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erreportajea

Testua Aitor 
Aspuru Saez

Osakidetzak astelehenean 
ez zuen Covid-19 birusaren 
kutsatu berririk topatu Aia-
raldea osoan. Lehenengo aldia 
da osasun sistema publikoak 
egunero txostenak argitara-
tzeari ekin zionetik. Kasurik 
onenean, egunero eskualdeak 
kasu bakarra izan du, baina as-
teleheneko datuarekin marka 
berria ezarri du.

Egoera guztiz aldatu da. Izan 
ere, igandean EAEko kasu be-

rrien %9,43a eskualdean jazo 
ostean, hau da, 5, astelehe-
nean ez zen gaixo berririk 
agertu.

Horri esker, datuak ez dira 
aldatu zenbaketari dagokio-
nez eta oraindik 240 postitibo 
dira Aiaraldean. Laudio 92 ka-
surekin mantendu da, Amu-
rrio 68rekin, Urduña 25rekin, 
Aiara 23rekin, Orozko 17rekin, 
Artziniega 9rekin eta Okondo 
6rekin.

Hala ere, Laudio, adibidez, 
jaitsi egin da postu batean 
EAEko herririk kutsatuenen 

artean. Igandeko datuekin 
24. postuan zegoen eta orain 
25. da. Apurka-apurka atzera 
egiten ari da sailkapen horre-
tan, 18. izan baitzen martxoa-
ren amaieran.

EAEko datuak
Osakidetzak batutako datu 

orokorrei erreparatuta, 182 po-
sitibo berri identifi katu zituz-
ten atzo eta hildakoak 1.103ra 
heldu dira jadanik, atzo baino 
22 gehiago. Guztira 12.810 gai-
xo daude: Bizkaian 7.155, Ara-
ban 3.294 eta Gipuzkoan 2.361.

Astelehenean Osakidetzak ez zuen kasu berririk detektatu Aiaraldean, 
lehenengo aldiz txostenak plazaratzen hasi zenetik. Egoera guztiz aldatu 
da atzotik. Izan ere, igandean EAEko kasu berrien %9,43a.

Astelehenean ez zen 
egon koronabirus 
positibo berririk 
Aiaraldea osoan
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argazki erreportajea
Aiarako Suhiltzaileen egunerokoa nabarmen aldatu da 
konfi namendua eta alarma egoera ezarri zirenetik.  Sute 
eta istripu kopuruak murriztu egin dira, baina desinfekzio 

lanak gehitu dira suhiltzaileek ohiko jardunera. Nagusien 
egoitzetan, merkatal guneetan eta bestelako toki publikoetan 
aritzen dira batez ere. 

DESINFEKZIOETARAKO PRODUKTUA

Hipoklorito eta urez eginiko nahasketa bat baliatzen dute suhiltzaileek 
desinfekzioak egiteko. 

Nola egiten dituzte 
suhiltzaileek desinfekzio lanak?

Testua  Txabi 
Alvarado Bañares

Aldaketa nabarmenak ekarri 
dituzte konfi namenduak eta alar-
ma egoerak eskualdeko herrita-
rren egunerokotasunera, eta 
suhiltzaileak ez dira salbuespena 
izan. “Guztiz” aldatu da Laudioko 
suhiltzaile parkeko bizitza, Igor 
Biribai Ibarluzearen hitzetan. 
“Segurtasun neurriak handitu 
egin dira. Azpiegituren garbike-
ta eta desinfekzio lanak areagotu 
egin dira, Covid-19 birusa geldia-
razteko. Momentuz ondo egiten 
ari gara aurre”.

Sute gutxi, garbiketa gehiago
Kanpoan egiten dituzten ekin-

tzen nolakotasuna ere aldatu da, 
suhiltzaileak azaldu duenez. Lehen 
ura zen euren funtsezko lehengaia. 
Orain, aldiz, produktu kimikoak 
baliatzen dituzte. “Jaitsi egin da 
lehen ohikoak ziren ekintzen 
kopurua”. Horren arrazoia sinplea 
da, Biribairen arabera: “Ekintza 
horiek oso lotuta daude gizakien 
jardun kopurura”. Hau da, kalean 
mugimendu gutxi dagoenez, 
jaitsi egin da sute eta istripu 
kopurua.

Hala ere, suhiltzaileen lan-zama 
ez da txikitu, desinfekzio-lanak 
egitera pasa baitira. “Jendea pila-
tzen den tokietan aritzen gara 

batez ere, eta baita nagusien egoi-
tzetan, merkataritza guneetan 
eta osasun zentroetan”.

“Pandemia kontrolpean izatea” 
dute helburu. Hainbat baliabide 
dituzte horretarako. “Hipoklori-
to eta urez eginiko nahasketa 
batekin bete dugu baso-suteeta-
rako erabiltzen genuen kamioia-
ren zisterna”. Disoluzio hori era-
biltzen dute tokiak desinfekta-
tzeko. Matabiak ere erabiltzen 
dituzte, nekazaritza alorrean 
(fumigatzeko, adibidez) erabiltzen 
diren motxilak.

Koordinatuta
Biribaik erantsi duenez, gaur 

egun 4 suhiltzaile daude txanda 
bakoitzean. “Lanera sartzen garen 
goizean Arabako suhiltzaileen 
zuzendariak gure taldeko burua-
ri bidaltzen dio egun horretan 
egin beharreko desinfekzioen 
zerrenda, eta lehentasunen ara-
bera ordenatuta ekiten diogu 
lanari”. Hala ere, Biribaik nabar-
mendu du antzeko garbiketa 
lanetan dauden bestelako taldee-
kin koordinatzen  direla, “lanak 
eta indarrak bateratzeko”.

“Laguntzeko prest” daudela 
gaineratu du suhiltzaileak. 
“Hemen gaude. Trebakuntza eta 
baliabideak ditugu eta hemen 
egongo gara beti, laguntzeko 
prest”.
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EGUNGO 
EGOERARA 
MOLDATZEN

Suhiltzaile parkeko 
tresneria egungo 
beharretara egokitu 
dute. Baso-suteetarako 
erabiltzen zuten 
kamioia baliatzen dute 
orain desinfekzioak 
egiteko likidoa 
garraiatzeko. 
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Testua  Txabi 
Alvarado Bañares

Duela astebete ehunk langile 
lanera itzuli behar izan ziren, 
Espainiako Gobernuak bertan 
behera utzi zuelako funtsez-
koak ez diren jarduerak gera-
tzeko agindua.

Martxoaren 29an atera zu-
ten hori arautzen zuen dekre-
tua. Dekretu horrek ez zuen jar-
duera industriala funtsezkotzat 
hartzen.

Gauzak hala, eskualdeko zen-
bait enpresek ateak ixteko hau-
tua hartu zuten biharamunean 
(Tubacex, kasu). Hurrengo egu-
netan, aldiz, hainbat elkarriz-
keta eta adierazpen gurutzatu 
egon ziren Eusko Jaurlaritzaren 
eta Espainiako Gobernuaren ar-

tean, eta zirrikitu batzuk ireki 
ziren.

Madrilek adierazi zuen jar-
duera industriala baimendu 
egingo zuela zenbait kasutan: 
enpresen salmentak esporta-
zioan oinarritzen zirenean eta 
jardueraren etetearen ondo-
rioz “merkatua galtzeko arris-
kua” zutenean.

Batzuk ez dira ixtera iritsi
Zirrikitu horiek baliatuta, Aia-

raldeko lantegi ugarik erabaki 
zuten ateak irekita mantentzea. 
ELA eta LAB sindikatuek hona-
ko hauek zerrendatu zituzten: 
Gometegui, Aianox, Nubiola-
Ferro, Castinox, Hormecal, Aia-
la Vidrio, Tubos Reunidos, Ma-
deras de Llodio, Faesnor, Abie-
ga, Artiach, Garobel, Abasolo eta 

Tubacex. Azken enpresa honen 
kasua bereziki esanguratsua da, 
iritziz behin baino gehiagotan 
aldatu baitu. Dekretua argitara-
tzera itxaron ordez, lanera joa-
teko esan zien langileei.

Ondoren, dekretua argitaratu 
zenean, lantegietara ez gertura-
tzeko deia luzatu zien zuzenda-
ritzak beharginei, gaueko hama-
biak pasata. Handik egun batera, 
baina, iritziz aldatu zuen berriz, 
eta ekoizpena berriz abiatuko 
zuela jakinarazi zuen, %60-80 
artean mantenduta. Sindika-
tuek lan ikuskaritzan salatu zu-
ten egoera.

Hala ere, Osalanen ikuskari-
tzak etenda daude martxoaren 
16tik, istripu kasuetan salbu, Ar-
gia hedabideak zabaldutako in-
formazioaren arabera.

Enplegu espedienteak abian
Gauzak hala, iragan astetik la-

nean daude berriz Tubacexeko 
langileak. Dena den, zuzenda-
ritzak sei hilabeteko enplegua 
erregulatzeko espediente ezar-
tzeko asmoa adierazi du. Lau 
bilera egin dituzte sindikatue-
kin, baina ez dute akordiorik er-
ditesi. 

