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3EUSKARALDIA:
gehiago, gehiagorekin, gehiagotan ............................

facebook.com/euskaraldiaelgoibar twitter.com/EuskaraldiaElg2 instagram.com/euskaraldiaelgoibar T.me/euskaraldiaelgoibar

l Koronabirusak Euska-
raldia ere kutsatu du,
ezta?
Bai, Euskaraldia ere ez

da zorioneko birusa-

ren atzaparretatik li-

bratu. Hasita geunden

bigarren edizioa herriko

entitateei aurkezten, baina,

bat-batean, dena bertan be-

hera laga behar izan genuen. 

l Pena, ezta?  
Bai, pena eman zigun, besteak beste, prestakuntza-lan

handia egin genuelako. 40 laguneko aurkezle-sarea ere prest

geneukan Elgoibarko entitateetara joan eta Euskaraldiaren

bigarren edizioa aurkezteko. Energia eta ilusio asko bildu ge-

nuen gure lana ondo egiteko, baina… Hala ere, gurea ez da

ezer ere koronabirusak jendartean laga(ko) dituen ondorio-

ekin alderatzen badugu. 

l Etxealditik Euskaraldira ekimena prestatu duzue itxialdi-
rako. Zergatik? 

Topagunetik heldu zitzaigun proposamena. Itxialdian

Euskaraldiaren sugarra nolabait piztuta mantendu nahi zen.

Etxean egon behar badugu, zergatik ez dugu etxeko hizkun-

tza-ohituren gaineko gogoeta egiteko aprobetxatzen? Saia-

tuko al gara etxekoekin ditugun hizkuntza-praktikak

euskararen mesedetan aldatzen? Hori zen helburua. Elgoi-

barren gure zalantzak izan genituen, ez genuelako argi ikus-

ten jendea horrelako proposamen bati kasu egiteko une

egokienean zegoenik, baina egitea erabaki genuen.

l Zer moduz irten da?
Sare sozialetan jendeak jarraitu du ekimena, eta whatsap-

profil dezentetan ikusi dugu Etxealdiko ikurra. Gainera, Eus-

karaldiko koloredun puntuak ere ikusi ditugu han eta hemen

etxeetako leiho eta balkoietan. Baina ez dakigu zenbat etxe

edota familiatan egin den hizkuntza-ohituren gaineko go-

goeta; ez dakigu zenbat etxetan egin den bertako hizkun-

tza-praktikak aldatzeko  ahalegina. Edozein modutan,

Elgoibarren guk nahi baino eragin txikiagoa izan duela

esango nuke.  

l Buelta gaitezen Euskaraldiaren bigarren ediziora. Noiz
eta zelan berrekingo diozue? 

Oraintxe dihardugu zelan berrekin pentsatzen. Badirudi

osasun krisiaren okerrena pasa dela, eta, Talde Eragilea eta

aurkezle-sarea osatzen duten jendea prest badago, hasi

egingo gara lanean, poliki-poliki bada ere. Udako oporren

aurretik egon nahi dugu entitateekin bigarren edizioaren

berri eman eta gauzak lotzen hasteko, baina badakigu enti-

tate batzuk egoera txarrean daudela, eta haien egoerarekiko

ahal dugun sentsibilitate handienaz lan egin nahi dugu.

l Kasu egingo al diote entitateek Euskaraldiari? Haien ar-
durak ez al dira beste batzuk izango?

Ez dakit. Hori da gure kezka nagusia. Galdetu egingo

diegu eta ikusiko dugu zer erantzuten diguten. Batzuk, zori-

txarrez, zulo beltz honetatik zelan irtengo diren pentsatzen

egongo dira. Beste entitate batzuentzat, berriz, errazagoa

izango da egoerari aurre egitea.

l Nahi eta ahal dutenekin lan egitea izan daiteke aukera
bat, orduan?

Bai, hala izango da, derrigorrean. Nahi ez duenarengana

ez gara joango, eta ezin duenarengana ere ez. Egoera erraza

ez bada ere, gustura bilduko gara Euskaraldia ariketa egin

nahi eta horretarako aukera duten Elgoibarko entitateekin.   

l Egingo da, orduan, ariketa udazkenean? 
Hori da asmoa. Lan-egutegia moldatuta, baina hasierako

ideiari eustea da gure buruetan dagoena. Udazkena, hala ere,

urruti dago oraindik, eta ikusiko dugu zer bilakaera izaten

duen nozitzen ari garen osasun- eta ekonomia-krisiak. Izan

ere, gauza bat da guk zer nahi dugun, eta beste bat zer egi-

teko moduan izango garen. Geroak esango digu. 

“Egoera erraza ez bada ere, gustura bilduko gara Euskaraldia ariketa 
egin nahi eta horretarako aukera duten Elgoibarko entitateekin”

Imanol Larrañaga, Elgoibarko Euskaraldia Taldeko koordinatzailea

Dena prest zutenean etorri zitzaien gainera COVID-19a Elgoibarko Euskaraldia Taldekoei. Euskaraldia eki-
menaren bigarren edizioa Elgoibarko entitateei aurkezten hasita zeudenean. Zer egin asmatu ezinik geratu
ziren. Geldi. Bi hilabete pasatu dira ordutik eta taldeko koordinatzailea den Imanol Larrañagarekin egon
gara Euskaraldia zein puntutan dagoen esan diezagun.

.........................................................................................................
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Kazetarientzako eta idazleentzako
denbora zailak dira hauek. Konfina-
menduak etxean geratzera behar-

tzen gaitu eta horrek ez du batere
laguntzen gure lanean. Idazterako orduan
inspiratuta egotea eta hitzak sortzea ezin-
bestekoa da. Kalera irteteak eta aire fres-
koa hartzeak asko laguntzen du
horretarako baina, klaro, konfinamendu
garaian ezinezkoa denez etxetik irtetea,

inspirazioa etxean bertan bi-
latu behar dugu. Hala ere, fase
0 deritzon honekin zertxobait al-

datu da egoera eta irten gaitezke
kirola egitera edo ibilaldiak ematera,

beraz, orain ez da lehen bezain zaila
inspirazio hori aurkitzea.

Nire kasuan horrela da. Asko kosta-
tzen ari zait idaztea, adibidez iritzi hau,
eta baita unibertsitatetik bidaltzen dizkida-
ten lanak ere. Ez da hitz falta bakarrik,
idazteko gaiak aurkitzea ere kostatzen
zait. Agian motibazio falta izan daiteke
arazoa. Dudarik gabe desmotibazioa
konfinamenduaren ondorioz dator. Egu-
nero joan beharko naiz kirola edo zerbait
egitera, ea inspirazioa aurkitzen dudan.
Mendaron bizi naizenez ez dut ordu mu-

garik eta hori abantaila izugarria da.
Gainera, komunikabideetan koronabi-

rusari buruzko berriak baino ez ditugu en-
tzuten eta horrela oso zaila da
koronabirusaren espiral horretatik irtetea
eta gai ezberdinak tratatzea. Egia da ez
direla beste motako berriak sortzen, baina
tira, komunikabideek esfortzu bat egin be-
harko lukete koronabirusa alde batera uz-
teko, beti dago zerbait kontatzeko.

Espero dut egoera hau lehenbailehen
amaitzea. Ez nuen inoiz pentsatu nire
idazteko ahalmena hain kaltetuta egongo
zela etxean hainbeste denbora egoteaga-
tik. Ziur aski ez naiz bakarra izango idaz-
teko zailtasunak dituena, baina benetan
amorrua ematen duela ikustea ezin duzula
idatzi betidanik egin duzun moduan.

Hitz falta

ALEX SEGADE

“Ez nuen inoiz pentsatu nire idazteko ahalmena hain kaltetua egongo zela 
etxean hainbeste denbora egoteagatik” 

Ikaslea
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GUTUNAK 5

u TRINITATEETAKO KARTEL LEHIAKETA 
Trinitateetako kartel lehiaketak abian

jarraitzen du, baina aldaketa txiki bate-
kin. Data osoa jarri beharrean, urtea ba-
karrik jarri behar da orain. Hau da,
agertu beharreko testua Elgoibarko
2020ko Danborrada da. Oraindik ere
kartela aurkeztu ez baldin baduzue, me-
sedez, Herritarren Arreta Zerbitzura era-
man (kontuan izan hitzordua eskatu
behar dela 943 741 050 telefono zen-
bakira deituta). Eta zer iruditzen zaizue
300 €-ko saria Txankakuaren bonutan
banatzen baldin badugu? Dena dela,
hori irabazleak aukeratuko du; izan ere,
sari ofiziala 300 €-koa da, dirutan; eta
horrela izaten jarraituko du, irabazleak
besterik erabaki ezean. 
Elgoibarko Danborrada Atabal elkartea 

u ARANTZA ETA EKAITZ
Lehenengo, eskerrak eman nahi diz-

kizuegu egunero Arregitorreko bizilagu-
nak zuen musikarekin alaitu
gaituzuelako, eta bigarrenez, urtebete-
tzeak bete dituztenek konfinamentu ho-
netan zuen zorion-agurrak jaso ahal izan
dutelako. 

Orain zuek zoriontzeko eguna iritsi
da. Ekaitz, zure eguna asteazkenean
izan zen, eta zuk, berriz, Arantza, gaur,
ostirala, beteko dituzu urteak. Jaso,
beraz, gure zorionik beroenak. Aupa
zuek!

