 eta 3 logeletako
etxebizitzak salgai edonon, sukaldea, egongela eta komuna familian disfrutatzeko. Hori bai, bizitza modu bertikalean sortua, auzokideekin konektatu gabe, partaide izan gabe, agian isolamenduan bizitzea genuen
gustuko eta ez genekien.
Orduan, zein izango da Covid-19ak gure gizartean izango duen eragina? Eraldatuko gaitu?
Nire ustez, etxebizitzan bertan zein komunitatean bizitzeko era aldatuko da birusaren ondorioz. Ondo diseinatutako komunitate eta barne
espazioak izan daitezke erantzuna. Gure gizartearen gaur egungo arazo
handienetariko bat depresioa da, isolamendu egoerak sortua den askotan. Orain dela hilabete batzuk Bilboko Areatzan Mercedes ezagutu genuen. Ruben Orozcok sortutako eskultura hiperrealista zen, baina bizitza
errealean bizi zen Mercedes auzokidean oinarrituta. Emakume hau bakarrik bizi zen, bere isolamenduan, eta haren esanetan, egun asko goizetik gauera pasatzen ziren hitzik entzun eta esan gabe.
Existitzen zen egoera honen aurrean, eta baita gaur bizi dugun isolamendu egoera orokor honen aurrean, arkitekturak eta diseinuak erantzuna bilatu behar dute.
Gure etxeek gure behar guztiak asetu behar dituzte.
Batetik, elkar partekatzeko guneak sortu behar ditugu. Gune komunitarioak inoiz baino beharrezkoagoak dira, auzokideen arteko gune
partekatuak, patioak, teilatu lauak, edo komunitateko gune berdeak. Ez
da soilik balkoi bat izatea, balkoiak konpartitu eta elkarren artean erlazionatzea eta komunikatzea baizik. Balkoitik balkoi komunikazioa ahalbidetzea eta auzokideak elkar ikusteko eta elkarren artean hitz egiteko
gunea eraikitzea.
Bestetik, norbanakoak bere espazio pribatua beharko du baita, familian partekatzeko gunea zein isolamenduan disfrutatzekoa. Egunak luzeak izaten dira oraingoan, eta gizaki sozialak garen arren, gure espazio pribatu eta intimoak behar ditugu. Hauetan, familian disfrutatzeko
gune ireki eta argiak behar ditugu. Sukalde eta egongela ireki eta konektatuak, zeinetan argi naturala eta naturarekin dugun erlazioa funtsezko behar bilakatuko diren. Baita espazio pribatu eta pertsonalak, non
bakoitzak berea bere buruarekin partekatzen duen, gune beharrezkoak
etxebizitza guztietan.
Behar hauek ez dira luxu bat izan behar, bizitzeko era berri batean bilakatu behar dira. Agian, bizitza kolektiboaren eraldatzearen aurrean gaude, non gune partekatuek garrantzia handiagoa izango duten eta gune
pribatuek kanpoaldearekiko zein naturarekiko erlazioa ezinbestean bilatuko eta ahalbidetuko duten. Diseinuak behar guzti hauek egunerokotasunean islatu beharko ditu.
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Aimar Gutierrez Bidarte