Gauzak hala, adostasunik 
gabe ezarriko du enpresak es-
pedientea, sindikatuek salatu 
dutenez.

Tubos Reunidosen, adibidez, 
759 langileren kontratuak eten 
ditu zuzendaritzak uztailaren 
9ra arte, eta sindikatuekin ados-
tasunik lortu gabe. Egun horre-
tara arte iraungo du baita ere 
Guardian enpresak ezarritako 
espedienteak.

Enplegua 
erregulatzeko 
espedienteak 
ezarri dituzte 
Tubos Reunidos 
eta Guardianen, 
eta Tubacexek 
ere horretarako 
asmoa du, 
sindikatuekin 
adostasunik 
lortu gabe

Duela astebete geratu zen bertan behera funtsezkoak ez diren jarduerak geratzeko agindua. Hala ere, sindikatuek salatu 
dute eskualdeko espresa ugarik ez dutela agindu hori errespetatu, Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak eginiko 
adierazpenen zirrikituak baliatu dituztelako ekoizpena mantentzeko. 

Lanean 
jarraitzen dute 

funtsezkoak 
ez diren 

jardueretako 
langileek

artikulua
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Martxan daude berriz tokiko ekoizleen azokak Laudion eta 
Amurrion. Eusko Jaurlaritzak horrelako ekimenak debekatu 
zituen, baina atzera egin zuen gero, hainbat elkarte eta eragilek 

neurriaren aurka protesta egin ostean. Gauza hala, hemendik 
aurrera astero egongo da baserritarren produktuak erosteko 
aukera bi herrietan. 

LAUDIO

Laudion ostegun eta larunbatero egongo da tokiko produktuak eskuratzeko 
aukera, Aldai plazan. 

Laudio eta Amurrioko 
tokiko ekoizleen azokak, 
berriz martxan
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AMURRIO

Amurrion ostiral 
goizetan jartzen 
dituzte tokiko 
ekoizleek postuak, 
Juan Urrutia plazan. 
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Testua Aitor 
Aspuru Saez

Nola eragiten dio berrogeial-
diak erotikari? Zama edo egoe-
ra aproposa da? Ziortza Karran-
zak bietako zantzuak sumatzen 
ditu egungo atakan.

 Alde batetik, psikologo lau-
dioarrak gogoratu du Txinan 
bikote ugarik utzi zutela ha-
rremana osasun krisialdiaren 
ostean. Bestetik, inoiz egin ez 
diren jokoak probatzeko tartea 
ematen du konfi namenduak, 
bere ustez.

 Edonola ere, hasteko, sexolo-
goak azaldu du jende guztia ez 
dagoela egoera berean. Badau-
de bikoteak elkarrekin daude-

nak, banatuta daudenak eta, 
nola ez, norbanakoak.

 Etxe berean dauden biko-
teei erreparatuta, Ziortza Ka-
rranzak nabarmendu du arris-
kua dela denbora ugari igaro-
tzea etxetik atera gabe eta moti-
bazio ezaren ondorioz, ez izatea 
gogorik ezta dutxa bat hartze-
ko ere. Zentzu horretan, sexo-
logoak azpimarratu du zain-
tza ezinbestelakoa dela desira 
mantentzeko. Ez bakarrik itxu-
ran, baita etxeko lanen banake-
tan ere.

 Zaintza ez ezik, Karranzak ai-
patu du ere rol jokoen aldaketa 
egin dezaketela bikoteek ohiko 
errutinak apurtzeko: “Bat iza-
tea etxeko garbitzailea eta bes-

tea etxean dagoena; hori izan 
daiteke abagunea orain arte jo-
lastu ez diren jokoetaz gozatze-
ko”. 

 Baina zer gertatzen da etxean 
umeak dituzten bikoteekin? Se-
xologoak uste du kasu horietan 
sormena baliatu behar dutela 
helduek: “Bestelako jokoak jarri 
behar dituzte martxan edo bes-
telako konplizitateak garatu”.

 Kasu praktikoak jarri dtu Ka-
rranzak: “Adibidez, egun haue-
tan jendea hasi da kirola egi-
ten etxean. Hori izan daiteke 
aitzakia. Umeak etxean egon-
da ere, helduek adostu ditzate-
ke jokoaren arauak. Esaterako; 
hamar abdominal eginez gero, 
aukera izan dezakezu besteari 

masajea emateko. Beste auke-
ra da bikotea kanpora joaten de-
nean, itzultzean besteak desin-
fektatzea. Desinfekzio ariketa 
horrek emango die aukera du-
txan jolasteko”.

 
Urrundutako bikoteak
Haibat arrazoi direla medio, 

bikote guztiak ez daude elka-
rrekin. Kasu horietan, Ziortza 
Karranzaren aburuz, aukera 
dago bideodeiak edota sextin-
ga praktikatzeko. Hau da, pan-
tailen bitartez sexu harrema-
nak izateko argazkiekin edo bi-
deoekin. 

 Dena den, Karranzak gaine-
ratu du jendeak jakin behar 
duela hori egiten: “Bideo edo 

Ziortza 
Karranza 
psikologo 
laudioarraren 
aburuz, zaintza 
barik nekez 
egongo da 
erotismorako 
tarterik             

Ziortza Karranza psikologoa eta sexologoa itxialdi garaiko harreman erotikoei buruz mintzatu da. Erronka edo aukera? 
Oztopo edo mugak zabaltzeko parada? Nola eragiten dio konfi namenduak bizitza sexualari?

“Itxialdiak aukera ematen 
du probatu ez ditugun joko 
erotikoak praktikatzeko”
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argazkirik egiten bada, egilea-
ren identitatea ez da agerian ge-
ratu behar. Hau da, ez erakutsi 
norbait identifi katu ditzakeen 
gorputz atalak edo zati adie-
razgarriak (tatuajeak, jaiotzaz-
ko markak...) eta atzean ez dira 

ikusi behar argazkiak, esatera-
ko”. Horrela, material hori gal-
duz gero, norberaren intimita-
tea ez da jokoan jarriko.

 Beste aukera da hizketal-
di beroagoak edukitzea telefo-
noz. Hala ere, sexologoak argi 
dauka: “Jende askok sumatzen 
du harreman zuzenaren falta, 
nahiz eta bitarteko horiek esku-
ra izan. Bikotea ukitzeko auke-
rarik ez izatea kanpoan egotea-
ren antzekoa da, alboko etxean 
egon arren”.

 
Tinder, Grinder, Instagram
Etxean bakarrik daudenen-

tzat jolasteko eskaintza uga-
riak ere badaude. Ziortza Ka-
rranzak ziurtatu du sare sozia-
lak oso tresna aproposak direla 
horretarako eta egun hauetan 
Tinder eta Grinder aplikazioak 
asko erabiltzen ari direla.

 Horrez gain, Instragram ere 
baliatzen ari da helburu horre-
kin: “Jendeak denbora gehiago 
dauka tresna horiei eskaintze-
ko eta ligatzeko”.

 Sexologoak adierazi du: “Tin-
derra sutan dago eta bikote be-
rriak geratzen dira supermer-
katuetan, distantziak errespe-
tatuta, elkar ikusteko, bestela-
ko gertutasunik egon ez arren”.

 Ziortza Karranzaren iritziz, 
konfi namendu eta prebentzio 
neurriek eragin diete horrelako 
aplikazioei: “Harreman fi sikoa 
ezin dutenez izan, erotismoa 
handitzen du itxaronaldiak. 
Itxaron behar izateak bestelako 
xarma eransten dio. Egun dau-
kagun egoerak ematen du au-
kera bestelako erritmoa erama-
teko. Denbora gehiagoz jolastu 
ahal izateko, distantzian, eta be-
rehala gorputzera ez pasatzeko, 
lehen gertatzen zen bezala. Pa-
txadaz har dezakete, esparru fi -
sikora jo gabe zuzenean”.

 
Zaintza lehentasuna
Hala eta guztiz ere, Ziortza 

Karranzak gehitu du jende ba-
tentzat erotika ez dela lehenta-
suna egun hauetan eta garran-
tzitsuena osasuna dela: “Kan-
poan lan egiten dute edota osa-
sun sisteman daude. Kasu ho-
rietan beldurra dago senideak 
kutsatzeko eta harremana eki-
diten da”.

 Sexologoak gaineratu nahi 
izan du zaintza erotikaren alde 
oso garrantzitsua dela, “nahiz 
eta gizarteak harreman fi sikoa 
soilik aitortu”. Zentzu horretan, 
sexologo laudioarraren ustez, 
zaintza barik nekez egongo da 
erotismorako tarterik. Erotika hainbat modutan landu daiteke konfi namendu garaian.  Ione Arzoz (El Salto)

Etxean bakarrik 
daudenentzako 
sare sozialak 
oso tresna 
aproposak 
direla dio 
Ziortza 
Karranzak, eta 
nabarmendu du 
kofi namendu 
garaian 
asko ugaritu 
dela Tinder 
eta Grinder 
bezalako 
aplikazioen 
erabilera     

erreportajea
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Aste hauek “zoramen hutsa” izaten ari dira supermerkatuetan 
lan egiten dutenentzat, euren hitzetan. Koronabirusaren 
ondorioz konfinamendua eta alarma egoera ezartzeak 

kontsumoa nabarmen handitzea ekarri dute, eta Aste 
Santuaren bezperan ere ohikoan baino jende gehiago 
bertaratu zen saltokietara erosketak egitera. 