Arregitorreko bizilagunak

ESKUTITZEI BURUZKO ARAUDIA
BARRENen edozein gutun argitaratu ahal izateko, honako baldintza
hauek bete beharko ditu nahitaez:
1. Eskutitz guztiek identifikatuak egon behar dute: izen-abizenak,
telefono zenbakia eta NAN zenbakia derrigorrezkoak dira.
2. 1.500 karaktere izan behar ditu gehienez eskutitzak.
3.Eskutitzak izen-abizenen inizialekin edota izen-abizenekin
argitaratuko dira. Ezizenarekin ezingo dira sinatu gutunak. Onartu
egingo ditugu identifikagarriak diren taldeak: “Ikastolako irakasleak”,
esaterako. Bestalde, sinatzailearekin batera beste lagun batzuk ere
daudenean, hauek ere identifikatuta egon behar dute.
4. Pertsona eta erakundeek gutun-egilearen izen-abizenak jakiteko
eskubidea izango dute gutun horretan euren izena aipatu edo
erreferentziaren bat egiten bada eta gutuna inizialekin sinatuta
badago.
5. Ez dira onartuko: biraoak, gutun iraingarriak eta errespetu faltaz
idatzitakoak, buzoneatzeko edo kale banaketa egiteko idatzitako
idazkiak, pertsona eta erakundeei zuzenduriko mehatxuak…
6. Ez dugu gazteleraz datorren eskutitzik argitaratuko.

BARRENek ez du bere gain hartzen IRITZIA eta ESKUTITZAK ataletan adierazitakoen erantzukizunik. Eskutitzak ondo identifikatuta egon
behar dute. Ez ahaztu izen-abizenak, NANa eta telefonoa jartzea. Bidali helbide honetara: barren@elgoibarkoizarra.eus

Zure irribarre goxoa eta maitasuna
betirako izango dira gure artean.

Etxekoak

Begoña
Altuna Leyaristi

2020ko maiatzaren 4an hil zen, 
85 urte zituela. Sendiak bihotzez
eskertzen ditu jasotako doluminak.

III. URTEURRENA

Emiliano Marcos de la Torre 
2017ko maiatzaren 4an hil zen, 85 urte zituela. 

Oso urrutira joan arren,
gure artean zaude beti. 

Etxekoak
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MOTZEAN6

Rosario Garatek 101 urte egin zituen domekan,
maiatzaren 3an. Jenaro Garate sastreriakoaren alaba
da Rosario, 11 neba-arreben artean, laugarrena. Euti-
quiano Matarekin ezkondu zen, eta lau-seme alaba
izan zituzten. Hamar biloba eta 22 birbiloba ditu. Kon-
finamenduan tokatu zaio urteak egitea, eta etxean os-
patu behar izan du. 

101 urte egin ditu Rosario Garatek

Zerbitzuak, merkatariak eta ostalariak oinarri hartuta eraiki nahi du
Elgoibarko Udalak berreskurapen ekonomiko eta soziala

Koronabirusak eragindako osasun eta gizarte-krisiaren aurrean, merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuen sektoreetara bideratutako
berraktibatze-neurriak bateratzen dihardutela azaldu du Ane Beitia alkateak, Atsegin Uzuriaga eta Andrea Arriola zinegotziek la-
gunduta, bideokonferentziaz eman duen prentsaurrekoan. “Lehenengo aste hauetan, egoera okerrenean zeuden pertsonei lagundu

die Udalak, kolektibo ahulenen premia larrienak asetzen aritu da, hala nola adinekoenak. Elikagaiak, higiene-gaiak eta botikak eman
dizkiegu, telefonoz deituta haien egoera ezagutzeko eta haien esanetara jarriz. Zalantzarik gabe, merkataritza eta ostalaritza ere kalte-
tuenetako batzuk dira. Dagoeneko hitz egin dugu horietako batzuekin, baina gure helburua da neurri multzo zehatz bat prestatu eta
adostea, denen beharrei erantzuteko, elkarteko kide izan ala ez”. Erantzun-plan bat elkarlanean diseinatzea da Udalaren asmoa, eta
plan hori unean uneko beharrei erantzuteko modukoa izateaz gainera, epe ertainera ere baliagarria izatea nahi dute. Gobernu taldeak
azpimarratu du zerbitzuak, merkatariak eta ostalariak Elgoibarko ekoizpen sarearen funtsezko parte direla eta haien gainean eraikiko
dela udalerriaren berreskurapen ekonomiko eta soziala. Horregatik, hainbat sektoretako ordezkariekin hasitako harreman-erronda be-
rraktibatuko dutela esan dute, estrategiak eta erantzun-plan bat zehazten jarraitzeko. Etorkizunari begira, ostalariei dagokienez, terrazetako
distantziak mantentzeko eta mahai kopurua asko ez murrizteko, establezimendu bakoitzari hirigintza-azterketa pertsonalizatua egiten ari
da Udala, egin daitezkeen egokitzapenak aztertzeko. Gainera, Udala terraza eta zabor-tasa nola murriztu aztertzen ari da, Udalaren
presio fiskala murrizteko eta ostalariei eta dendariei laguntzeko. Hirigintza arloan, Urazandin igogailua egiteko proiektuari eutsiko diote
eta Olaizagako igerilekua handitzeko obrekin jarraituko dute, baita Arriaga industrialdeko obrekin ere, besteak beste. Kulturan, birusa
pasatu ondoren normaltasun berria izango dugu eta gauzak ez dira lehen bezala izango. Trinitate jaiak ezin izango dira formatu tradi-
zionalean egin, baina Udala beste bide batzuk aztertzen ari da Atabal danborrada taldearekin eta musika eskolarekin.

Koronabirusak eragindako osasun-krisiak ezarritako alarma-egoera hasi zenetik orain arte egindako lana eta hartutako neurriaei
balioa eman nahi izan die Elgoibarko Udalak, eta Udal Gobernua “atsekabetuta eta kezkatuta” dago oposizioko talde batzuk azken
asteetan udalaren kudeaketari eginiko erasoengatik. Azkenik, Udalaren osasun finantzarioa ona dela esan dute, eta agintariek diote
ahalegin guztiak egingo dituztela Elgoibar Bizi bizixa, dinamikoa eta aktiboa berreskuratzeko. Albiste hau osotasunean irakurtzeko:
www.barren.eus

Nahaste Borraste bertan behera lagatzea erabaki du Kimetzek
Ekainean jokatzekoa zen Nahaste Borraste proba bertan behera lagatzea erabaki du

Kimetz elkarteak. Antolatzaileek esan dute atzeratzeko aukera ere aztertu dutela, baina az-
kenean, aurten proba ez egitea hobetsi dute, izan ere, Udalaren laguntzaz gain herriko es-
tablezimenduen babesa ere jasotzen du urtero probak, baina aurten alderantziz izan behar
dela uste dute: “Aurtengoan uste dugu guztiz kontrakoa tokatzen dela eta beraiek direla
denon laguntza beharko dutenak. Udalak ere dirua bideratzeko premia larriagoan dauden
hautagaiak izango ditu, ziur gaude. Denda eta tabernen laguntzan sustengatu dira urteetan
gurea bezalako hamaika ekimen herrian. Ea honek guztiak balio digun herriko bizitzan dau-
katen pisua aitortu eta zaintzen hasteko“. 
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MOTZEAN 7

IMHn egindako maskarak 
herriko dendetan banatu dituzte

IMH Fabrikazioaren Zentro Aurreratuan 80 bat babes-pantaila egin dituzte herriko merkatarien-
tzako, 3D inprimagailuak erabilita, eta joan zen astean eman zizkioten Sonia Gomez Txanka-
kuako presidenteari, herriko establezimenduetan banatzeko. Gizartearen ongizatearen alde

laguntzen jarraitzeaz harro daudela esan dute IMHtik. "Berriz ere, 3D inprimaketak 4.0 industriaren
zutabe teknologiko gisa duen gaitasuna erakusten digu, arlo horretan prestatutako profesionalen
beharra sortuz. Zorionak IMHko talde osoari, ekimena aurrera ateratzeko egindako ahalegina-
gatik", adierazi dute. Manufaktura-metodoaren bidez, Multi Jet Fusión (HP) enpresak pieza horiek
gehikuntza bidez fabrikatu ahal izan ditu agente anitzeko inprimaketa-prozesu baten bidez.

COVID-19aren pandemiak herriko merkatariei eta ostalariei eragindako kalteak arintzeko proposamena egin du Menda-
roko EHBilduk eta udal gobernuari eskatu dio 2020. ekitaldiko udal aurrekontuan 80.000 euroko gastua baimentzea, helburu
horretarako. Horren barruan, hiru eskaera egin dituzte: batetik, denda edo taberna itxita izan dutenei hilean 1.000 euroko
laguntza ematea alarma-egoerak iraun bitartean. Bestetik, lokala errentan dutenei edo maileguan hartua dutenei beste 500
euro gehiago ematea egoera honek iraun bitartean, eta azkenik, denda irekita izan dutenei ere dirulaguntzaren erdia ematea,
ez direlako %100ean jardun. “Ausardiaz” jokatzeko eskatu diote udal gobernuari, dirua egon badagoela arrazoituta. "Udala
herritarren aurrean dagoen lehen instituzioa eta gertukoena da, eta lehen erantzunak bertatik ere bideratu beharko lirateke,
gainontzeko administrazioek eremu honetan epe labur nahiz ertainean har ditzaketen bestelako neurrien kalterik gabe", adie-
razi dute oharrean horren harira.