EZTIZEN ECHEVARRIA IZAGA
IRAKASLEA

Koronabirusa eta hezkuntza inekitatea
Koronabirusak klase sozialaz ez duela ulertzen esango dute askok. Are
gehiago, batzuek osasun kontuan klase sozialak parekatu dituela azpimarratuko dute. Nik ordea, koronabirusak hainbat esparrutan klase sozialen
arteko bretxak handitu eta egunak pasa ahala gehiago handituko dituela
esaten dut. Azken egunetan, irakasleak eskolak Internet bidez ematen ari
direla irakurri eta entzun dugu hedabideetan. Baina, ikasle guztiek eskola
horiek jaso al dituzte? Zer gertatzen da Internet edota ordenagailurik ez
dutenekin? Denok baliabide teknologiko berberak ditugula onartzea oso
ausarta dela uste dut. Nire ustez, COVID-19ak bretxa digitala handituko du
eta horren ondorioz, hezkuntza inekitatea handituko da.
Maiz entzuten dugu etengabeko garapen teknologikoak eta bere aplikazio ezberdinak jendartearen ongizatea hobetzen duela. Baina onura horiek
ez daude guztion eskura eta, hain zuzen ere, hori da bretxa digitala, teknologia edota Internet eskuragarritasuna desorekatua edo ezinezkoa izatea. Horregatik, edonor Internetera konekta daitekeela ziurtzat hartzea oso
akats larria da, eta argi geratzen ari da, koronabirusa ailegatu denetik.
Badira 2 aste baino gehiago ikastetxeak korrika eta presaka itxi zirenetik.
Ordutik irakasleak zein ikasleak ‘on-line’ bidezko eskolak ematera behartuk
izan dira. Batzuk, ordenagailua koaderno gisa erabiltzen ohituta zeuden,
ikastetxeetan aurretik erabiltzen baitzuten; beste batzuk moldatu edo moldatzeko bidean daude, eta beste batzuk, boligrafo eta betiko koadernoak
motxilatik atera gabe daude. Azken hauek, ez dira ikasle traketsak ezta
kronabirusa dela-eta, oporretan daudenak, euren etxean bailabide teknologikorik ez duten ikasleak baizik. Hau da, etxean Internet edota ordenagailurik ez duten ikasleek ezin dute ikasi. Beraz, argi geratzen da testuinguru honek hezkuntza inektitatea betikotzen duela. Berriz ere, egoera
sozioekonomiko zaurgarrian dagoenak ondorio larrienak paraituko ditu,
berriz ere hezkuntza-sistemak xumeei aukera gutxi eskaintzen dizkie eta
egoera zaugarrian dagoenak egoerari aurre egiteko zailtasunak baino ez
ditu topatzen berriz ere.
Orain arte, ez dut inor entzun galdetzen ea nola egin behar dioten aurre
egoerari ‘on-line’ klaseak jaso ezin dituzten ikasleek. Ikasturtea amaitutzat
eman behar dute? Zer mezu bidaltzen ari diegu ikasturtean esfortzu handia egin dutenei eta orain, euren egoera sozioekonomikoagatik, aurrera
egin ezin dutenei? Beti pentsatu dut, hezkuntzak inklusiboa izan behar
duela, hezkuntzak ezin duela inor atzean utzi. Hezkuntza pertsona garatzeko ezinbesteko tresna dela pentsatzen dut, baina argi dago hezkuntza
sistemak ez duela hori guztia bermatzen.

Koronabirusaren krisiari buruzko iritzi zutabe guztiak Aiaraldea.eus atarian ikusgai

75 urte zurekin
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soslaia
Martxoa hasieran hil zen Sebastian Brown. Jatorriz ingelesa,
baina Laudion zituen erroak eta bertan bizi zen. Euskara
izan zen bere obsesioetako bat, eta aktiboki parte hartu

izan zuen eskualdean egin ziren hainbat ekimenetan. Bera
ezagutu zuten hainbat pertsonekin hitz egin dugu sosli
hau osatzeko.

Hil da Sebastian Brown, Ingalaterratik
heldu zen euskaldun sutsua
Testua
Aitor Aspuru Saez
Martxo hasieran zendu zen
Sebastian Brown Tenerifen.
Hara jo zuen bere ama zaintzeko, eta bertan harrapatu zuen
heriotzak. Bere sustraiak Laudion zeuden, bera Londresen
jaioa bazen ere.
Horrela, azken hogeita bost
urtean Laudion bizi izan da,
zehazki, bere aitona Prudencio
Apraizek eraikitako etxean. Prudencio trikitilaria zen eta berarekin harreman estua zuen Sebastianek. Ama, Gerardi Brown,
Apraiz, ezkonaurreko abizenez,
Londresera joan zen gaztetan
eta Laudion ezkondu zen John
Brown londrestarrarekin. Gerora, familia beti bizi izan da Londresen, hori bai, Laudiora joan
etorri asko eginez.
Horregatik, udan Londres utzi
eta Laudiora etortzen zen Sebastian. Altamira baserriko kideek
gogoratzen dute nola ematen zituen orduak txakurrarekin eta
animaliekin jolasean. "Ez zekien ez euskaraz ez gazteleraz,
baina entretenitzen zen abereekin, gainerako ume guztiek harriduraz begiratzen zuten bitartean", oroitu du lagun batek.
Hizkuntzaren oztopoak oztopo, Altamira baserriko jendearekin harreman polita egin
zuen eta etxeko semea -Sebastian baino nabarmen zaharragoa- gonbidatu zuen udan bolada bat Ingalaterran igarotzera. Laudioarrak azpimarratu du
egunero ordubete edota ordu
eta erdi ematen zutela euskara
ikasten: "Gainera, nik irakasten
niona hurrengo egunean erabiltzeko gai zen. Ez dakit nola egiten zuen", gaineratu du.
Euskarak gero eta interes
gehiago sortu zion Sebastiani
eta udan Laudion AEK-k antolatzen zituen ikastaroetan parte
hartzen hasi zen. Bego Respaldiza izan zen bere irakaslea: "Esan
zigun ez zekiela gazteleraz eta
euskara ikasi nahi zuela".
Bere euskalzaletasuna urrats
bat harago eraman zuen gero.
Espainiar eta Portugaldar Filo-