“Pazientzia eskatu nahi diegu 
herritarrei, dugun lan-karga 
oso handia da”

Testua  Txabi 
Alvarado Bañares

Iragan asteko lanegunak bere-
ziki gogorrak izaten ari dira 
eskualdeko supermerkatuetako 
eta dendetako langileentzat. 
Konfinamenduak eta alarma 
egoerak kontsumoa igo dute, 
eta Aste Santuaren bezperan 
are gehiago ugaritu ziren eros-
ketak.

Hala adierazi dute Berriak 
supermerkatuetako langileek. 
Hitz bakarrarekin deskribatu 
dute azken aste hauetan bizita-
koa: “zoramena”. “Alarma egoe-
ra piztu zenean hasi zen dena”, 
oroitu du Marijo Gastacak, “bada-
go hilabete bat baino gehiago-
rako erosketak egitera datorren 
jendea”.

Etxez etxeko banaketa
Azaldu dutenez, asko igo dira 

etxez etxeko banaketa zerbi-
tzuaren eskaerak, eta horrek 
eragiten die lanik handiena 
Berriakeko beharginei. “Ilara 
handiak sortzen dira goizetan 
kanpoaldean”, azaldu du Ana 
Mari Rodriguezek, baina nabar-
mendu du jendeak “errespetu 
handiz” jokatzen duela uneoro. 
“Egia da hasieran bazegoela 
urduriago zegoen jendea, baina 
denborak aurrera egin ahala 
lasaitasun handiagoarekin har-
tu dute dena”, gehitu du Ludi 
Temiñok.

Segurtasun neurriak
Berriakeko langileek azaldu 

dutenez, alarma egoera piztu 
zenean ez zuten inolako segur-
tasun neurririk, baina egunak 
aurrera egin ahala hainbat iriz-
pide ezartzea lortu dute behar-
ginek. Eskularruak eta maskarak 
daramatzate soinean uneoro, 
eta zorrotz kontrolatzen dute 
saltokiaren barruan dagoen 
jende kopurua.

Laneguna txikitzea ere lortu 

dute, kontziliazioa eta segurta-
suna bermatzeko. “Izan ere, 
saltokiak denbora gutxiago ire-
kita egoteak jende kopurua 
jaistea ahalbidetzen du, herri-
tarrak kolpe bakarrean bertara-
tzen direlako erosketa egitera”, 
azaldu du Temiñok.

Hala ere, Berriakeko langileak 
nabarmendu du “egunero” egi-
ten dutela lan “kutsatu eta biru-
sa etxera eramatearen beldu-
rrarekin”, eta gaineratu du 
beharginetako asko “arrisku 
egoeran dauden pertsonekin” 
bizi direla. “Sortu den egoera 
honetan gure lana funtsezkoa 
da baina, era berean, sektorerik 
prekarizatuenetako bat da gurea”.

Produktu erosienak
Berriakeko langileen arabera, 

herritarrek erosketa handiagoak 
egiten dituzte alarma egoera 
piztu zenetik, eta produktu 
batzuen salmenta asko handitu 
da. Zeintzuk dira produktu 
horiek? “Irina, 'bimbo' ogia, lega-
miak... asko saltzen ari dira, 
umeekin etxean bizkotxoak 
egiteko, imajinatzen dut”, aipa-
tu du Gastacak, “garbiketa pro-
duktuak ere asko kontsumitzen 
dira: ahozapiak, lixiba, 'sanito-
la'... gauza guzti horiek falta dira 
oraindik”.

"Pazientzia"
Egoera zein den ikusita, 

“pazientzia” izateko eskatu die-
te beharginek bezeroei.  “Kon-
turatu daitezela zer urduritasun 
egoeran gabiltzan lanean. Lan-
karga oso handia da”, nabar-
mendu du Temiñok, “orain arte 
bezala jokatzea eskatuko genie-
ke, eta saiatzea supermerkatura 
askotan ez bertaratzen. 2-3 egu-
nean behin etortzea gomenda-
tzen diegu. 

Modu horretan, ea guztion 
artean lortzen dugun, etxean 
geldituta, egoera honetatik ahal 
bezain laster irtetea”.



13AIARALDEA #121 2020ko apirilaren 22a

argazki erreportajea

ILARAK, 
ORDUEN 
ARABERA

Kasu batzuetan ilara 
luzeak sortu dira 
saltokien ateetan. Hala 
ere, jende kopurua 
eguneko orduaren 
arabera handitu edo 
txikitzen da. 



14 AIARALDEA #121 2020ko apirilaren 22a

Testua  Izar
Mendiguren Cosgaya

"Bazen behin darabagun" eki-
mena sortu du Aresketa Ikasto-
lak, Araba Euskarazen baitan. 
"Duela 2 urte Aresketa Ikasto-
lak bere lerro pedagogiko na-
gusien artean leku zentrala 
eman zion irakurketari", azaldu 
du Eduardo Fraile Vera irakasle 
eta ekimenaren sustatzaileak. 
Modu horretan irakurzaleta-
sunari protagonismoa eman 
nahi izan diote hezigunean, bi 
norabidetan: "Irakurketa oina-
rrizko konpetentzia bezala ga-
ratzeko ikasketa, lanbide eta 
bizitzan batetik. Eta, bestetik, 

irakurketa bizipen gisa trans-
mititzea bilatu dugu. Hau oso 
garrantzitsua da, gaur egungo 
munduan ez baitugu irakur-
tzen. Momentu honetan ez da-
goen harreman bat berreskura-
tu nahi dugu". Irakurketa Frai-
le Verarentzat "isilik, bakarrik 
eta geldirik egiten den ekintza" 
da, "eta gaur egun korrontearen 
kontra igeri egitea suposatzen 
du horrek".

Irakurketa, maitasun istorio
“Ekimena gazte eta helduei 

zuzendua dago batez ere, ikas-
leei beharrean. Ez genuen ekint-
za akademiko bihurtzea nahi”, 
zehaztu du, “librea izatea nahi 

genuen, nahiz eta sarritan de-
nok dugun lotsari aurre egin be-
har izan”. Oso ariketa interesga-
rria izaten ari dela dio. Momen-
tuz 30 bat irakurketa bideo jaso 
dituzte, gehienak ipuinak, baina 
baita poema, eleberri zati eta bes-
telako testuak ere.

“Irakurketa, maitasunezko 
oparia da. Gabon musuarekin 
batera, gaueko ipuina da elika-
gairik nutritiboena. Testuingu-
ru horretatik sortu da ekimena, 
ez da kanpaina bat, sorkuntza 
kolektibo eta artesanala baizik”, 
zehaztu du Aresketako kideak. 
Amurriokoei luzatu diete gon-
bita, baina eskualdeko edonoren 
ekarpenak gustura hartuko di-

tuzte, aitortu duenez. 
Euskarazko grabaketa lanak ba-

zenbehin@aresketaikastola.eus 
helbidera bidali behar dira, eta 
bideoek ondorengo ezaugarriak 
izan beharko dituzte: “Horizon-
talki grabatzea inportantea da, 
eta mugikorra edo kamera geldi 
egotea. Ahotsa ondo entzun be-
har da. Bereziki, poliki irakurt-
zea da garrantzitsua, eta natu-
raltasuna”. 

Ikus-entzunezko guztiekin fi l-
ma luze bat egiteko asmoa dute, 
“baina bien bitartean sare sozia-
letara banaka igoko ditugu bi-
deoak editatuta”.

Sare sozialen bidez jarraituko 
ahalko da ekimena, “Bazen behin 

Jasotako 
lanekin ikus-
entzunezkoak 
osatzeari ekin 
dio Aresketa 
Ikastolak, 
geroago 
fi lma luze bat 
plazaratzeko

Aresketa Ikastolak “Bazen behin darabagun” ekimena abiatu du. Literatura pasarteak opari bihurtzeaz gain, ikus-
entzunezkoak sortuko dituzte jasotako lanekin.

“Bazen behin darabagun”, 
herritarren eta literaturaren 
arteko istorioa abian

artikulua

Mendiguren Cosgaya
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Gora eta behera aritu dira Amurrio Trail Taldeko kideak 
asteburuan, hainbat kalejira egin baitituzte Babes Zibileko 
kideekin batera. 

Traktoreak, kamioiak edota antzinako autoak izan dituzte 
bidelagun, herriko giroa ahal bezain beste girotu eta animatzea 
helburu. 

OSTIRALA

Ostiralean traktore batzuen atera ziren, gaixotutako bizilagun bati animoak 
emateko. Herritar ugari atera ziren leiho eta balkoietara kalejira ikustera, eta 
batzuk San Prudentzioko danborradarako entseatzeari ekin zioten. 

Kalejira ugari egin dituzte 
Amurrio Trail Taldeko 
kideek herria girotzeko
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IGANDEA

Bukatzeko, igandean, 
antzinako auto bat 
atera zuten kalejiran, 
herrian barrena. 