Merkatari eta ostalariei laguntzeko, 2020ko aurrekontuan 80.000 euroko gastua 
baimentzea proposatu du Mendaroko EHBilduk

Koronabirusaren krisiari aurre egiteko “plan integrala” aurkeztu du Elgoibarko EH Bilduk

Herriko eragile politiko, ekonomiko eta sozialekin adostu nahi du Elgoibarko EHBilduk koronabirusak eragindako krisi ekonomiko eta
sozialari aurre egiteko prestatu duten “plan integrala”. Jon Peli Uriguenek Facebook sare sozialean aurkeztu zuen plana joan zen barikuan,
eta dagoeneko erregistratu dute Udalean, organoetan neurriak eztabaidatzen hasteko. Uriguenek adierazi du salbuespeneko egoera
batean gaudela eta salbuespeneko irtenbideak hartu behar direla, beti ere, herritarren ongizatea helburu bezala izanda. Era berean,
esan du orain arte udal gobernuari aurkeztu zaizkion proposamen guztiak ez direla aintzat hartu, hala nola, ezarri beharreko neurriak
eztabaidatzeko eta adosteko mahaia edo foroa osatzearena. Gainera, duela zazpi aste Covid-19aren krisia abiatu zenetik ohiko jar-
duerarik ez duela izan gogoratu du, ez delako egin ez batzorderik eta ez osoko bilkurarik. Honen harira, konfrontazio politikoa bilatzea
egotzi dio EAJ-k alderdi ezkertiarrari: "Gure taldeak uste du lehendik dauden mahaiak indartu eta denok batera egin behar dugula
aurrera. Hori da politikoki erantzukizunez jokatzea. Ez da momentua bazterrak nahasten ibiltzekoa. Politikan denak ez du balio, egoera
hau ezin da etekin politikoa ateratzeko erabili", esan dute EAJtik. 

EHBilduren plan integralak alor desberdinak hartzen ditu kontuan. Hauek dira beraien proposamenetako batzuk:  Neurri fiskaletan,
zergen egutegia malgutzea; Udal tasak birkalkulatu eta erabiltzaileentzat 30.000 euroko laguntza eta autonomo eta enpresa txikientzat
interesik gabeko mikrokredituak ematea (50.000 euro). Sustapen ekonomikoari dagokionez, merkatari, ostalari, mikroenpresa eta auto-
nomoentzako 650.000 euroko laguntza, eta 150.000 euro herrian kontsumitzeko bonoetarako. Era berean, Gizarte Laguntzetan diru
partida % 25 igotzea aipatu dute, 170.000 eurotik 212.500 eurora, eta bertako produktuen kontsumoa sustatzeko kanpainarako
10.000 euro ematea. Herria dinamizatzeko neurriak ere aurkeztu dituzte: Plazara proiektua; bertako kultur eragileentzat egoera berriaren
aurrean sortze prozesurako eta taularatzeko 20.000 euroko laguntza, komunikazio kanpainarako, 15.000 eurokoa, eta merkataritzaren
eta ostalaritzaren plan estrategikorako, 20.000 eurokoa (10.000 euro sektore bakoitzerako). Ekonomia foroa sortzeko 25.000 euroko
partida aurreikusi dute, eta azkenik, etxebizitzak birgaitzeko laguntzak 50.000 euroan gehitzea proposatu dute (efizientzia energetikoa,
ikuskaritza teknikoak, gazteen eta bestelakoen alokairua...)  
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“Udalak ahalegin guztia egingo du 
Elgoibar bizi-bizixa, dinamikoa eta 

aktiboa berreskuratzeko”

Ia bi hilabete pasatu dira Espainiako Go-
bernuak alarma egoera ezarri zuenetik,
eta beste bi astez luzatzea erabaki du
Kongresuak aste honetan. Herriko jar-
duera kolpera eten zen martxoaren 14an,
eta herritarrak etxean konfinatuta daude
ordutik. Arintze fasean gaude orain: en-
presetan jendea lanean ari da, denda txi-
kiak astelehenean zabaldu zituzten eta
datorren astean terrazak zabaldu ahal
izango dituzte tabernariek. Herritarrek ere
kalera irteteko baimena dute, ordutegi ja-
kinen barruan, eta ondo bidean, datorren
astetik, hamar laguneko taldeak biltzeko
aukera ere egongo da, terrazetan edo
etxeetan. Egoera honen aurrean, Ane Bei-
tia alkateak eman ditu herrirako eta herri-
tarrentzako hartu dituzten neurrien berri. 

w Martxoaren 12an itxi zituzten ikaste-
txeak, kultur eta kirol ekitaldiak bertan
behera gelditu ziren eta bi egun beran-
duago etorri zen konfinamendua. Nola
harrapatu zintuen erabaki hark? 

Alarma egoera deklaratu baino egun
batzuk lehenago egoera okertzen ari zela
konturatu ginen eta uste hori martxoaren
13an konfirmatu genuen, Segurtasun sail-
buruak LABI (Larrialdiei Aurre egiteko
Bidea) emergentzia fasea deklaratu zue-
nean eta Lehendakariak bere gain gidari-
tza bakarra hartu zuenean. Berehala Udal
eta Foru planak aktibatu genituen eta hor-
tan hasi ginen, koordinazio lanean. Era-
baki gogorrak hartzen ari ziren eta
erantzukizunez eta zuhurtziaz lanean ja-
rraitu behar genuela konturatu ginen. 
w Herritarrentzat hainbat laguntza ira-

garri ditu Udalak. Zeintzuk izango dira?
Lehenengo asteetan, gure lehentasuna

egoera okerrenean zeuden pertsonei la-
guntzea izan da, kolektibo ahulenen pre-
mia larrienak asetzen aritu gara, hala nola
adinekoenak, elikagaiak, higiene-gaiak
eta botikak emanez, telefonoz deituz
haien egoera ezagutzeko eta haien esa-
netara jarriz. Honez gain, Udalean astero
biltzen garen prebentzio mahaia eratu
zen, larrialdi egoerei aurre egiteko. Udal
langileei baliabideak eman zaizkie etxetik
lan egiteko. Koronabirusari buruzko bera-
riazko gune bat prestatu da web orrian,
eta bertan, Udalak hartutako neurri guz-
tiak eta herritarrentzat interesgarriak izan
daitezkeen gainerako berriak (dirulagun-
tzak...) jasotzen dira. Boluntarioen saree-
kin ere lankidetzan aritu gara,

Nagusilanen Zilarrezko Haria eta Gurutze
Gorriaren bidez martxan jarritako Guztion
Artean ekimena aipatu ditzakegu, besteak
beste. Kirol instalazioak itxi direnez,  Olai-
zagako igerilekuetan mantentze lanak
egin dira; Gaztelekuak sare sozialetako
jarduera indartu du, nerabeekin harreman
zuzenagoa izateko; hipoteka zorraren lu-
zapena eskatzeko udal tramiteak ere
erraztu dira, eta zenbait neurri fiskal ere
hartu ditugu kolpe ekonomikoa arintzeko.
w Oposizioaren ustez laguntza horiek
ez dira nahikoak. Tasak eta zergak ez
kobratzea eskatu dute, besteak beste,
horien ordainketa atzeratzea ez dela
nahikoa argudiatuta. 

Tasak eta zergak atzeratu ez ezik, ez
ditugu kobratu. Hainbat neurri hartu ditugu
esparru fiskalean herritarrei erraztasunak

- AINHOA ANDONEGI - 

u ANE BEITIA 
ELGOIBARKO ALKATEA
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eskaintzeko helburuarekin. Jendearentzat
itxita dauden bitartean, denda, taberna,
kafetegi, jatetxe eta gainerako jarduera
profesionaletan hondakinak biltzeko tasa-
ren kobrantza eten egin zen. Ekainean ko-
brantza arruntaren erdia aplikatuko zaie.
Osasun krisian, terrazak jartzeari dago-
kion tasa ere ez zaie kobratuko. Kasu ho-
rretan ere ekaineko kobrantza arruntaren
erdia aplikatuko zaie. Neurri bera aplika-
tuko da jabari publikoak instalazio batzue-
kin okupatzen duen tasari dagokionez.
Udal emakidako tabernetako alokairuen
kobrantza eten egin zen. Kirol Patronatua-
ren ordainketaren zati proportzionala itzul-
tzea erabaki da.  Ibilgailuen gaineko
zerga ordaintzeko epea irailaren 15era
arte luzatu da.  Zalantzarik gabe, merka-
taritza eta ostalaritza dira sektore kaltetue-
netakoak. Dagoeneko hitz egin dugu
horietako batzuekin, baina gure helburua
da neurri multzo zehatz bat prestatu eta
adostea, denen beharrei erantzuteko, el-
karteko kide izan ala ez. Eta neurri ego-
kiak hartzeko, ezinbestekoa da krisiak
tokiko eremuan eragiten duen inpaktu so-
zial eta ekonomikoa dimentsionatzea,
adostasunez egitea, udalerriko establezi-
mendu guztien sentimendua eta errealita-
tea jasoz, merkatari, ostalari eta
zerbitzuetan lan egiten duten guztiena, he-
rritar guztiena. Eta horretan gabiz.
w Merkataritza txikia, eta, bereziki, os-
talaritza kalte handia jasaten ari dira.
BARRENek hitz egin du ordezkari batzue-
kin, eta uste dute Udalak emandako la-
guntzak oso urriak direla. Beraiek ere
bildu dira zuekin eta jakinarazi omen
dizue euren haserrea. Zein politika eza-
rriko ditu Elgoibarko Udalak bi sektore
horiei laguntzeko?  

Esan bezala, lehenengo neurriak zer-
gak arintzean oinarritu dira, zuzenean
gure esku dagoen erabaki bat baita.
Hainbat merkatari eta ostalarirekin hitz
egin dugu eta hitz egiten jarraituko dugu
Udalaren asmoa zein den jakinarazteko:
erantzun-plan bat elkarlanean diseinatzea,
hurrengo asteetan ez ezik, epe ertainera
begira ere baliagarria izango dena. Mer-
katari, ostalari eta zerbitzuetan lanean ari

direnen gainean eraiki nahi dugu udale-
rriaren berreskurapen ekonomiko eta so-
ziala. Horregatik, hainbat sektoretako
ordezkariekin hasitako harreman-erronda-
rekin jarraitu nahi dugu, estrategiak eta
erantzun-plan bat zehazten jarraitzeko.
Zentzu honetan Udalak ahal duen guztia
egingo du haiei laguntzeko eta Elgoi-
barko jarduera ekonomikoa dinamiza-
tzeko. Epe luzerako helburu gisa, Udalak
ahalegin guztiak egingo ditu Elgoibar bizi
-bizixa dinamikoa eta aktiboa berreskura-
tzeko. Udalaren ateak zabalik daude el-
karlanerako.  

w Udalek Foru Aldundira dirua itzuli
behar dute. Nola eragingo dio horrek
Elgoibarko Udalari? Kolokan ikusten
dituzu Udalak herriko elkarteei ema-
ten dizkien dirulaguntzak? 