logia ikasketak amaitzeko urtebete falta zitzaiola, etenaldia
egin zuen Euskal Herrira etortzeko. Izan ere, batua ezagutzea
ez zen nahikoa berarentzat eta
Bermeora joan zen bizitzera urtebetez.
"Batua ezagutzen zuen eta
estimatzen zuen bere gaitasuna irtenbide errazak bilatzeko,
hizkuntzari dagokionez, baina
Bermeora joatea ez zen kasualitatea. Hainbat euskara mota aztertu zituen eta, bere ustez, Bermeon mintzatzen zena eboluzionatuagoa zen eta horixe zuen
berak gogoko" azaldu du Juanjo
Respaldizak.
Tarte horren ostean, unibertsitateko ikasketak bukatu zituen eta lanean aritu zen Ingalaterran bolada batez. Langabezian geratu bezain laster, ordea, Laudiora itzuli zen eta Euskal Herrian bizi izan zen ordutik
aurrera. Bertsozaletasuna, euskara, ingelesa irakastea, lagunekin aritzea... bilakatu ziren bere
unibertso, nahiz eta hurbilekoei
aitortzen zien Erresuma Batuan,
ziurrenik, egoera hobean egongo litzatekeela arlo ekonomikoari zegokionez.
Sebastian Brown, artxibo irudi batean. Angela Pannacciulli

Euskara eta hizkuntzak
Juanjo Respaldizak azpimarratu du zein bitxia zen Sebastianen kasua zentzu askotan:
"Munduan hiztun gehien duten hizkuntzetako bat zen berea
baina berak hiztun gutxiko hizkuntza bat ikastea erabaki zuen,
euskara, hizkuntzen zale amorratua baitzen –japoniera ikasten ari zen azkenaldian eta pertsierarekin ere ibilia zen ikasle
sasoian–, eta euskara zale borrokatua. Euskara barru-barrutik
ezagutzen zuen, eta barne mekanismoak zehaztasun handiz
kontrolatzen zituen, eta erabili.
Gurekin ari zenean erraztasun
handiz pasatzen zen Orozkoko
euskarara".
Bego Respaldizak ahaztu ez
duen pasadizo bat ekarri du
gogora: "Laudioar bati galdetu
zion ea noiz ikasiko zuen euskara eta berak erantzun zion oso
zaila zela. Sebastianek argudia-

tu zuen, modu oso adierazgarrian, berarentzat askoz zailagoa zela eta bazekiela. Sebastianek ez zuen onartzen zailtasunaren argudio hori".
Horrez gain, eskatzen ziotenean, prest zegoen euskararen
alde bere esku zegoena egiteko.
Horren adibidea dira Aiaraldeko
Euskalgintza Kontseiluaren "Ez,
we cant" kanpainarako egindako bikoizketa lanak.
Izaera aldetik, bere lagunek
goraipatzen dute beti errespetuz
eztabaidatzeko prest zegoela,
bestea entzunda. "Grazia egiten
zion guk eztabaidatzeko dugun
estilo oihukariak eta oso komikoa zen batzuetan gu imitatzen
hasten zenean oihuka eztabaidatuz, baina ez zuen lortzen, ez
zen bere estiloa" nabarmendu
du Juanjo Respaldizak. Bide batez, erantsi dute bere ikuspuntua beti izan ohi zela ezberdina.