LARUNBATA

Larunbatean, aldiz, kamioi bategatik aldatu 
zituzten traktoreak, Athletic eta Errealaren 
artean jokatzekoa zen Errege Kopako finala 
gogora ekartzeko. 
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elkarrizketa

Testua 
Txabi Alvarado Bañares

Zergatik erabaki duzu gradu amaierako lana gai 
horretan zentratzea?

Hasteko, esan behar dut argi neukala, ahal izanez gero, 
nire Gradu Amaierako Lanerako tokian tokiko ikerketa 
egin nahi nuela, metodologia hau zuzenean bizitzeko. 
Gaiaren aldetik, UNEDen, Gizarte Hezkuntzako Graduan, 
bost gai nagusi daude eta noten arabera egokitzen zaiz-
kizu. Zorionez, nire lehen aukerarekin, hezkuntza eta 
politikarekin, geratu nintzen.

Bestalde, pasa den udan Laudiora bizitzera etorri 
nintzen nire mutil-lagunarekin, bera hemengoa da eta. 
Orduan, herrira etorrita, erabaki nuen GRALa Laudioko 
hezkuntzako alor baten inguruan egingo nuela, herria-
ren historiari buruz gehiago jakiteko. 

Gaia honakoa da zehazki: Laudioko hezkuntza 70ko 
hamarkadan eta garai hartako maisu garrantzitsuak. 
Nire tutoreak proposatu zidan eta asko gustatu zitzaidan 
hasieratik.

Nola ari zara lana egiten?
Bibliografi arekin nago, testuinguru orokorra (hau da, 

trantsizio garaia) ulertzeko, oso konplexua baita. Hez-
kuntzaren arlotik zer legediak plazaratu zituzten ikertzen 

ari naiz. Garrantzitsuena 1970ko Hezkuntza Lege Oro-
korra da, erreforma itzelak proposatu baitzituen, hain 
ezagunak diren EGB, BUP, COU eta abar.

Jendeari informazioa eskatu diozu. Zer erantzun ari 
zara jasotzen?

Jendearen oroitzapenak oso garrantzitsuak dira, nire 
lanean hezkuntzan gertatu zena berrosatzen saiatuko 
naizelako, bizipenak baliatuta. Uneoro kontzientea naiz 
gerturatze bat egiten ari naizela, ditudan denbora (uztai-
lean aurkeztu behar du GRALa) eta baliabideekin ezin 
dudalako gaia sakonean aztertu.

Prestatu dudan inkesta, Facebookeko La Ventana de 
Laudio orrian aurkeztea erabaki nuen, toki oso apropo-
sa iruditzen zaidalako. Ikusi dudanaren arabera, ahalegin 
asko egiten dute denen artean Laudioko oroitzapenak 
berreskuratzeko, komunitate sentipena handituz. Bes-
talde, WhatsAppetik eta emailez ere bidali ditut galde-
tegiak.

Oraingoz, oso pozik nago inkestak izan duen harrera-
rekin, 13 pertsonek idatzi didate eta asko eskertzen dut. 
Erantzun gutxi direla pentsa daiteke, baina abiapuntu 
ona da, informazio dezente daukat aztertzeko. Ia gehie-
nak ikasle ohiak dira eta hainbat eskoletakoak.

Konfi namendua bukatzen denean eskoletara gertura-
tuko naiz eta elkarrizketak zuzenean egitea gustatuko 

litzaidake. Koronabirusa dela eta lan asko daukate egun 
hauetan eta nik ez diet lan gehiago eman nahi. Denok 
gabiltza egoerara moldatzen eta nire aldetik ahal duda-
na egiten ari naiz.

Zer informazio iturri kontsultatzen ari zara?
Informazio hau liburuetan eta aldizkari espezializa-

tuetan aurkitzen ari naiz. Zorionez, koronabirusa dela 
eta dena itxi baino lehen liburu batzuk hartu nituen 
UNEDeko liburutegitik, eta Laudiokotik ere bai, hemen-
go baliabideak erabiltzeko konpromisoa ere hartu baitut. 
Baditut ere, Laudioko testuingurua argitzeko, San Roke-
ko Kofradiak argitaratu zituen liburuak, Laudioko memo-
ria kolektiboari buruz hitz egiten dute. Altxor bat dira!

Kofradiarekin hasieratik nago harremanetan eta kon-
taktuak eta materiala pasa dizkidate, baita argazkiak edo 
garaiko aldizkariak (Aceros, El Ventanal) ere. 

Bestalde, garaiko dokumentu ofi zialak ikustea gusta-
tuko litzaidake, baina zaila da horiek lortzea: batzar-
agiriak, aurrekontuak, gutunak…

Beste dokumentuek, hots, garaiko eskolaratze liburuek 
eta hezkuntzako tituluek balio izugarria dute praktikan 
zer egiten ari zen ikusteko.  Eskolan erabilitako koader-
noak eta liburuak gordeta izatea ia mirari bat da, baina 
askoz ere izugarria izango litzateke zuzenean ikusteko 
aukera izatea.

“Laudion 
hezkuntza 
alorrean 
gertatu zena 
ikertuko dut 
nire lanean, 
bizipenak 
baliatuta”

IANIRE GARCIA (DONOSTIA, 1990) GIZARTE HEZKUNTZAKO GRADUA ARI DA 

IKASTEN UNED-EN ETA, GRADU AMAIERAKO LANERAKO 1970KO HAMARKADAKO 

LAUDIOKO HEZKUNTZA SISTEMA IKERTZEA ERABAKI DU. 
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Testua Izar 
Mendiguren Cosgaya

Greba digitala egingo dute 
gaur eta bihar euskal sortzai-
le eta kultura eragileek. Larrial-
di egoeran, kulturgileak lagun-
tzeko neurri gabezia salatu nahi 
dute horrela. 800 kulturgilek 
baino gehiagok deitu dute greba. 
Hiru helburu nagusi ditu ekime-
nak: neurriak exijitzea, gogoeta 
bultzatzea, eta euskal kulturgin-
tza saretzea. Hala, Euskal Herriko 
erakundeei epe ertain-luzerako 
proposamenak gauzatzea eskatu 
diete, eta batzorde iraunkor bat.

Berrogeialdia hasi zenetik, 
itxita daude aretoak, eta gaur-
gaurkoz ez dago jakiterik anto-
latu ahalko diren kultur ekital-
diak.

Ate asko itxita
Burubio Kultur Elkarteak, adi-

bidez, martxo eta apirileko egita-
rau osoa utzi zuen bertan behera 
alarma egoera ezarri baino biz-
pahiru egun lehenago: "Erabaki 
oso zaila izan zen, Madriletik eta 
Salamankatik bi talde zetozen 
eta. Laugarren urteurren jaialdia 
ere bertan behera utzi behar izan 
dugu. Egoera honek hankaz gora 
jarri ditu gure bizitzak, eta kul-
tura eta musika horren barnean 
daude, noski". Egoitz Palacios ki-
dearen esanetan, berrogeialdiak 
ez dio programazioari soilik era-
gin: entsegu lokalak eta graba-
keta estudioetako jardunak ere 
gelditu dira. "Horrek ez du esan 
nahi fakturarik ez dugunik or-
daindu behar. Egoera hau aintzat 
hartuta, gure ibilbidean izan du-

gun -eta izango dugun- erronka-
rik handiena izango dela asimila-
tzen hasi gara", dio. Burubioko ki-
dea ez ezik, soinu teknikaria ere 
bada Palacios. Zentzu horretan, 
kolpea handia izaten ari da, bere 
iritziz: "Amurrio Antzokian zein 
Gasteizko Printzipal Antzokian 
egiten dut lan udaberri eta ne-
guan, udan herriko jaietan... Sus-
traiak Records nire grabaketa es-
tudioan ere nabaritu dut kolpea: 
bi talderen lan berriak grabatzea-
ri ekin genion urte hasieran eta 
egoera honen ondorioz prozesu 
hau eten egin da ere".

Aurrera begira, zail ikusten du 
buelta ematea: "Oso argi dauka-
gu, lanera itzuliko garen azken 
sektorea gara. Kezkarik garran-
tzitsuena ez da noiz itzuliko ga-
ren, zein egoeratan itzuliko ga-

ren baizik. Zein baldintzetan? 
Zenbatekoa izango da iragarri-
tako krisi ekonomikoak progra-
mazioan izango duen eragina? 
Zenbat murriztuko dute kultu-
raren aurrekontua udal eta di-
putazioetan? Zenbat areto txi-
kik ezin izango diote krisi honi 
aurre egin?  Milaka galdera ditu-
gu buruan".

Hala ere, konfi namendu egoe-
rak kulturaren garrantzia egu-
nerokotasunean azaleratu du, 
amurrioarraren ustetan: "Spo-
tifyk, Netfl ixek... inoiz baino era-
biltzaile gehiago dituzte orain,  
edota Instagramen kultur sor-
tzaile pila batek zabaldu dituzte 
euren sorkuntzak". Soluzioa gar-
bi du: "hau guztia pasatzean jen-
dea zuzeneko kultura kontsumi-
tzera animatu beharko litzateke, 

Euskal 
Herriko 800 
kulturgilek 
baino 
gehiagok deitu 
dute greba

Kultur greba deitu dute euskal sortzaileek apirilaren 21 eta 22an. 850 atxikimendu baino gehiago jaso ditu deialdiak. 
Larrialdi egoera “iraunkorrean” bizi direla ohartarazi dute eskualdeko zenbait artistek.