Udalaren egoera ekonomikoa osa-
suntsua da oso. Azken legealdietako
kudeaketa ekonomiko zorrotzari esker,
Udalak ez du zorrik, azken 10 urteetan
zero defizita eta aurreko ekitaldietako
soberakin-saldo positiboa indar bihur-
tzen dira aurkezten diren erronkei aurre
egin ahal izateko. Hasieran esan
dudan moduan, erantzukizunez eta
zuhurtziaz jokatu izanak egoera baiko-
rrago batetik abiaraztea ahalbidetzen
digu. Zentzu honetan, oinarrizko zerbi-
tzu publikoen kalitatea bermatuta
egongo da. Udal aurrekontuak doitu
egin beharko ditugu eta elkarteek ere,
beraien behar berriak eta jarduerak
egokitu beharko dituzte normaltasun
berrira.  Guzti honek eragin zuzena
izango du partida eta dirulaguntzen
zenbait lerrotan, baina inoiz ez dira ko-
lokan izango. Herriko talde eta elkar-
teek funtsezko papera izan behar dute

berpizte prozesu honetan eta Udala bi-
delagun izango dute, betiko moduan. 
w Zazpi aste pasatu dira konfinamen-
dua hasi zenetik, eta sare sozialetako
fororen batean Elgoibarko Udalari lepo-
ratu diote aurpegia ez ematea, ixilik
egon dela epe honetan eta ez duela in-
formaziorik eman. 

Udala lanean aritu da lehen minututik,
eta aipatutako ekimen eta neurri guztiak
horren adibide dira. Guztiak eman dira
ezagutzera Udalak erabili ohi dituen ko-
munikazio kanalen bitartez: prentsa, ban-
doak, sare sozialak eta webgunea
besteak beste. Azken honen kasuan gai-
nera koronabirusarekin lotutako espazio
berezi bat zabaldu da, sortutako ekimen
eta laguntza guztien berri emateko. Zori-
txarrez, koronabirusak areagotu egin du
norgehiagokaren politika eta sare sozia-
lak horren isla dira. Sare sozialetatik at
asko izan dira modu pribatuan eskerrak
eman dizkiguten herritarrak, batez ere Gi-
zarte Zerbitzuetatik egin den lanagatik,
herritarren premiazko beharrak asetzeaga-
tik. Baina horiek ez dira publikoak. Sare
sozialak ondo daude, baliagarriak dira
horien erabilera zintzoa egiten bada,
baina ez dira herritar guztien sentsazioen
termometro. Azken egunetan, ikusten ari
gara kritika eta kontrolerako tresna bezala
erabiltzen dituztela batzuek. Pentsatzen
dut,  gauden egoeran gure ingurukoak
zaindu eta ahal dugun neurrian lagun-
tzeko egon beharko ginatekeela eta ez
hainbeste besteak egiten duena kolokan
jarri edo salatzeko. Are gehiago larritzen
naute sareen bitartez, tragedia batetik ete-
kin politikoa atera nahi dutenen jarrera be-
rekoiek edota nahasmena sortu nahi duten
albiste faltsuek. 
w Zenbait herritarrek maskarak etxez
etxe banatzeko eskatu diote Udalari
sare sozialetan. Eudelek Udalei eman-
dako 300.000 maskara ez zeuden ego-
era onean. Elgoibarri eragin dio horrek? 

Udalak ez du maskarak etxez etxe ba-
natzeko eskaerarik jaso.  Eudelek banatu-
takoek ez dute Elgoibarren eraginik izan,
banatzen hasi gabe zeuden eta gainera,
gurean, erretiratzeko abisua berehala iritsi

“Zuhurtziaz jokatu
behar dugu. 

Momentuan momentuko
egoerari erantzuteko 

prest gaude” 
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zen. Hala ere, aipatu beharra dagoela
uste dut astero iristen direla maskarak
etxez etxeko zerbitzurako, udaltzainen-
tzako eta ehorzlearentzako. Eta horiekin
ez du inork arazorik izan. Eta Osasun Mi-
nisteritzak dioen bezala,  maskaren erabi-
lera aholku bat da, ez obligazio bat,
pertsonen arteko distantzia bete ezin den
kasuetarako. Gutxienez bi metroko tartea
mantentzea, eskuak garbitzea eta espazio
publiko eta pribatuetan gehienezko higie-
nea mantentzea dira lehenesten diren
aholkuak.
w Konfinamendu egoeran indarkeria
kasuak areagotu egin daitezkeela ohar-
tarazi dute eta Elgoibarko Udalak ere
jarri zuen arriskuan egon daitezkeen
emakumeei laguntzeko telefonoa. Zer
balorazio egiten duzue? 

Gizarte Zerbitzuek pisu handia hartu
dute azken bi hilabeteetan, baina ez zait
gustatzen datu delikatu eta pertsonaletan
sartzea. Alerta egoerak dirauen bitartean,
indarkeria matxistaren egoerei aurre egin
behar dieten emakumeei arreta berma-
tzeko Elgoibarren GERTU ekimena jarri
genuen martxan. Laguntza zerbitzu bat
da, telefono bidezkoa (688 804 672)
eta birtuala, goizeko 7:00etatik gaueko
21:00etara dagoena erabilgarri. Baina
honez gain, 24 orduz funtzionatzen duen
SATEVI telefonoa indartu da laguntza psi-
kologikoa eta asistentziala eskaintzeko
helburuarekin. Uneoro laguntza pertsona-
lizatua bermatuta dago. Gizarte larrialdie-
tarako laguntzak indartu dira eta horietara
iristeko bideak egokitu, ahalik eta per-
tsona eta familia gehienei laguntzeko. San
Lazaroko egoitzan Mekak egindako
babes-maskarak banatu dira, eskualde-ko-
ordinazioa ere funtsezkoa izan da behar-
tsuenengana iristeko, eta Debako
aterpetxea horren adibide da.
w Jaurlaritza ez dago konforme Pedro
Sanchezek aurkeztu duen deseskalatze-
arekin.  Nola ikusten duzue Udaletik? 

Jaurlaritzak euskaldunon interesen alde
lan egingo duen zalantzarik ez daukat eta
horretarako protokolorik onena izaten aha-
leginduko da. Deseskalatze faseek erki-
dego bakoitzean prozesu desberdinak

izango dituzte, epidemiaren eboluzioaren
arabera. Guri dagokigunez, normaltasu-
nerako bidean hartu beharreko neurriak
eta jarraibideak gurera egokituko ditugu.
w Nola ikusten dituzu Trinitateak, san-
bartolomeak… jaiak, oro har. Ospa-
tzeko moduan izango gara?

Oraindik azkarregi da sanbartolo-
meen inguruan erabakiak hartzeko. Iku-
siko dugu hurrengo asteetan nola
eboluzionatzen duen birusak. Hala ere,
Trinitateen kasuan bagabiltza alternatibe-
tan lanean. Ezin izango dira formatu tra-
dizionalean ospatu, baina esan bezala,
beste bide batzuk aztertzen ari gara dan-
borradako taldearekin eta musika eskola-
koekin. Jaurlaritzak arestian aipatutako
dokumentua lantzen duenean irizpide
gehiago izango ditugu protokoloa egoki-
tzeko. 

w Udako aisialdia nola ikusten duzu? 
Kasu honetan ere Jaurlaritzak ezarri-

tako protokoloa jarraitu beharko dugu,
eta honen arabera, eskaintza egokitu.
Udalak ezin du bere kabuz udaberri eta
udako ekintzen inguruko erabakirik hartu.
Zuhurtziaz jokatu behar dugu. Momen-
tuan momentuko egoerari erantzuteko
prest gaude, eta horrela egingo dugu mo-
mentua iristen denean. Denok dugu
gogoa gure haurrak beraien lagunekin
kaleetan jolasean ikusteko, baina segur-
tasun berme guztiekin egin nahi dugu.
w Esan eta esan ari dira "normalta-
suna" ez dela izango orain arte eza-
gutu izan duguna. Nolakoa izango da
aurrerantzean Elgoibarko jarduna?

Argi dago “normaltasun berri” be-
zala deskribatzen duten egoera hori ez
dela martxoaren 14 aurreko normalta-
suna izango. Egoera, gainera, oso al-

dakorra da eta epe luzera begira, txer-
toa izateak ala ez, asko baldintzatuko
ditu jende pilaketak eragiten dituzten
ikuskizunak, bai kulturalak, bai kirol ikus-
kizunak...  Horren inguruan ere suposa-
tzen dut aplikatu beharreko protokoloren
bat izango dugula, kultur espazio des-
berdinen ezaugarrien arabera, edu-
kiera, etab. Udalak tokiko
kultura-sektoreari lagunduko dio eta hura
sustatzeko estrategia berriak indartzeko
konpromisoa hartzen du. Baina esanda-
koa, zentzuz jokatu behar dugu: neurriak
ezarri eta horietara egokitu, norbana-
koen erantzukizunean azpimarra jarriz. 
w Krisialdi gogorra datorkigula diote
adituek. Nola imaginatzen duzu gure
herria hau dena amaitzen denean? 