Euskarak gero
eta interes
gehiago sortu
zion Sebastiani
eta udan
Laudion AEK-k
antolatzen
zituen
ikastaroetan
parte hartzen
hasi zen

Guztiek nabarmentzen dute
adiskide ona zela. "Bizitzak bide
ezberdinetatik eramaten bagintuen ere, ez genuen inoiz harremana galdu. Telefonoz behintzat hitz egiteko denbora ateratzen genuen eta mezu ugari trukatzen genuen posta elektronikoz, askotan hizkuntza-gaien
gainekoak", argitu du Juanjo
Respaldizak. Beste adiskide batzuek, ordea, ohoretzat jotzen
dute bera ezagutu izana.
Pertsona umoretsua bazela
ere aipatu dute lagunek, eta horrela hartu zuen diagnostikatu
zioten gaixotasun arraroa. Edonola ere, gaitz horrek zerikusi
handia izan zuen bere ezusteko heriotzan. Covid-19 pandemiaren ondorioz, luze itxaron
beharko dute guztiek azken agurra egiteko, bere errautsak Kantauri itsasoan zabaltzeko asmoa
baitute.
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kirola

“Honaino
helduta
ez gara
kikilduko:
Finala
saria da
guretzat,
eta gozatu
nahi
dugu”
GENTZANE ALDAY CALONGE (Orozko, 1994) OLATZ ARRIZABALAGA MUNDUATEREKIN
SAILKATU DA LABORAL KUTXA EMAKUME MASTER CUP TXAPELKETAKO HELMUGARA.
MARTXOAREN 29RAKO IRAGARRITA ZEGOEN FINALA, BAINA KORONABIRUSA DELAETA ATZERATU EGIN DUTE, DATA ZEHAZTEKE EGON ARREN.
Testua Izar Mendiguren Cosgaya
Argazkia Jose Asensio Larrinaga (C)
Finalera iritsi zara. Egindako bidearekin pozik?
Bai. 12 bikotek hasi genuen txapelketa pilota mistoan.
Final zortzirenetan abiatu genuen bidea, eta lehen fasea
pasata pozik geunden jada. Final laurdenetan Miriam
Arrillaga (banaka lau t’erdiko txapelketako iazko irabazlea
pilota mistoan) eta Ainhoa Romero izan genituen aurkari.
Sekulako sorpresa izan zen irabazi eta finalaurrekoetan
sartzea. Eta, finalerako txartela, zer esanik ez.
Pilota mistoan lehenbizikoz ari zara lehiatzen. Erabaki
ausarta izan da.
Hilabete lehenago erabaki genuen pilota mistora aldatzea.
Abentura gisa hartu genuen erronka, presio gabe eta eroso.
Finalera konfidantza aldetik topera helduko gara Olatz
eta ni, ez dugu ezer galtzeko. 2019. urtea oso latza izan zen
niretzat pertsonalki, eta Olatzentzat ere ez da momentu
onena izan. Beraz, orain topera gaude.
Zein ezaugarri ditu pilota mistoak?
Pilotak berak behartu egiten zaitu fisikoki azkarragoa
izatera: frontisetik arinago ateratzen da, lurretik ere…
Beraz, denbora gutxiago duzu mugimenduak aurreikusteko.
Eskuak ez ezik, fisikoki ere egokitu behar izan gara pilotara.
Materiala gogorragoa da, eta gehiago entrenatu behar da.