Greba digitala, sektorea 
babesteko laguntzak eta 
neurriak argitzeko

Mendiguren Cosgaya
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sektoreko eragile guztiak zuze-
nekoetatik bizi baikara, kultura 
leku eta espazio txikietan haz-
ten da".

 Laguntza murritzak
Esti Urresola zinema zuzenda-

riak beste lurralde batzuetako po-
litikak jarri ditu mahai gainean, 
"neurri bereziak eskatzen ari da 
sektorea, Frantzian eta Alema-
nian bezala". Geldialdi ekonomi-
ko eta soziala "sekulako sarras-
kia" izango delakoan dago. Kul-
turaren alorrean intermitentzia 
eguneroko ogia da, erantsi due-
nez: "Horixe da sektorearen be-
rezko ezaugarrietako bat. Fran-
tzia bezalako herrialdeetan kri-
sialdi aurretik ere, bereizgarri-
tasun hori aintzat hartzen zen 
sektorearen kotizazio baldin-
tzak kalkulatzerakoan. Horrega-
tik krisialdiari aurre egiteko neu-

rriak arautu dituztenean ere sek-
torearen bereizgarritasun horiek 
oso kontutan izan dituzte, Espai-
nian ez bezala". Hala ere, ikus-en-
tzunezko langile ugarik ezin izan 
dute ezarritako neurri eta lagun-
tzetara atxikitu, "eskatzen diren 
baldintzak betetzea ezinezkoa 
zaielako". Zentzu horretan, ezin 
daiteke neurri orokorrekin la-
rrialdia konpontzen saiatu lau-
dioarraren aburuz, "neurri sekto-
rialak beharrezkoak dira". Azken 
boladan, herritarren eskura jarri 
dira makina bat kultur lan: fil-
mak, kontzertuak.... "Kultur era-
gileok beti elkartasuna adierazi 
dugu. Ez dugu gizartearengan-
dik bereiztu nahi, grebaren al-
darrikapena administrazioaren 
aurkakoa da. Kirol federazioe-
tan gisa, zergatik ez dira kultu-
ran ere laguntzak ezarri?". Deial-
diak izan duen jarraipenaz, kul-
tur sektorean dauden behargin 
andana ekarri du gogora: "Kul-
tura gure gizartearen industria 
ehunaren zati oso handi bat da; 
familia asko bizi dira hortik, eta 
bizitza horiek bermatzeko neu-
rriak ari gara eskatzen".

Eriz Perez musikari eta irakas-
le urduñarrak, baliatutako po-
litiken gabeziak azaleratu ditu: 
"Eusko Jaurlaritza, ETB eta Kon-
febasken jarrera psikopata izan 
da. Adibidea jarriko dizuet: ikas-
tetxeak ixtean nire musika es-
kola eten egin nuen arduragatik, 
politikarien agindua jaso aurre-
tik. Guretzat osasuna da garran-
tzitsuena, pertsonak eta bizitzak 
dira lehenetsi beharrekoak. De-
nok aletxoa jarriko bagenu, az-
karrago aterako ginateke hone-
tatik. Ideologiatik harago, giza-
tasun kontua da". Krisialdiaren 
aurrean, txalo gutxiago eta lan 
baldintzak defendatzeko babe-
sa adieraztea eskatuko luke ur-
duñarrak.

Prekarietate handia
17 urte daramatza kultur sek-

torean lanean Perezek, "eta zinez 
diot ez dudala inguruan horren-
beste prekarietate ezagutu, zain-
tza eta etxeko-langileen pare, 
ahal duena soilik salbatzen da, 
sekulako ahanztura dago guga-
nako". Krisiak mahai gainean ja-
rritako arazoak lehendik ere ba-
zeuden, bere iritziz: "Gure sekto-
rea ez dago arautua, autonomoa 
izatea edo 'Artista eta toreatzai-
leen erregimena' aukeratzea da 
gauzak legez egiteko modu ba-
karra". Esti Urresolarekin bat eto-
rriz, Frantziako eredua aipatu du, 
beka eta subsidioak dituzte eta, 
"urtebetean emanaldi kopuru ja-
kin bat kotizatzera derrigortuta 
daude, baina laburbilduz, kultu-

Greba iragartzeko plazaratutako kartela. Kulturgintzan.eus

Hiru helburu 
nagusi ditu 
ekimenak: 
neurriak 
exijitzea, 
gogoeta 
bultzatzea, 
eta euskal 
kulturgintza 
saretzea

Esti Urresola 
zinemagile- 
arekin, Egoitz 
Palacios soinu 
teknikari eta 
Burubioko 
kidearekin 
eta Eriz Perez 
musikariarekin 
hitz egin dugu 
sektorearen 
egoeraren 
inguruan, 
eta antzeko 
ondorioak 
plazaratu 
dituzte hirurek

ra zaintzen dute, Espainian ez be-
zala". Izan ere, musikagintzan ez 
dago sindikaturik, ez erregulari-
zaziorik ere, "bakoitzak eskain-
tzen diotena jasotzen du, ez dago 
hitzarmenik".

Euskal Herriko egoeraz galde-
tuta, kultur enpresen eredua ere 
jarri du ezbaian, "eurek ere bila-
tzen dute negozioa, eta prekarie-
tatea sustatu". Sortzailearen lana 
eta ordaina ez datoz inolaz bat: 

"Jendea ez dago prest ordaintze-
ko, dena dago eskura... Kontzertu-
ko sarrerak garestiak direla diote, 
ez dira horrenbeste disko erosten, 
ez eta artistak babesten". Horre-
gatik uste du eredua birplantea-
tu behar dela. Logika kapitalista 
gailentzen da, oro har, haren esa-
netan: "Diru hau ordainduko diet 
taldeei, jendea etor dadin. Logi-
ka hori merkantilista eta neoli-
berala da, eta salatu behar da. 

Ekitaldi gehienetan gertatzen 
da hori".

Bihar eta etziko grebarekin 
batera, gogoeta eta babes kei-
nu berriak beharko liratekeela 
pentsatzen du: "Oso polita da 
babestea kultura, baina egune-
roko ekintzekin adierazi behar 
da hori. Arazoa ez da korona-
birusak eragindako krisia, sis-
tema kapitalista neoliberal eta 
hiltzailea baizik".
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Salbuespen egoeraren ondorioak gogorrak izaten ari dira hezkuntzan 
eta horren lekuko zuzenak gara ikasleak. Azken hilabetean egoera naha-
sia eta aldakorra izan da, eta hezkuntzari zein gure ikasketa prozesuari 
dagozkien erabakiak ere horrelakoak izan dira, zurrumurruz inguratuak 
eta oso aldakorrak. Badirudi egoera egonkortzen ari dela eta agintari po-
litikoak hasiak direla gehiegi luzatu diren erabakiak hartzen; oraindik, 
ordea, oso airean daude ikasketa akademikoaren nondik norakoak, eta 
horrek, ondorio zuzena du gure eskualdean.

Egoera honi aurre egiteko, antolakunde ezberdinak izan dira aldarrika-
pen eta exijentziak egin dituztenak, langileriaren eta bereziki ikasleria-
ren interesen defentsa egitea irizpide politikoa izanik, kontuan hartuta 
kaltetu nagusia langile klasea izango dela. Antolakunde horiei buelta-
tuz, hezkuntza esparruan bi izan dira nabarmenenak, hainbaten artean: 
Ikasle Abertzaleak eta Unibertsitateko Indar Batasuna. Biek martxan 
jarri dituzte euren programak plano nazionalean. Horietaz aparte, ba-
dira beste hainbat ere hezkuntza esparrutik kanpo, Gazte Koordinadora 
Sozialista kasu. Hori berebizikoa izan da gure eskualdean, Laudioko Gaz-
tetxeak bat egin duelako bere programarekin, eta, bere proiektu propioa 
bultzatu duelako. Hala ere, zutabe honen helburua ikasleon inguruan 
hitz egitea denez, lehenengo bietan sakonduko dut testua.

Ikasle Abertzaleak-en programak adierazten duen moduan, salbues-
pen egoerak ikasle langileon ongizatea ahalik eta gutxien kolpatzea 
izan behar da gure helburua. Ez hori bakarrik, iraultzaileontzat, langi-
leriak bere bizkarrean ahalik eta kalte gutxien asumitzeko aldarriarekin 
batera, gizarte antolamendu kapitalista bere osotasunean seinalatzeko 
momentua da, gizarte antolamendu sozialista eta ikasketa prozesuaren 
gaineko langile kontrola aldarrikatzeko momentua. Horri jarraiki, sei 
puntu nagusitan banatutako exijentziak egin dizkiete Espainiako, EAEko 
eta Nafarroako gobernuetako agintari politikoei, unibertsitateetako zu-
zendaritzei eta ikastetxeetako zuzendaritzei.