Zorionez, deseskalatze prozesu hone-
tan zehar, itxita egon diren dendek eta
tabernek ateak zabaltzeko aukera
izango dute, ez lehengo egoeran noski,
baina pauso bat da. Espainiako Gober-
nuak ezarritako murrizketak leuntzen joa-
tea espero dugu, tokiko ekonomia ahalik
eta arinen berpizten hasi dadin. Tamaina
honetako krisi batek langabezian eragin
zuzena du, bai. Guk gure eskumenen
bidez hartu ditzakegun neurriak abiara-
ziko ditugu, prestakuntzarekin lotutakoak
adibidez. Epe luzera begira Udalak aha-
legin guztiak egingo ditu Elgoibar bizi-bi-
zixa dinamikoa eta aktiboa
berreskuratzeko, guztiok parte hartzen
dugun Elgoibar bat. Beraz, ardatz estra-
tegikoetako bat dinamizazioa izango
da, hainbat arlotan: gizartea, kirola,
prestakuntza, merkataritza eta kultura. 
w Besterik gehitu nahi duzu?

Eskerrak ematea herritarrei inoiz ikusi
gabeko osasun krisi baten aurrean oro-
korrean erakusten ari diren elkartasun eta
jarrera arduratsuagatik. Era berean, go-
gorarazi nahi nuke normaltasun egoera
berrira ahalik eta azkarren bueltatzeko
biderik zuzenena osasun arloko aginta-
riek adierazitako arauak eta gomen-
dioak errespetatzen jarraitzea dela . Eta
nola ez, udaletxeko ateak zabalik dau-
dela edozein beharrizani soluzioak ema-
teko.

“Udalak tokiko 
kultura sektoreari 

lagunduko dio eta hura
sustatzeko konpromisoa 

hartzen du”
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“Goizean nahiko urduri etorri naiz dendara, ez nekielako nola joango zen
dena. Baina hasiera batean gure asmoa dendan geneuzkan arropa berriak or-
denatzen hastea zen, eta banaka-banaka etortzen zitzaizkigun bezeroei aten-
ditzea. Denda desinfektatzen-eta jardun gara batez ere, eta egia esan, gaur,
lehenengo egunean,jendea etorri zaigu. Telefonoz deitu digute askok lehe-
nengo, ia denda zabalik geneukan galdezko eta banan-banan etorri dira gero,
gehienak gure Facebook orrialdean edo eskaparate fisikoan ikusi duten zerbai-
ten bila. Patinetea, erakusleihoan izan dugun praka bat, motxila.... eraman di-
tuzte, gauza konkretuak, eta gu pozik. Sare sozialetan egoteak lagundu digu guri
behintzat. Asti gehiago ere izan dugu Facebooken gauzak zabaltzeko-eta, eta igarri
dugu hori, ikusitakoaren bila etorri direlako bezeroak, dendan bila hastera baino gehiago.
Gauza berriak nahi, eta horixe, gustatu zaien horren bila. Goizean goiz etorri garenean, argia ere emendatuta izan dugu, baina piztu
dugu gero, kalean gora dendak argia piztuta zeudela esan digutenean. Erdizka hasi gara, a medio gas esaten dena. Herritarrak ari
dira, baina, erantzuten. Jendetza handirik ere ez dabil, baina itxita izatea baino hobea da hau. Dendan sartzeko eskuak garbitzeko es-
katzen diegu eta zintzo ari dira. Denda zabaltzeko jarri dituzten baldintzak betetzeak zaildu egiten du gure lana, ez dizut ukatuko, baina
egoera berrira egokitzea dagokigu; ez dago besterik. Gauzak beste era batera egiten ohitzea da kontua, txipa aldatzea.  Gu geu bi
lagun gaude dendan, baina nahikoa espazio daukagu gure artean distantzia mantentzeko eta bueno, konpontzen gara”.

KORONABIRUSA 11

Neurri bereziak hartuta zabaldu dituzte 
herriko denda eta negozio txiki asko 

400 metro koadro baino gutxiagoko denda duten merkatariek eta aurrez aurreko hitzorduen bitartez lan egiten duten profesionalek lanari
ekin ahal izan zioten berriro astelehenean, bai eta hainbat ostalarik ere, baina etxera eramateko janaria prestatzeko bakarrik. Etxebizitzetan
zein lokaletan eraberritze lanak egitea ere baimenduta dago, beti ere etxekoak ez daudenean eta obrak egin behar diren eraikineko gunea
hutsik dagoenetan. Neurri bereziak hartu behar izan dituzte denek, eta horrek lan-zama handitu die, baina hala ere, pozik daude asko eta
asko, jardunari berrekin ahal izan diotelako.

Zabaldu dituzte denda eta negozio txiki asko, baina neurri berezi asko hartuta. Hasteko, 0 fase honetan txanda hartu behar da as-
telehenaz geroztik zabalik dauden dendetara joateko, eta aldi bakoitzean bezero bakarra sar daiteke barrura. Dendariek ezin
dituzte itxaroteko eremuak antolatu denda barruetan, eta kanpoan ere, distantzia mantendu behar dute bezeroek. Printzipioz

bezero bakoitzeko saltzaile bakarra egotea da irizpide orokorra. Hau da, saltzaile bakoitzak ezin die aldi berean bi bezerori erantzun
eta bezeroak beharrezko duen denbora bakarrik pasatu behar du barruan. 65 urtez gorako bezeroei kasu egiteko ordutegi bat jartzea
ere eskatu die Espainiako Gobernuak dendariei, eta ahal bada, paseatzeko edo kirola egiteko ordutegien barruan izatea. Ez dira horiek
betebeharreko baldintza bakarrak, hala ere: egunean bitan garbitu eta desinfektatu behar dute lokala jabeek, eta garbiketa egin ostean,
babeserako erabilitako gailuak zakarrontzira bota behar dituzte. Laneko arropak ere egunero garbitu behar dituzte, eta jantzien proba-
lekuetan ere bezero bakarra sartu ahal da, eta erabili ondoren, saltzaileek desinfektatu egin behar dute. Are gehiago, bezeroek ukitu
baina erosi ez dituzten arropak ere desinfektatu egin behar dituzte eta bi egunean ezingo ditu beste inork ukitu. Denda barruan distantziak
gorde beharko dituzte eta dendako sarreran eskuak garbitzeko gelak jarri beharko dituzte  bezeroentzat, bai eta paperezko mukizapiak
botatzeko edukiontziak ere, ahal dela tapa dutenak eta eskurik erabili gabe zabaltzen direnak. Segurtasun neurriak aplikatzea, beraz,
ez da erraza, baina hala ere, dendariak pozik daude zabaldu ahal izan dutelako. Ostalaritzan egoera beste bat da. Etxez etxeko zer-
bitzua bakarrik zegoen baimendua lehen, eta astelehenaz geroztik taberna gehiagori eman diete aukera zabaltzeko, baina beti ere be-
zeroek eskatutako jana prestatu eta etxera eramateko. 

- AINARA ARGOITIA - 

MIRIAM IRIONDO, Iriondo kirolak dendakoa

0 FASEA
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“Nahikoa estresantea bada egia esan dena ondo betetzea, dauden arau
guztiak betetzea. Bezero asko ere ez dira jabetzen egoeraz, eta eskuak garbitu
gabe sartzen zaizkizu denda barruraino eta zaindu behar dugu hori ere.... Es-
tresa da. Hori da hitza: estresa. Gure lana lehenaz gain kargatu egin da. La-
rrialdietarako zabalik izan dugu guk aurrez ere, eta denetarik tokatu zaigu:
Bezero batzuk hasiera-hasieratik egon dira oso lasai, eta beste batzuek oso
ondo zaindu dituzte babes neurri guztiak, baina egia da, orain, beste lasaitasun
bat nabari dela kalean bertan ere. Momentuz neu bakarrik nago lanean, egoera
berrira ohitzen. Besteek etxean jarraitzen dute momentuz, eta ni ari naiz hemen
hartu behar diren neurri guztietara egokitzen eta jarri behar diren babes-neurri

guztiak, manparak eta halakoak, lotzen. Egia esan ez dago erraza. Joan zen aste-
rako iritsi behar zitzaizkidan niri dendara hiru manpara eta oraindik zain nago [aste-

lehena]. Informazioa, zer eta nola egin, Txankakua merkatari elkartetik iristen zaigu  eta
guri, partikularki, baita Optikoen Elkargotik ere, sortu dutelako protokoloa ere. Saiatzen ari gara batetik eta bestetik iristen zaizkigun arau
eta gomendioak betetzen, baina egia esan, beste asko bezain galduta gaude gu ere, Optikoen Elkargoaren protokoloa ere zapatuan
jaso nuelako. Ahal den moduan ari gara, denen antzera”. 

AMAIA AMASORRAIN, Uzuri optikakoa

0 FASEA

“Pixkat arraroa da egoera hau. Aste honetan aldez aurretik hitzordua eskatu
behar dute bezeroek dendara etortzeko eta arraroa da pixkat. Nik neuk goizez
zabalduko dut denda aste honetan behintzat. Bezeroak telefonoz, whatsappez,
edota Facebook edo Instagram bidez jartzen dira nirekin harremanetan eta nik
txanda ematen diet, dendara etortzeko. Dendan jantzien probaleku bi dauzkat,
baina momentu honetan bakarra erabili dezakegu. Bezeroek badute, beraz,
arropa probatzeko aukera, baina gero, guk arropa hori lanpara moduko batekin

desinfektatu beharra daukagu, bai eta probalekua bera ere. Guretzat hori dena
lan extra bat da, baina normaltasunerako pauso bat eman dugu gaur denda zabal-

duta behintzat. Denda itxita edukitzea baino hobea da hau”.