Taktikan ere eragin digu horrek: ni atzelari moduan ez
naiz oso jotzailea, eta orain aurrelaria saihestea izango
da helburua. Olatzek aldiz, sekulako indarra du eta erritmo
aldaketa igartzen da bera jokoan sartzen den bakoitzean.
Olatz Arrizabalaga Munduate izan duzu frontoiko
bikote. Nola moldatu zarete?
Bikoteak beti dira berriak txapelketetan, baina guk
batera entrenatu izan dugu, eta Bizkaia torneoa elkarrekin
jokatu genuen. Asko jolastu izan dugu biok, baina iaz
partida ia denak galdu genituen. Hala ere, oso eroso eta
gustura jolasten dugu.
2019a inﬂexio puntua izan zen guretzat, bikote faboritoa
ginen Bizkaia torneoan, eta maila txarra eman genuen.
Horregatik, kirol bizitzan aldaketa beharra ikusi genuen
biok, urte txarra atzean uzteko… “Orain edo inoiz”.
Finalaren presioa nabari al duzu?
Ez. ETBk pilota mistoaren finalerdia emititu zuen goxuaren
ordez, baina finalean bi kategorietako partidak zabalduko
dituzte. Miren Larrarte eta Olatz Ruiz de Larramendi izango
ditugu guk aurkari. Bikote oso gogorra izango dugu
aurrean: Olatz Ruiz de Larramendik min emango dit
atzean, eta Miren Larrartek oso ausart jokatzen du aurrean.
Hala ere, nire bikoteari ez dio tantoa hain erraz egingo.
Honaino iritsita ez gara kikilduko. Finala saria da guretzat,
eta gozatu egin nahi dugu.

Txapelketa berria izan al da aurtengoa?
Bai, pilota mistoan binakakoan bai. 2016an hasi zen
txapelketa, aurtengoa emakumeen lehiaketaren laugarren
edizioa da, baina pilota honekin bikoteka egiten den
aurrenekoa.
Orain arte, goxua pilotarekin soilik joka zitekeen. Gazteei
mesede egingo die horrek: mutilekin pilota mistoan
jolasten dute txikitan, eta goxuan aritzea atzerapausoa
zen eurentzat. Pilota mistoarena egin beharreko
aurrerapausoa zen.
Txapelketako adin tartean igarri da hori: gu izan gara
beteranoak, 18 urtekoa da bataz bestekoa. Jende gaztea
fuerte dator: Laia Salsamendi uhartearra, adibidez. Goi
mailan jarraitzeko pilota mistoa izango da etorkizuna
nire ustez; eta izen handiko jendeak pilota aldaketa baloratu
beharko du. Kontua ez da dabiltzatenek 70 urte arte
jarraitzea eta sekulako maila lortzea, pilotari gazte berriei
frontoi eta plaza aukerak zabaltzea baizik.
Finala pasata, zein asmo dituzu?
Jokatzen jarraitzea. Finalera helduta, pilota jaialdietarako
aukerak handitzen dira. Txapelketak antolatzen dituzten
herrietan finalerdietako bikoteak eskatzen dituzte, eta
dagoeneko baditugu udarako partida batzuk. Nik ez dut
nahi jarri muga ez erronkarik, datorrena datorrela, ongietorria
izango da. Irabazten badugu ederto, eta bestela borrokan
jarraituko dugu.
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argazki erreportajea
Nekane Garcia Madaria urduñarrak egunero igotzen du
Facebook sare sozialera haurrekin egiteko eskulan bat, “semealabak dituzten familiak laguntzeko”. Esperimentu eta errezetak

igotzeari ere ekin dio. Garciak nabarmendu duenez, arrakasta
handia izan du ekimenak herritarren artean, jarraitzaile ugari
lortu baititu.

“Eskulan hezigarriak plazaratzen
saiatzen naiz, umeen garapenean
onura izango dutenak”
Testua Izar
Mendiguren Cosgaya
Nork ez du maite sorkuntzekin
gozatzea? Koronabirusak eragindako larrialdi egoera dela
medio, umeekin egiteko eskulanak bildu ditu Nekane Garcia
Madaria urduñarrak. Hezigarri
izateko helburuarekin proposatzen ditu jarduerak, Aiaraldea
hedabideari aitortu dionez: "Betidanik izan dut oso gustuko eskulanak egitea, nire semea jaio
zenetik batez ere. Eskulan hezigarriak egiten saiatzen naiz beti,
nire semearen garapenean onura izango dutenak. Eta, noski,
umearen gustuak kontuan izanda".
Horren adibide da, esaterako,
astronauten motxila, "umeak
proposatzen dizkit ideiak, bere
gustuko gauzekin... Espazioare-