1- Orain arte aplikatu den online ikasketa plana bertan behera utzi eta jar-
dun akademikoa mugatzea ikasketa bakoitzean ezinbestekoa den eta horren 
ikasketa posible den materialaren lanketara.

2- Online ikasketa bitartez landutako edukiaren gaineko ebaluazio meka-
nismoen balio akademikoa bertan behera geratzea eta irakasgaien gaindipen 
automatikoa aplikatzea.

3- Ohiko selektibitate eredua bertan behera geratzea eta horren ordez ikas-
leei erraztasunak emango dizkien ebaluazio modua aplikatzea: datak aurre-
ratzea, ikasle guztiek klase presentzialetan emandako edukiarekin egin ahal 
izatea eta presentziala izatea .

4- Unibertsitateko matrikularen bigarren lauhilekoko kredituen prezioa 
eta Lanbide Heziketa zein Bigarren Hezkuntzan ikastetxeak itxita egon diren 
epean ordaindutakoa itzultzea, hemendik aurrerakoa ez ordaintzeko neu-
rriak aplikatzearekin batera.

5- Lanbide Heziketa Dualeko ikasle guztiak soldata jaso dezaten neurriak 
aplikatzea.

6- Agintari politikoek eta hezkuntza arduradun ezberdinek ikasle langileon 
antolakundeekin egoera kudeatzeko elkarrizketa mahaiak osatzea.

Bestalde, Unibertsitateko Indar Batasuna-k argitaratutako programa dago. 
Ebaluazioaren nahiz edukien sistema goitik behera aldatzea eta ikasketa 
kostuak ezabatzea lehenesten du honek. Kostuei lotuta UIBren programak 
barne-bildu zituen aldarrikapenak krisi egoeran hil ala biziko kontua bihurtu 
direla argudiatu du, bigarren lauhilekoan jaso ez diren edukien kostua itzult-
zea eta alokairuak ordaindu behar ez izatea, unibertsitate esparruaz haratago, 
hezkuntza osoan beharrezkoa delako. Bere baliabide guztiak ikasleria langi-
learen esku jartzeko borondatea adierazi dute UIBko kideek, eta horretarako, 
momentuz, apunte bankua eta ikasketarako laguntza pertsonala sortu ditu.

Iritzi zutabe osoa Aiaraldea.eus atarian irakurgai.

IKASLE ABERTZALEAK.

GALDER CALAVIA BARRON

Hezkuntza berrogeialdian: Ondorioak ez 
ditzala langile klaseak ordaindu

Pandemia izendatu duten COVID-19ak buelta eman dio gure mun-
duari egun batetik bestera. Bat- batean gure ziurtasunak eta segur-
tasuna desagerrarazi ditu. Samina, beldurra eta ziurtasun eza ekarri 
dizkigu.

Hizki hauetan ez dago erantzunik. Osasungintzako profesionala izan 
arren, osasunarekin kezkatuta, arazo larri honen aurrean egin dezake-
dan ekarpenaren txikitasunaz jakitun naiz.

Baina gogoeta egin nahi nuke gertatzen ari zaigunaz. Zer egiten ari 
gara? Nola irtengo gara ataka honetatik? Berriro gertatzekotan, nola 
kudeatu beharko litzateke bizi dugun bezalako egoera bat?

OME (osasunaren mundu erakundea)
OME ez da interes eta presiorik gabeko erakunde garbi, garden eta 

inozoa. Munduko hainbat gobernuk eta enpresak (farmazeutikoek 
barne, noski) finantzatzen dute OMEk, munduak nozitzen duen pan-
demia handi eta hilgarrienaren aurrean, gosea eta miseria, ez du ezer 
esateko.

Ez litzateke OMEk engainatzen gaituen lehenengo aldia. Egin zuen 
SARS delakoarekin, hegaztien gripearekin, A gripearekin... Gogoratzen 
duzue A gripea? Beldurra zabaldu zuten, ekonomia kaltetu eta mundu-
ko hamaika gobernuk dirutza publikoa botiketan (Tamiflu) eta abarre-
tan gastatzea lortu zuten.

Eta bat-batean, A gripeari buruz hitz egiteari utzi zitzaion, berrieta-
tik desagertu zen, gaur egun berarekin urtero bizi bagara ere. OMEk ez 
du azalpenik eman nahi izan gertakari honi buruz. Gobernuek ere, ez 
dute zenbat diru xahutu zuten eta botika horiek non dauden edo haie-
kin zer egin duten azaldu.

OMEk menpekotasuna sortu eta industria farmazeutikoa aberasten 
duen osasunaren ikuspegi aringarri eta farmakologikoa sustatzen du. 
Ez du osasunaren ikuspegi osoa. Ez ditu aintzat hartzen prebentzio iriz-
pideak, elikadura eta bizitza ohitura osasungarriak. Azken horiek ara-
zo asko ekidin eta osasun publikoaren gastuak nabarmen murriztuko 
lituzketen arren.

Beraz, orain, zein da OMErekin fidatu eta bere ildoa jarraitzeko zioa?
Iritzi zutabe osoa Aiaraldea.eus atarian irakurgai.

OSASUN LANGILEA

GAIZKA AMORROTU BOVEDA

Koronabirusa, 
osasuna, askatasuna



23AIARALDEA #121 2020ko apirilaren 22a

iritziak

Koronabirusaren krisiari buruzko iritzi zutabe guztiak Aiaraldea.eus atarian ikusgai

Lehenengo urratsa espektatibak eta ohiturak errealitatera eta ziurgabe-
tasun-unera egokitzea da. Egunez egun planifikatzea eta aurreikusitakoa 
betetzea. Honek frustraziorik gabe aurreratzea errazten du.

Garuna beste jarduera batzuetan entretenituta edukitzea este garran-
tzitsua da. Distrakzioak lasaitzen laguntzen du.

Informazioa modu logikoan aztertu behar da, alarmismorik gabe. Ez 
egon egun osoan gaiaz hitz egiten, bilatu beste elkarrizketa-gai batzuk. 
Informazioa etengabe bilatzen dugu une batez, baina ez du antsietatea 
murrizten epe luzean. Aukera eta probabilitatea bereiztea: Zerbait larria 
gerta dakidake, baina oso zaila da arrisku handieneko populazioan ez ba-
nago, eta argibideei jarraitzen diet.

Egoera hau iragankorra dela pentsatzea. Zalantzarik gabe, egoera oso 
negatiboa da, baina egoeraren araberako zerbait da. 

Norbere burua fisikoki zaintzea: kirolak lasaitzen eta depresioa gaindi-
tzen laguntzen du. Ondo lo egitea bezala.

Umorea erabiltzea: Baliteke txisteak egiteko gogorik ez izatea, baina ho-
riek ikusteak eta partekatzeak hobeto sentitzen laguntzen du.

Beste pertsonekin harremanetan egon behar dugu: jarduera komunita-
rioetan parte hartu (balkoira atera txaloka), senide eta lagunekin harre-
manetan jarri teknologiaren bidez (telefonoa eta sare sozialak).

Konfinamendu-egoerara egokitutako bizikidetza-arau berriak ezartzen 
saiatzea: Elkarrekin egon behar dugu luzaroan, eta bizikidetza hobea iza-
ten saiatu behar gara.

AMURRIOKO UDAL PREBENTZIO 
TEKNIKARIA. ETA PSIKOLOGOA

GOTZON MINGUEZ OJEMBARRENA

Ongizate emozionala zaintzeko 
estrategiak konfinamendu

garaietan

Konfinamenduaz hitz egitera aspertzen hasiak gara jada, edo hori 
da behintzat nire ustea. Eta heldu da gaia aldatu eta “deskonfinamen-
duaz” jarduteko fasea. 

Milaka mahai inguru, iritzi artikulu eta abar ari dira egunotan iza-
ten, etorkizuna aurreikusteko ahaleginetan. Nolakoa izango da gizar-
tea epe motz, ertain eta luzean? Gizarte eredu berdinera bueltatuko al 
gara? Balioko ote digu egoera honek agerian geratu diren zaintza la-
nen garrantziaz ohartarazteko? 

Eta, ondorioz, honen arabera erabaki eta jarduteko? Zer neurri jarri 
beharko dira martxan ondorio negatiboak leuntzeko? Zein politika, 
neurri eta erabaki jarriko dira martxan hurrengo hilabeteetan?

Zalantzarik ez dut denen gustukoa ez dela izango, eta iritziak asko 
eta ezberdinak egongo direla. 

Aurrekoan idatzi nuen pandemia honek nekez eragiten digula guz-
tioi berdin. Eta duela egun batzuk argitaratutako ikerketa batek, behin 
ere ideia honi eustera garamatza.

 Ez du ezer berririk esaten, baina garrantzitsua deritzot mahai gai-
nean datu hauek berriro jartzeari. “Haurren osasuna konfinatua” txos-
tenean agerian uzten dira familiek bizi dituzten baldintza ezberdinta-
sunak eta hauen ongizatean existitzen den arrakala. 