AINHOA GARATE, G&M jantzi dendakoa

AZIBAR IRAOLAGOITIA, Iraolagoitia aroztegikoa

“Gu geu ez gaude kexatzeko moduan. Nahikoa zorte izan dugu, egun
batzuk izan ditugulako lan egiteko modukoak, baina egia da, orain, azkenal-
dera, ari zitzaigula gauza estutzen. Etxebizitzetara joateko-eta arazo gehiago
izan ditugu, eta ezin izan dugu nahi beste egin, baina esaten dizut: egoera
honetan nahikoa zortekoak izan gara. Baina egia da gaur beste lasaitasun
batekin ari garela lanean. Igartzen da beste lasaitasun bat kalean ere. Ten-
tsio handiarekin ibili da jendea, eta hori igarri dugu guk geuk. Aurreko as-
teetan-eta kalean ibiltzea berak ere apurua ematen zuen, igartzen genuelako
jendeak ez zuela nahi gremioetakorik topatzea kalean, eta zentzu horretan
uste dut apur bat lasaitu dela egoera”. 
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“Gaur zabaldu dugu lokala, dena ondo garbitu eta desinfektatzeko, eta
asteazkenean [hilak 6] hasiko gara zerbitzua ematen. Protokolo bat ere ze-
haztu dugu, lanean hasterako. Bezero guztiei maskarekin etortzeko aginduko
diegu, gu geu maskara, eskularruak eta pantailak jantzita jardungo gara
lanean, eta kabina guztiak eta tresna guztiak ondo desinfektatu beharko
ditugu bezero bat joaten denetik beste bat etortzen zaigun tartean. Bada-
kigu protokoloa betetzeak gure lan-karga handituko duela, baina ez dago
besterik, bete behar ditugun kontuak dira eta egokitzea dagokigu. Beze-
roei ordua emateko garaian kontuan izango dugu hori, eta tarte handia-
goa lagako dugu bi zerbitzuren artean, garbiketa lanak egoki egin ahal
izateko. Saiatuko gara behintzat gure esku dagoen guztia egiten. Asteazke-
nean hasiko gara zerbitzua ematen, esan bezala. Bezeroei ordua emango
diegu eta eskatuko diegu emandako orduan etortzea, ez aurretik, ez geroago,
bestela kanpoan itxaron beharko dutelako. Jakinarazi dugu dena sare sozialen bidez eta hasi
gara bezeroen deiak jasotzen. Hemen dauzkagu mahai gainean agenda guztiak zabalik, eta egia esan, topera gabiltza dei
eta mezuei erantzuten. Jendea etortzeko gogoz dago, eta itxura batean lasai, inork ez duelako ezer galdetzen; ordua eskatu
besterik ez. Hori bai, badakite denek maskararekin etorri behar dutela hona. Gu geu lanean hasteko desiratzen gaude”.

LEIRE PAGEI ETA ALICIA MODREGO, Alire estetika zentrokoak
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Etxez etxeko zerbitzua ematea baimenduta dute ostalariek 0 fasean, eta maiatzaren 11tik aurrera terrazak ere zabaldu ahal izango dituzte,
%50ean. Ate bat zabaldu zaie ostalariei, baina hala ere, kezka handiz bizi dute egoera, ez baitakite baldintza horietan zabaltzeak merezi dien.

AINARA ARGOITIA - AINHOA ANDONEGI

OSTALARITZA

"Alarma egoera ezarri eta berehala aldi baterako enplegu erregulazioan sartu ginen, eta halaxe gaude or-
dutik. Ezkontzak eta jaunartzeak, denak, galdu ditugu. Batzuek esan digute irailean egingo direla jaunartzeak,
baina auskalo orduan ere nola gauden. Eta ezkontzak datorren urtera arte ez dira egingo. Egoera beltza dau-
kagu, baina tunelaren amaieran argia badago. Hilaren 11n zabaltzeko aukera daukagu, baina terrazak ba-
karrik, eta %50ean. Horrekin ezin da hau mantendu eta guk ez dugu zabalduko. Hurrengo fasean barruko al-
dea zabaltzeko aukera egongo da, baina orduan ere mugekin. Gure kasuan jantoki desberdinak ditugu, te-
rrazak, karpak... Ikusi egin beharko nuke zenbat jende sartu daitekeen, eta baita ere zenbat langile beharko

nituzkeen jantoki guztiak atenditzeko. Ez dakit orduan ere zabaltzerik izango dugun, oso ondo aztertu behar dugu. Eta, azken fasean ere ikusiko dugu
zein baldintza ezartzen dizkiguten. Higienea eta babes neurriak zaintzeko protokoloren bat prestatu beharko dute, baina oraindik ez daukagu infor-
maziorik. Janaria prestatu eta etxera eramateko aukera ere badago, baina gure kasuan ez gaude horretarako prestatuta. Guk lekua eskaintzen dugu,
ingurune polit batez gozatzeko aukera, eta hori indartzen ari gara itzulerarako. Maiatzean zehar sare sozialetan berrikuntza guztiak azalduko ditugu.
Denbora asko gaude fakturatu gabe, baina gastu guztiak ordaintzen jarraitzen dugu. Gu gainera otsailean oporretan egon ginen, beraz, ia urtarriletik
gaude lanik egin gabe. Bidaia bertan behera lagatzekotan egon ginen, ikusten nuelako zer zetorren, baina azkenean joan egin ginen. Indian izan
ginen, eta han ere somatu genuen urduritasuna. Tenperatura neurtzen ziguten leku askotan, jende asko zebilen maskarekin, eta eztul bat eginez gero,
denek gaizki begiratzen ziguten. Otsaila amaierarako etorri ginen, eta martxoaren 6an zabaldu genuen, astebetera berriz ixteko. Jakin izan bagenu,
ez ginen oporretara joango. Baina bueno, egindakoa eginda dago. Orain deseskalatzea dator, eta nire ustez, azkarregi doa dena. Nik nahiago
izango nuke konfinamendua luzatu eta egoera hobeto gainditutakoan hasi arintze prozesu hau. Hau ez dago kontrolatuta eta broteak berriz egongo
dira. Min handia egingo digu honek, eta asko bidean geratuko dira, baina irtengo gara. Hemendik urtebetera askoz hobeto egongo gara denok.
Dena kolpera etorri zaigu, ez da izan 2008ko krisialdia modukoa, eta nik uste berreskuratzea ere errazagoa izango dela”. 

XABI ALBIZU, Belaustegi jatetxekoa

“Langileak aldi baterako enplegu erregulazioan (ERTE) daude hasieratik eta ni etxez-etxeko bana-
ketarekin nabil. Fakturazioa asko jaitsi da, eta hori elgoibartarrak badirela pizzak eskatzekoak, baina
taberna itxita ez da gauza bera. Aldiz, gastu guztiak berdin-berdin ordaintzen ari naiz. Orain terrazak
zabaltzeko baimena eman dute, eta hasieran ezetzean banengoen ere, azkenean, zabaltzea erabaki
dut. Ez dakit zer izango den, hala ere. Barruko aldea zabaltzeko aukera ematen dutenean ere, bal-
dintza asko bete beharko ditugu eta zabaldu aurretik oso ondo aztertu beharko ditut zenbakiak.
Azken batean, gastuak orain arteko berberak izango dira, eta ezin badugu fakturatu, alferrik izango

da zabaltzea. Ez dut putzu batean hondoratu nahi. Deseskalatze hau ez dut ondo ikusten. Benidormen beste pizzeria bat daukat, eta
hura urtebete barrura arte ez irekitzea pentsatzen ari naiz. Ez badago jenderik, zertarako zabalduko dut? Irekitzeak gastuak handitzen
ditu, baina jendea ezin bada kontsumitzera etorri, ez dut nahikoa diru fakturatuko. Nik uda ere oso beltz ikusten dut. Oker egon naiteke,
baina nik ez dut uste oporretara orain arte moduan joateko aukerarik izango dugunik uda honetan.  Dirua irabazten ez badut ere, gu-
txienez gastuak ordaintzeko eman behar du negozioak. Hilabetez galdu daiteke dirua, asko jota bi edo hiru hilabete aguantatu daitezke
dirua galtzen, baina egoera hau ez dakigu noiz arte luzatuko den. Nik, momentuz, etxez etxeko banaketarekin jarraituko dut eta datorren
astean zabalduko dut terraza, noiz ez dakidan arren. Euskaldunak taberna eta jatetxeetara joatekoak dira, eta hori guretzat ona da,
baina ez dut uste orain denak kolpera hasiko direnik kanpoan bazkaltzen eta afaltzen, eta irteten hasteak ekarri dezake jendea berriz
kutsatzea. Osasun egoerak txarrera egiten badu, atzera egingo dugu eta dena itxiko dute berriz. Hemen garrantzitsuena osasuna man-
tentzea da, eta ekonomiari buelta ematen gobernuek lagundu beharko dute. Italian dirulaguntza handiak ematen ari dira, eta nire lagunak
behintzat hasi dira kobratzen. Hemen ez dugu ezer kobratu oraindik; nire langileak bi hilabetez daude aldi baterako enplegu erregula-
zioan, soldatarik jaso gabe”. 