kin zerikusia dutenak, adibidez".
Ildo beretik, munduko bola eta
unibertsoa sortu dute konfinamenduan.
Sare sozialetan argitaratu ditu
lanetako batzuk, eta arrakasta
handia izaten ari dira: "Orain,
konfinamenduan gaudenez,
seme-alabak dituzten familiak
laguntzeko eskulanekin jarraitzea
bururatu zitzaidan. Egia esanda,
jarraitzaile asko ditut, karkar...
Ez nuen inola ere espero".
Sorkuntza lanak hautatzean,
bada beste irizpide bat kontuan
hartzen duena: hainbat motatako eskulanak planteatzea, "baina
beti etxean ditugun material
birziklagarriekin, ahalik eta diru
gutxien gastatzeko". Horrez gain,
esperimentu eta errezetak ere
prestatzen dituzte, kontatu duenez: bizkotxoak, gailetak, xaboi
bonbak, etxeko margoak....

UMEEKIN EGITEKO PROPOSAMENAK
Umeekin garatzeko hainbat ideia proposatu ditu Nekane Garcia Madariak:
itsasontziak hondoratzera jokoa, munduko bola, unibertsoko planeten
zintzilikaria, espaziontziak, kirola egiteko jokoa, leihoak marraztea
kristaletarako errotulkiekin, beldurrezko lanpara...
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argazki erreportajea

SARE
SOZIALETAN
Bere Facebook kontuan
plazaratzen ditu
jolas eta eskulanak
Nekane Garcia Madaria
urduñarrak

28

AIARALDEA #120 2020ko apirilaren 10a

herriko plaza

@
Alaitz
Zorionak Alaitz! Eutsi gogor!
Lagunak

Nerea

Alain / Aiur

Zorionak Nerea!!!! Zure familiaren
partez, asko maite zaitugu!

Hau guztia pasa ondoren behar
bezala eta elkarrekin ospatuko
dugu! Ilargiraino eta buelta
maite zaituztegu!
Aitite, amama eta izeko

Edorta eta Edorta Txiki

BIDALI
ZURE
ZORION
AGURRA!

Idatzi zure mezua eta bidali
argazkia agurrak@aiaraldea.eus
helbidera eta Aiaraldea.eus atarian
plazaratuko dugu. Apirilaren 15ean
argitaratuko da hamabostekariaren
hurrengo zenbakia.

Denborapasak
ERRAZA

ZAILA

DENBORAPASEN SOLUZIOAK
Sudoku, hitz-gurutzatu eta hitz gezidunen
soluzioak webgunean ikusgai:
http://www.aiaraldea.eus/users/denborapasak
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Ume eta familiei zuzendutako hainbat motatako ikusentzunezkoak plazaratzeari ekin dio Kokoriko Hezkuntza
Faktoriak Aiaraldea.eus atarian, Aiaraldea Hedabidearekin
elkarlanean, konﬁnamendua arintzeko.

IPUINAK

Hainbat gairi buruzko ipuin eta istorioak entzun daitezke, Kokoriko
Hezkuntza Faktoriako Julene, Miriki eta Iraiaren eskutik.

DISKOTXANTXA

Hainbat abesti ezagunen koreograﬁak ikasteko aukera eskainiko digute
Kokoriko Hezkuntza Faktoriako Ziriki eta Ainikik.
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AIARALDEKO HEZKUNTZA FAKTORIA

jolasak
Hainbat jolas eta
tailer egiteko
argibideak emango
dizkigute Kokoriko
Hezkuntza
Faktoriako
kideek: mandala
kooperatiboa,
igelaren jolasa,
zaldi lasterketa,
bateria...
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Kontra
Aiaraldetik mundura
Prachatai (Flickr)

Ibon Cuartero
Picaza
JAIOTERRIA
LAUDIO (1986)
BIZILEKUA
SHANGHAI (TXINA)
BIDAIAREN ARRAZOIA
FUTBOL ENTRENATZAILE GISA LAN EGITEA