Txostenak ez du bakarrik haurren bizi ohitura kezkagarrien ingu-
ruan ohartarazteko balio, baizik eta gizarte egiturek gure osasun eta 
ongizatean eragin zuzena dutela konturatzeko ere; zuzenean generoa-
ri, maila sozialari eta ikasketa mailari lotutako eragina, hain zuzen ere. 

Erraza da esaten denek tratu eta eskubide berak izan behar ditugula. 
Baina neurriek ezin dute berdinak izan, gizarte ereduak desberdin era-
giten digun heinean. 

Askorentzat beharbada ez da izango erraza ulertzen. Sinetsita nago 
irudi batek mila hitzek baino gehiago adierazten duela dioen esaldian. 
Hortxe bada! 

Datozen asteetan pentsa dezagun ea proposatzen ditugun neurri eta 
soluzioek denentzat balio duten, baita denek dugun aukera aprobetxa-
tzeko ere. Ea berdintasunaren gainetik ere, beste balio batzuk sustatzen 
diren gizarte politiketan, ekitatea kasu.

OSASUN KUDEAKETAN
MASTERRA ETA DBS HEALTH-EKO KIDEA

MAIDER URTARAN LARESGOITI

Deskonfinamenduaz 
hitz egiteko 

garaia iritsi da
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erreportajea

Testua Julen 
Solaun Martinez

Aldaketa askoko urtea izan 
zen 1970a: Muhammad Ali 
lehenengo aldiz erretiratu 
zen, The Beatlesak banandu 
ziren eta Janis Joplin hogeita 
zazpi urterekin hil zen. Entre-
tenimenduaren eta kirolaren 
mundurako hainbat berri txa-
rren artean (bide batez, iaz de-
sagertu zen Berri Txarrak), Ur-
duñako Txirrindularitza Elkar-
tea sortu zen. 

Noski, ez zuen urte bereko 
apirilaren 11ko Apolo 13 espa-
zio-ontziaren jaurtiketaren 
adinako oihartzunik izan, bai-

na baliteke asteburuetako bizi-
kleta irteeretan oraindik parte 
hartzen duten hogeita hamar 
pertsona horientzat askoz ere 
garrantzitsuagoa izatea.

Dena den, elkartea 1969an 
hasi zen sortzen. Urte horre-
tan, hain zuzen ere, garaiko The 
Beatlesen liderra, John Lennon, 
Yoko Ono japoniarrarekin ez-
kondu zen Gibraltarren (Erre-
suma Batua). Ezkontzatik mila 
kilometro ingurura, Urduñako 
Txirrindularitza Elkartea sor-
tzeko lehenengo bilerak anto-
latzen ari ziren hiri bizkaita-
rrean.

Orduñesaren urrezko aroa, 
hala ere, 1980ko eta 1990eko 

hamarkadak izan ziren. Benard 
Hinaultek, Greg LeMondek eta 
Miguel Indurainek Frantziako 
Tourrak ia nahieran irabazten 
zituzten bitartean, elkarteko 
dozenaka kide ateratzen ziren 
herritik larunbat eta igandero 
goiza bizikleten gainean pasa-
tzeko. Era berean, Euskal Herri 
osoko beste hainbat elkartere-
kin biltzen ziren sarritan “mar-
txa intersozialetan” (txirrindu-
laritza elkarteek antolatutako 
jendez beteriko irteera ez lehia-
korrak).

Zikloturismoa da, nola ez, 
erreportaje hau egiteko elka-
rrizketatu nituen hiru kideen 
(Jose Luis Ibañez, Joseba Guru-

tze eta Javier Irabien) zaletasun 
nagusia. Irabienek, esaterako. 
Pau-Pau martxa nabarmen-
du zuen elkartearekin batera 
egindako guztien artean, eta 
asko izan dira. Ibilbidearen lu-
zera zela eta, gauez hasi behar 
izan zuten proba, Pirinioetako 
Aubisque mendate handia goi-
zeko ordu txikitan igota -bes-
te motatako mendateak igo 
ohi dira goizeko ordu txikitan-. 
Kontua da Aubisque mendi ga-
raia dela eta, mendi garaietan, 
nahiz eta uda izan, hotza egiten 
duela gauez. “Igotzean oso ten-
peratura epela egiten zuen, bai-
na jaistean historia egiten duen 
izozte horietako batek harrapa-

1969. urtean 
hasi zen 
elkartea 
sortzen. 
Urrezko aroa, 
aldiz, 1980ko 
eta 1990eko 
hamarkadak 
izan ziren

Urduñako Txirrindularitza Elkartea sortu zenetik erabat aldatu da gizartea, eta txirrindularitza ez da aparte geratu: 
Altzairuzko bizikletetatik karbonoko koadroetara, Eddy Merckxetik Remco Evenepoelera eta irteera zikloturistetatik 
martxa ziklodeportiboetara pasatu da kirola.

Apolo 13tik J Balvin eta 
Rosaliara, Urduñako 
Txirrindularitza 
Elkarteak 50 urte bete 



25AIARALDEA #121 2020ko apirilaren 22a

tu gintuen”. Noski, bere autoan 
gelditu zen eta arropa gehiago 
jantzi behar izan zuen urduña-
rrak, giroa pixka bat epeldu zen 
arte behintzat. 1987. urtearen 
inguruan izan zen hori. Antza, 
"beste garai batzuk ziren" kli-
xea egia da batzuetan.

Gurutze, elkarrizketatuen ar-
tean gazteena, laurogeita hamar-
garren hamarkadan hasi zen bi-
zikletaren munduan barrena. 
Hamarkadaren hasieran, Kurt 
Cobainek mundua saldu zuen 
gizona zelatatu baino pare bat 
urte lehenago, kadeteetan le-
hiatzen ari zen Gurutze: “Gazte 
pila bat ginen, eta zenbat eta ge-
hiago izan orduan eta giro hobea 
genuen”. Jubeniletan ere ibili zen, 
baina “zegoena ikusi” eta gero, le-
hiakortasuna alde batera utzi eta 
zikloturismoan zentratu zen bi-
zitzan lehendabizikoz.

Lehiakortasunik gabe bizikle-
tan ibiltzeko grina horrek anek-
dota eman zien garai hartan ur-
duñarrei, Zarauzen egindako in-
tersozial batean. Kontua da bi-
zikleta guztiak furgoneta batean 
zeramatzatela, hamasei guztira. 
Zarauzetik gertu dagoen gain 
batean aparkatu zuten furgone-
ta, bizikleta batzuk oraindik ba-
rruan zeudelarik. Eta Jose Lui-
sek (zikloturistatik mitora pasa-

tu zen egun hartan Jose Luis), al-
truismo estasi batean edo, egun 
osoan zehar furgoneta irekita 
uztea erabaki zuen, giltzak kon-
taktuan jarrita utzi zituelarik, 
noski.

Martxa egin zuten. Jose Luisek, 
antza, gizakiaren berariazko on-
giarengan konfiantza osoa zuen, 
kezkarik gabe ibili zen goiz osoa. 
Ibilbidea bukatu ostean, nola ez, 
furgoneta alde eginda zegoen. 
Baina Jose Luisek ez zuen bere 
lasaitasuna galdu, biztanleei gal-
detzea erabaki zuen. 

Tamalez, inork ez zekien ezer. 
Bat-batean, hortik pasatzen zen 
polizia bati galdetzea erabaki 
zuen. Ditxosozko furgoneta non 
zegoen bazekien. Auto depositu-
ra eraman zutela esan zien, auto 
bat aparkatzea eta giltzak kone-
ktatuta daudela bakarrik uztea 
arauen kontrakoa omen baita. 
Bizikletak berreskuratu zituen 
elkarteak eta mila pezetetako 
izuna irabazi zuen Jose Luisek. 
Egun borobila izan zen.

Etorkizuna heldu zen
Baina mundua aldatu da. Peze-

tetatik Eurora pasatu gara, Meca-
no eta Queen entzutetik J Balvin 
eta Rosaliara, eta Heidi eta Mar-
coren inguruan hitz egitetik Sa-
tisfyerrera. Pinguk gaurkotasu-

na mantentzea lortu du nolabait. 
Txirrindularitzan ere antzekoak 
gertatu dira. Hegoaldeko euro-
parren nagusitasun historiko-
tik Kolonbiako eta Erresuma Ba-
tuko txirrindularien tiranota-
sunera pasatu da kirola. Bizikle-
tan ibiltzeko modua ere erabat 
aldatu da, Urduñako hiru hizla-
rien arabera. Irteera zikloturis-
tak, “martxa ziklodeportibo” bi-
lakatu dira. Azken hauetako par-
te-hartzaileak, Irabienen arabe-
ra, “frustratuta dauden pertso-
nak dira; hogeita bost urterekin 
ezin zenuena egin, berrogeirekin 
are gutxiago”.

Elkartetik argi dute: “Hiru edo 
lau urte daramate bizikletan 
ibiltzen, baina ez dute talderik 
egiten, beste era batean funtzio-
natzen dute”. 