HERMINIO DE CARLO, Salento pizzeriakoa
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“Egoera zaila bizi dugu. Langile guztiak aldi baterako enplegu erregulazioan daude, eta ni
autonomo bezala, jarduera etenda. Langileek oraindik ez dute ezer kobratu ABEEtik (ERTE), eta
ia bi hilabete pasatu dira dagoeneko. Ez dakit zer gertatuko den gurekin aurrerantzean, inork
ez daki, agintariak eurak ere uste dut galduta dabiltzala eta ostalaritzan behintzat ez gaude
pozik Pedro Sanchezek aurkeztu duen planarekin. Maiatzaren 11n terrazak zabaldu daitezkeela
esan du, %50ean. Baina hau ez da Levante edo Andaluzia; Euskal Herrian gaude eta hemen
egun on bategatik, hiru egun txar egiten ditu, eta terrazarekin bakarrik nora goaz? Aholkularitza-

koek esan didate posible izango nukeela nik bakarrik lan egitea terraza atenditzeko. Esan didatenez, hamabost egunez nik lan
egiteko aukera daukat, autonomoentzako laguntzak galdu gabe, eta horregatik, Ibai Ondo erretegia zabaltzea erabaki dut. Lan-
broa, momentuz ez, eguraldi txarra dagoelako iragarrita eta ez daukagulako aterperik. Udalak esan digu aukera izango dugula
terrazan espazio gehiago hartzeko, mahai gehiago jarri ahal izateko, baina egoera ez da erraza. Agian aktibo egoteko modu
bat da zabaltzea, txikito batzuk eta kafe batzuk atera, eta egoera berrirako moldatzen hasi naiteke, baina zenbakiak ondo begiratu
behar ditut, dirua galtzeko hobe delako ez zabaltzea.  Janaria eramateko prestatzeko aukera ere badago, baina hori ere aztertu
egin behar dut. Eta badirudi uztailean zabaldu egin beharko dugula, uztailerako printzipioz alarma egoera bukatuko dela dirudi,
eta horrekin ABEEak ere amaitu egingo dira. Orduan, langileak lanean hasi beharko dira, baina auskalo zein baldintzatan! Hemen
jendea irtetekoa da, tabernetan ibiltzea gustatzen zaigu, baina beldur handia dago, eta normaltasun berri hori ez dakigu zer
izango den. Nik aurtengo urtea galdutzat ematen dut. Trinitateak eta sanbartolomeak ere joan dira pikutara! Sanbartolomeetarako
agian ekintza batzuk antolatuko dituzte, baina ez behintzat orain arte ezagutu ditugun moduan, eta horrela ez dakit aurrera egiterik
izango dugun ostalariok. Nik lanari ez diot beldurrik, lan egin nahi dut, baina gutxienez gastuak ordaintzeko adina diru lortzeko.
Orain behintzat errentan daukadan lokalaren alokairua ez didate kobratu, eta eskerrak! Badakit beste ostalari batzuei ez dizkietela
errentak ere barkatu. Ez dakit noiz bukatuko den hau guztia, baina herritar guztiei testak egin eta mugikortasuna mugatu ezean,
egoerak berdin jarraituko du. Orain hobeto gaudela dirudi, baina gero berriz okerrera egin dezake. Bakuna sortzen duten arte
gorabeherekin ibiliko gara”. 

AGUSTIN ALONSO, Lanbroa eta Ibai Ondo jatetxeen jabea

“Ezjakintasun handia daukagu eta egoera ez da ona, inondik inora. Lehenengo esan ziguten
%30era zabaldu ahal izango genuela terraza, gero %50era. Eta jakina, ondo aztertu behar dugu
zeintzuk diren baldintzak eta merezi digun zabaltzea baldintza horietan. Lanera bueltatuz gero aldi
baterako enplegu-erregulazioko espedientearen (ABEE) baja eman behar dugu eta egunean 50 euro
irabazi behar baditut ez dit merezi, eguneko gastuetarako ere ez dudalako egiten. Eta hori neu ba-
karrik hasita lanean. Nik bi langile dauzkat, biak ABEEn, eta ni autonomoa naiz. Gaur bertan deitu
behar dut aholkularitzara, galdetzeko ea aukera daukadan bi langileak ABEEn laga eta ni lanera

itzultzeko, ABEE osoa galdu gabe.  Kotizazio-oinarriaren %70a ordaintzen ari zaizkigu guri orain ABEEn, eta ni neu beste laguntza txiki
bat ari naiz jasotzen, baina hutsa, argindarraren faktura ordaintzeko justu-justu. Eta gastuak asko dira. Zoramena da. Gure egoera ziur-
tatzera jo behar dugu, zabalduta ere ez dakigulako jendeak nola erantzungo duen. Taberna zabaldu eta salduta gelditzeko arrisku
handia daukagu, mugimendurik ez badabil. Gure negozioak jendearen ahal ekonomikoari eta animoari oso lotuak daude, eta batzuk
taberna zabaltzeko eskatzen ari bazaizkit ere, ikusten ditut beldurrez edo umore handirik gabe dabiltzanak ere. Nire bueltan ikusten du-
dana da estu xamar bizi direnen kopuruak gora egin duela, eta jakina, lepoan soka duela bizi dena nekez etorriko da tabernara.
Zabaldu nahi nuke, apustua egin, baina zabaltzekotan ere, neu bakarrik hasiko naiz. Ez dakit zer beste baldintza bete beharko dugun
gainera. Tabernak ixteko agindu bezperan itxi nuen nik, emaztea ospitalean nuelako eta ikusten nuelako ordu batzuen buruak denek itxi
beharko zutela, baina geroztik, egun asko pasatu dira. Motxaila Eguna galdu genuen, egun handia dena guretzat diru-sarreren aldetik,
eta jairik ere ez dugu izango. Ez litzake oso logikoa izango behintzat santanak ospatzea, eta jakina, hori taerbarniontzat galera handia
izango litzateke. Udala behintzat nahiko ondo portatu da nirekin. Alokairua ez naiz ordaintzen ari. Zergen kobratzea ere atzeratu dute,
nahiz eta hori ez den guretzat laguntza handia. Hau dena pasatzen denean batu beharko gara eta hitz egin”.

BRUNO SANTOS DA SILVA, Mendaroko Lagun Betikoak tabernakoa
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Espainiako Gobernuak martxoaren 14an ezarri zuen alarma egoera, eta hasiera batean bi asterako izango zela esan bazuen ere, ia bi hi-
labete pasatu dira ordutik, eta aste honetan, gainera, beste bi astez luzatzea erabaki du Kongresuak, maiatzaren 24ra arte. Atzerriko he-
rrialdeetan ere koronabirusari aurre egiteko neurriak hartu dituzte. Orriotan jaso ditugu nazioarteko testigantzak, elgoibartarren eta
mendaroarren eskutik. 

ATZERRITIK

“Perugian nengoen irailetik, Italia erdialdean, Florentzia eta Roma artean. Erasmus proiektuaren bitartez
Magisteritzako hirugarren maila egitera joan nintzen, eta berez ikasturte guztia egin behar nuen han, baina
martxo hasieran etorri nintzen Elgoibarrera. Gure zonaldea nahiko lasai zegoen, eta hasieran ez nuen pen-
tsatu etxera etorri behar izango nuenik, baina asteburu pasa Veneziara joan ginen, eta han oso bestelako
egoera aurkitu genuen. Askoz kutsatu gehiago zeuden, jende asko maskarekin ikusten zen kalean eta Peru-
giara itzuli ginenean kezka handiagoa igarri genuen. Nire gurasoak ere kezkatzen hasi ziren, mugak ixteko

arriskua zegoelako, eta pentsatu genuen etxera itzultzea izango zela onena. Gaixotzen banintzen ere, nahiago nuen isolamendua
etxean pasatu Italian baino. Nire lehen asmoa egun batzuk Elgoibarren pasatu eta berriz itzultzea zen. Maleta txiki batekin etorri nintzen,
baina egoerak okerrera egin du, eta ez dakit noiz itzuli ahalko naizen nire gauzen bila. Klaseekin jarraitzen dugu on-line, eta azterketak
ahozkoak izango direla aipatu dute. Horrek apur bat kezkatzen nau, italierarekin ez naizelako oso ondo moldatzen, baina uste dugu
kanpokoak garenoi erraztasunen bat emango digutela. Erasmus egitasmoarekin Perugian geunden gehienak itzuli gara etxera. Han
geratu diren lagunek esan digutenez egoera hemengoaren antzerakoa da, etxean konfinatuta daude eta oinarrizko zerbitzuetara edo
lanera irten daitezke bakarrik. Pena izan da Erasmuseko urtea horrela bukatu behar izana, baina orain arte han bizi izan dudana oso
polita eta aberasgarria izan da. Jende asko ezagutu dut, eta herrialdea bera ere asko gustatu zait”. 

GARAZI AIZPURUA, Magisteritza ikaslea, Italian (Elgoibar, 1999)

w Zein egoera bizi duzue Polonian?
Otsaila amaieran hasi ginen neu-

rriak hartzen hemen. Gel desinfekta-
tzaileak erabiltzeko eskatzen hasi
ziren eskolan eta irakasleek oharta-
razi ziguten litekeena zela aurrez au-

rreko eskolak etetea. Fikzioa ematen zuen. Alemaniako eta
Norvegiako ikasleei etxera itzultzeko eskatzen hasi zitzaizkien
euren herrietatik. Eta hala iritsi ginen  martxoaren 10era eta ohar
bat jaso genuen unibertsitatetik esanez eskolak bertan behera
uzten zituztela. Flipatuta gelditu ginen, artean bi koronabirus kasu
baino ez zeudelako Polonian. Geroztik, klase bakar bat ere ez
dut jaso nik on-line. Alde horretatik desastre hutsa ari da izaten
hau. Hemen gurekin zeuden ikasle espainiar batzuek enbaxada-
rekin jarri ziren harremanetan eta etxera itzuli ziren lehenengo gol-
pean, baina besteok hemen gelditzea erabaki genuen, pentsatuta
ez zela horrenbestekoa izango. Baina Polonian hamalau kasu
zenbatu zituztenean muga guztiak itxi zizkiguten eta jai!. Ikasle
alemaniarrak joan ziren, norvegiarrak ere bai, poloniarrak nor
beren etxeetan daude eta nazionalitate espainiarra dugun 40 bat
ikasle egongo gara orain hemen. Hemen gaudela jakin arren,
unibertsitatea ez da gurekin harremanetan ere jarri. Unibertsitate-

aren egoitzan nago ni. Hemengo arduradunek ohar bat bidali zi-
guten hasieran ez kezkatzeko esanez eta etxera ez bueltatzeko
eskatuz, baina handik gutxira kontrakoa esan
ziguten.Ordurako,baina, mugak itxita zeuden. 
w Zer egin dezakezue eta zer ez?