“Txinan pertsonen osasuna izan da
lehentasuna koronabirusari aurre
egiterako orduan”
Txinan bete betean harrapatu zaitu koronabirusaren aferak.
Nola bizi izan duzu?
Hemen koronabirusaren kontua
ez dakit zehazki noiz hasi zen, baina urtarrilaren azkeneko hamabostaldian gobernuak larrialdi egoera
ezarri zuen. Niri Tailandian oporretan harrapatu ninduen eta hortik
nire etxera, Laudiora, bueltatu nintzen. Zorte ona izan nuela uste dut.
Gero otsaila amaieran bueltatu
nintzen Txinara, 14 eguneko isolamendua egin eta berriro lanera
bueltatu nintzen.
Bitartean hemengo lankideekin
hitz egiten nuen jakiteko nola zegoen egoera.
Zer neurri ezarri dira Txinan
koronabirusari aurre egiteko eta
nola bizi izan dituzu zuk?

Laudion nengoela harremanetan
egon nintzen hemengo jendearekin
eta egoera nola zihoan kontatu zidaten. Hemen, larrialdi egoera behin
ezarrita, jende guztiak etxean egoteko agindua zeukan.
Garraio publiko guztia gelditu
zen, industria guztia ere, komertzioak… oinarrizko beharrek eta
eurak sortzen dituzten industria
bakan batzuek jarraitzen zuten irekita, baina prebentzio guztiarekin.
Shanghaiko gobernuak kaleak
eta leku guztiak desinfektatu zituen eta pertsona boluntario batzuek, arropa bereziekin, hiriko sarrera estrategiko guztiak itxi zituzten. Hau guztia poliziaren laguntzarekin burutu zen.
Zure ustez, Txinak aplikatutako neurriak egokiak izan dira?

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

Tellería 2, Laudio (Araba)
94 672 65 43// info@
graﬁ ksarea.ecom

Europan edo Estatu Espainiarrean
aplikatu ahalko lirateke?
Haien emaitzak ondo egon direla
esaten dute. Hiri honetan, adibidez,
ia 400 pertsona egon dira kutsatuta
(“gobernuak esandako zenbakiak”
direla kontuan izanda betiere).
Dagoen jende guztiarekin, hau
izugarrizko datua da. Egia da ere,
hemengo kultura eta gizarteak
duela 10 urte jasandako beste birus bat duela buruan eta horrek
herritarren pentsamoldean lagundu duela.
Hala ere, guztiok ikusi ditugu bideoak non egoera batzuk kritikagarriak diren. Bestetik, hemen lehentasun pertsonen osasuna izan da.
Europan eta Estatu Espainiarrean, aldiz, neurriak gutxika joan
dira. Gaur egun, egoera askotan
ekonomiaren garrantziak agint-

zen jarraitzen du pertsonen osasunak baino.
Nire ustez, ez da egokia biztanle asko etxean isolamendua egiten
egotea eta aldi berean industriak
aurrera jarraitzea, honek pertsona
askorentzat dakarren arriskuarekin. Niretzat osasuna da lehenengoa.
Datu gisa, otsaila amaieran eta
martxoa hasieran hasi dira hemengo lantegiak irekitzen, baina
guztiak gobernuak ezarritako prebentzio neurriekin, bestela ezin zuten ireki. Langileen osasuna oso garrantzitsua zen.
Egia da ere, politikoki eta kulturalki Europa eta Txinak ezberdintasun handiak dituztela eta oso zaila
izango zen lehengo egunetik haiek
ezarritako neurri zorrotzak hemen
aplikatzea.

TXINA

DESKRIBAPENA
Abenduan detektatu ziren
Covid-19 birusaren lehen
kasuak. Gaixotasunaren
jatorria Wuhan hiriko
arrain eta itsaski merkatu
batean zegoela pentsatu
zen hasieran, baina
hipotesi hori baztertu
egin dute, inguru horretan
sortu zen arren.
Neurri gogorrak
jarri zituen gobernuak
epidemia kontrolatzeko,
baina balio izan dutela
ondorioztatu daiteke.
Gaur egun, Estatu Batuak
da kutsatu kopuru
handiena duen herrialdea,
eta Espainia bigarrena.
Txinan, aldiz, hildako eta
gaixotu kopurua jaisten
ari da etengabe.
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