Dena den, badakite horrelako 
martxa lehiatuak kirolaren etor-
kizuna direla, baina “inork” ez 
duela antolakuntzan parte hartu 
nahi. Carlos Vivesek eta Shakirak 
txirrindularitzaren aldeko seku-
lako alegatua egin zuten 2016ko 
udan “La Bicicleta” abestiarekin. 
Horregatik, harritzekoa da mar-
txak antolatzeko grina piztu ez 
izana (eta nola ahaztu Barran-
quillatik Bartzelonako pedalei 
eragindako itsas-ibilbidearekin 
amesten zuela Shakirak).

Ekintza andana egin ditu Urduñako Txirrindularitza Elkarteak mende erdian zehar. Urduñako Txirrindularitza Elkartea eta Antonio Muñoz

Elkarteko 
kideak diren 
Jose Luis 
Ibañez, Joseba 
Gurutze eta 
Javier Irabien 
elkarrizketatu 
ditugu 
erreportaje hau 
osatzeko    

Taldeko 
kideak kritiko 
azaldu dira 
txirrindularitza 
bizitzeko gaur 
egun dagoen 
ereduarekin, 
irteera 
zikloturistak 
“martxa 
ziklodeportibo” 
bilakatu direla 
iritzita   
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marrazki lehiaketa
Aiaraldea Komunikabideak 12 urte bitartekoentzat marrazki 
lehiaketa antolatu du. Partaide guztien artean makina bat sari 
zozketatuko dira! Marrazkiarekin batera izen-abizenak, herria 

eta adina adierazi beharko dute partaideek. Lanak apirilak 30 
arte igorri ahalko dira, erredakzioa@aiaraldea.eus helbidera 
edo 688848152 whatsapp zenbakira (Erredakzioa).

Dozenaka umek hartu dute 
parte dagoeneko #EtxeanGoxo 
marrazki lehiaketan
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marrazki lehiaketa

PARTE HARTU

Aiaraldea.eus atarian 
daude ikusgai 
marrazki guztiak. 
Bertara zuzenean igo 
daitezke irudiak, baina 
aukera dago baita ere 
erredakzioa@aiaraldea.
eus helbidera edo 
688848152 whatsapp 
zenbakira bidaltzeko. 
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herriko plaza

DENBORAPASEN SOLUZIOAK
Sudoku, hitz-gurutzatu eta hitz gezidunen 
soluzioak webgunean ikusgai: 
http://www.aiaraldea.eus/users/denborapasak

Galder
Zorionak familia osoaren partez!

Familia

Leire
Zorionak Leire! Oso ondo pasatuko 
dugu elkarrekin, konfi namenduak 
uzten digun neurrian behintzat!

Lagunak

Idatzi zure mezua eta bidali argazkia agurrak@aiaraldea.eus helbidera eta 
Aiaraldea.eus atarian plazaratuko dugu. Maiatzaren 29an argitaratuko da 
hamabostekariaren hurrengo zenbakia. 

@
BIDALI 
ZURE
ZORION 
AGURRA! 

ZAILAERRAZA

Denborapasak
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Animatu zure ipuin gogokoenen azalak antzeztera!

SUKALDARITZA TAILERRA

Ume eta familiei zuzendutako hainbat motatako ikus-
entzunezkoak plazaratzeari ekin dio Kokoriko Hezkuntza 
Faktoriak Aiaraldea.eus atarian, Aiaraldea Hedabidearekin 
elkarlanean, konfinamendua arintzeko. 

Umeentzako sukaldaritza Ikastaroa abiatu du Laudioko Udalak. Miriki 
arduratu da kamara aurrean errezetak erakusteaz.

Proposamen berri batekin etorri dira Kokorikoko kideak oraingoan: ipuinen 
azalak antzezteko gonbita luzatu dute. Animatu zure antzezpena egitera eta 
693 85 53 12 telefonora edo hezkuntza@aiaraldea.eus helbidera bidaltzera.
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Kontra

Tellería 2, Laudio (Araba)
94 672 65 43// info@

grafi ksarea.ecom

EGUNKARI HAU LAGUNTZEN DUTE:

Argitaratzailea: 
Aiaraldea Kooperatiba Elkartea
Tirada: 10.000 ale. 
Maiztasuna:  Hamabostekaria
Lege gordailua:  BI-1230-2013 
Posta elektronikoa:
egunkaria@aiaraldea.eus
agenda@aiaraldea.eus
agurrak@aiaraldea.eus
Publizitatea:publizitatea@komunika.eus
Tlfnoa: 688 62 53 94
Helbidea: Nerbioi Kalea 12, behea. 
Laudio. Araba. 01400
Telefonoak: 94 656 85 54/688 62 59 00 
Web-gunea: www.aiaraldea.eus
ERREDAKZIO OHARRA: Aiaraldea 
Aldizkariak ez du bere gain hartzen iritzi 
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Aiaraldetik mundura

“Uzbekistanen lanean harrapatu nau 
konfinamendu egoerak”

Lehenik eta behin, non harrapa-
tu zaitu pandemiak eta zergatik? 
Duela zenbat zaude hor?

Konfi namendu egoerak Uzbekis-
tanen harrapatu nau. Zehazki, he-
rrialdeko hiriburuan, Tashkenten. 
Arrazoi profesionalen ondorioz he-
men bizi naiz duela 3 urte.

Zer nolako neurriak ezarri di-
tuzte eta zuri nola eragin dizute?

Une honetan aireportuak itxi di-
tuzte. Hortaz, herrialdetik ezin da 
atera konfi namendua iraun bitar-
tean.

Egunerokotasunean ere neu-
rriak hartu dira birusaren zabalpe-
na ekiditeko. Erraz sumatzen dena 
da maskarilla erabiltzeko derrigor-
tasuna eta ez egiteak ekartzen di-
tuen isun ekonomikoak. Halaber, 
auto bidaiak debekatu dira hiria-
ren barruan.

Kalera ateratzeko aukera dago, 

baina beharrak eragindako arrazoi-
ren bat dela medioi; erosketak egi-
tea edo farmaziara joatea. Jakina, 
debekatuta dago kalean elkartzea 
edo bertan egotea justifi katu gabe.

Jatetxeak itxi dituzte, aisialdirako 
toki guztiak, ikastetxeak, unibertsi-
tateak, gimnasioak... Esaterako, su-
permerkatuetan sartzeko eskuak 
desinfektatu behar dira eta termo-
metro digitala baliatuta tenperatu-
ra hartzen dute; sukarra duen inor 
ezin da sartu supermerkatuan, be-
zeroen eta langileen osasuna arris-
kuan ez jartzeko.

Ni nekazaritza-teknikaria naiz 
eta tomatearen ekoizpenean lan 
egiten dut. Negutegia hiritik 25 ki-
lometrora dago eta horretarako 
baimen berezia daukat. Enpresa-
ko auto batek eramaten eta ekart-
zen nau eta etxetik neguterira hel-
du arte bost kontrol igaro behar di-
tut. Lehenengoa auzotik ateratzean, 

bertan poliziak ez baitio uzten au-
zunean bizi ez den inori pasatzen. 
Gero beste bi kontrol nahiko zorrot-
zak daude eta dokumentazioa es-
katzen dute ziurtatzeko pertsonek 
eta ibilgailuak baimena dutela. Ho-
rien ostean beste kontrol bat, oso 
zorrotza, dago hiriburuaren irtee-
ran. Horretan dokumentazio berri-
ro ikusi ez ezik, tenperatura hartzen 
dute eta hipokloritoa erabilita, au-
toa desinfektatzen dute. Horren os-
tean azken kontrola dago, zeinean 
ziurtatzen diren autoak baimena 
duela handik igarotzeko. Hala ere, 
dokumentazioa ere eskatu dezake-
te. Lanetik itzultzean kontrolak ze-
harkatu behar ditut berriro, baina 
alderantzizko ordenean.

Zure lanean nabaritu duzu biru-
saren krisialdia?

Nola ez, egoerak bizitzari eragi-
ten dio, oro har, eta lanari ere neu-

rri handi batean. Adibidez, langi-
leei nabarmen zaildu zaie lantokira 
etortzea. Aintzat hartu hemen be-
harginek ez dutela auto propiorik 
eta mugikortasuna mugatu denez, 
konplikatu zaie negutegira etortze-
ko bidaia.

Horrez gain, negutegia landa ere-
muan dago eta askok uko egin dio-
te lanari, birusa hartzeko beldurra 
dela eta.

Logistika osoa ere zaildu da izuga-
rri. Insumoak erostea edo tomateak 
sartzeko kutxak lortzea oso zaila da. 
Ez da erraza hornitzaileak topatzea 
eta banatzaileek ere arazoak dituz-
te materialak eskuratzeko.

Bestalde, gure ekoizpena merka-
tu errusiarrera dago bideratua eta 
merkantzien trafi koa ez bada mu-
rriztu ere, Errusian tomatearen 
kontsumoa jaitsi da berrogeialdia-
ren ondorioz. Elkarrizketa osoa 
Aiaraldea.eus atarian irakurgai.
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bilakatuz. 1991. urtean 
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BIZTANLEAK

32,9 milioi biztanle.

AZALERA

447.400 kilometro 

karratu.
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Uzbekiarra eta errusiarra.