Polonian ez da kasu larririk izan eta tabernak eta saltokiak itxi
bazituzten ere, berehala zabaldu zituzten berriro. Eta orain, kalera
irten gaitezke. Dena dago zabalik. Hori bai, duela hamabost bat
egunetik kalean maskara erabiltzea derrigorra da. Kalean, baina,
ez da aparteko estuasunik sumatzen, eta aldaketa handirik ere ez
dut igarri, hemen bestela ere ez delako hor beste jende ibiltzen
kalean. Ni neu ondo nago, ez nagoelako bakarrik, baina ez da
erraza eta etsipen sentsazio halako bat badaukat. Dirutza ordain-
duta gaude hemen. Berez gure unibertsitatearen ezaugarri nagu-
sia da lehenengo egunetik ematen dizkigutela eskola praktikoak,
eta hori dena galdu dut. Ez digute esaten klase presentzialik ez
dela egongo, baina hasieran esan ziguten martxoaren 25ean ha-
siko zirela, gero apirilaren 12an hasiko zirela, 27an ondoren eta
orain, martxoaren 24a aipatzen dute. Unibertsitatean sartzeko
dena modu telematikoz egin behar da hemen, eta ustez modu ho-
rretan lan egiteko prestatuta egon beharko lukete, baina ezin oke-
rrago ari dira.

EKHI ZUBIAURRE, Medikuntza ikaslea Polonian (Mendaro, 2001)

AINARA ARGOITIA - AINHOA ANDONEGI
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w Zer moduz zaudete? 
Ezin gara kexatu. Umeak [6 urte-

tik beherakoak] eskolan dira jada eta
guk etxetik lanean jarraitzen dugu.
Unibertsitatera laborategira bakarrik
joan gaitezke (klaseak on-line dira),

eta horien funtzionamendua ohiko dentsitatearen %10ean soilik
dago. Hau da, lehen 80 lagun zeuden lekuan orain 8 besterik
ez daude lanean; gainerakoak, etxean. Unibertsitateko lan guztia
Internet bitartez egiten dugu (bilerak, klaseak…), baina ondo pres-
tatuta zegoen sistema lehendik ere horrela funtzionatzeko. Eskolari
dagokionez, 2 urteko umeen kasuan, bikoteka pasatzen dute
eguna irakasle batekin (irakasle bat bi umeko) eta 4 urtekoen ka-
suan launaka (irakasle bat lau umeko). Egunero leku ezberdinetara
joaten dira, baina beti lagun eta irakasle berarekin. Horrelako
egoeratan konturatzen da bat zerga asko ordaintzeak eta horiek
gizartean inbertitzeak duen balioaz.
w Zein neurri hartu ditu Gobernuak orain arte?

Guztiok sorpresaz harrapatu gintuen itxialdiaren albisteak, Eus-
kal Herrian baino 2 egun lehenago gertatu baizen, hor baino 10-
15 aldiz kasu gutxiagorekin. Nik uste hasiera batean gehienok
pentsatu genuela gehiegikeria zela, baina denborak erakutsi du
ezetz. Itxialdia, dena den, ez da horren zorrotza izan. Beti izan
dugu etxetik irteteko aukera, eta norbanakoen erantzukizunari deia
egin zioten lehen ministroak eta erreginak. Azken honen ezohiko
telebista mezuak eragin handia izan zuen antza. Historian lehen
aldiz herritarrei lotsarik ez genuela eta gaizki portatu ginela esan
zigun, lehen egunetan neurriak zorrotz bete ez genituelako. Guri
oso arraroa egiten zaigun arren, erreginaren esanak eta eginek
eragin handia dute gizarte honetan. Bestalde, esango nuke kritika
eta kexa gutxi jaso dituela gobernuak, bai oposiziotik eta baita
herritarrengandik ere. Hemen estatuarekiko dagoen konfiantza,

onerako zein txarrerako, oso handia da.
w Neurriak arintzen hasi dira, zein da herrialdearen egoera
orain?

Kasu positiboak jaitsi egin dira (azken astean testatuen %1
baino gutxiago daude infektatuta), eta osasun sistema indartsua
ez dago presiopean. Presioa ez dirudi inoiz ikaragarri handia
izan denik, guk osasun ministerioari emandako laborategiko ma-
terial guztia (ikerketarako erabiltzen ditugun RNA erauzketa kitak,
PCR materiala, etab.) itzuli baitigute. Herrialde txiki eta aberatsa
da, eta asko inbertitzen da osasun sisteman. Dena den, badakigu
birusaren transmisioak jarraituko duela, eta hori hasierako egune-
tan bezain azkarra ez izateko neurriak hartu dira. Apirila erdial-
deaz geroztik neurriak apurka-apurka leuntzen joan dira. Haur
Hezkuntzako umeak apirilaren 20an hasi ziren eskolan, dendak
irekita daude aurreko asteaz geroztik, eta maiatzaren 10ean es-
pero da hurrengo aldaketa gertatzea. Dendek, eskolek, etab. pro-
tokolo zorrotzak jarri dituzte jendearekiko kontaktua murrizteko,
eta jende gehienak errespetatzen dituela dirudi.
w Nola aurreikusten duzu etorkizuna epe motz eta luzera?

Badirudi ondo doala, baina badago atzera egiteko arriskua
ere. Esango nuke zorte handia izan dugula denborekin. Birusa
“neguan” iritsi zen hona, daniarrek kanpoan eta lagun artean
igarotzen duten denbora oso murritza denean. Udaberria iritsi
da ordea, tenperaturak igo dira, eguzkia irten da, eta horrekin
batera, herrialdea eraldatu egiten da. Ez dakit kanpoan lagu-
nekin eta familiarekin egoteko nahiari eusteko gai izango ote
garen; azken egunotako egoera ikusita, ezetz dirudi (parkeak
jendez gainezka, eta ezarritako arauak mugaraino eramanda;
10 laguneko taldeak osa daitezke gehienez). Beldur naiz arazo
bera izan dezaketela Suedian ere. Ez da erraza aurreikuspenik
egitea, baina agian erregina berriz irten beharko da herritarroi
belarritik tira egitera!

ANTTON ALBERDI, Unibertsitateko irakasle eta ikerlaria, Danimarkan (Elgoibar, 1987)

w Nola bizi duzue hau dena Qata-
rren?

Ondo ez. Qatar herrialde txikia
da Espainiarekin alderatuz gero.
Hemen ez gara hiru milioi biztanlera
iristen, eta momentuz ,12.000 lagun

kutsatu dira COVID-19arekin eta hamar lagun hil, baina herritarrak
kezkatuta daude. Horko datuekin alderatuta, hemen ez daukagu
horrenbeste kutsatu momentuz, baina egia da azkeneko aste ho-
netan kopuruak nabarmen egin duela gora eta kezka suma dai-

tekeela. Segurtasun neurriak, edonala ere, aspaldi hasi ginen har-
tzen hemen, baina ez dira hor dituzuenak bezain gogorrak. Es-
pazio publiko guztiak itxita daude (parkeak, hondartzak...),
erosketak egitera joaten garenean maskara eta eskularruak jantzita
joan behar gara, eta konfinamendua betetzea gomendatzen dute,
baina ez da derrigorra, eta, beraz, momentuan, irten gaitezke
kalera.
w Irakaslea zara. Nola ari zarete moldatzen?

Duela sei-zazpi bat aste itxi zituzten hemen ikastetxe guztiak
eta eskolak on-line ematen ari gara. Eta arazoak izaten ari gara,

IMANOL ETXEBERRIA, Gaztelania irakaslea Dohan, Qatarren (Mendaro, 1965)
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bai, baina aurrez aurreko eskoletan ere izaten genituen. Modu
honetan lan egitea estresanteagoa da, hori bai. Aurrez aurreko
eskoletan ikasleen kontrol handiagoa izaten dugu irakasleok eta
baliabide gehiago ere bai lanerako. Prestakuntza handiagoa
behar da on-line bidez eskola dezenteak emateko eta ikasleek ai-
tzakia gehiago dituzte, beren betebeharrak ez betetzeko. Hemen,
zorionez bi aste falta dira ikasturtea amaitzeko. Okerrena da
abuztuan hasten dela ikasturte berria, eta hasi ere modu honetan
hasi beharko dugula ziurrenik, eskolak on-line ematen.
w Nola ikusten duzu etorkizun hurbila?

Esango nuke hemengo egoera horkoa baino hobea dela,
baina egia da gu, hemen, atzetik goazela. Kezkatzen nau udak.
Oporraldia dator eta ez dakigu bidaiatzeko aukerarik izango
dugun. Hori kezka handia da kanpotarrontzat eta hemen, Qata-

rren, gehiengoa atzerritarrak gara. Antsietate puntu horrekin
gaude, uda osoa hemen pasatzea gogorra izango litzatekeelako.
45-50 gradu egiten ditu hemen, eta gogorra eta tristea litzateke,
baina hau da dagoena.
w Kasu gutxi daude. Beharbada ez dago hemen besteko kul-
turarik kalean ibiltzeko?

Ez. hemen ere jendea asko ibiltzen da kalean, baina egia da
hiria ez dagoela diseinatuta kalean ibiltzeko. Badaude toki berezi
batzuk jendea batzeko. Hemen ikaragarri gustatzen zaie merka-
taritza guneetara joatea. Gainezka egoten dira, baina orain itxita
daude eta nora jo ez dakigula gaude. Alde Zaharrean ere jende
dezente ibiltzen da, batez ere asteburuetan. Donostiako Parte Za-
harraren antzekoa da, taberna askorekin eta giro handiarekin,
baina hori ere  itxita dago. Orain, beraz, etxean sartuta gaude.

ATZERRITIK

“Etxekoak ondo gaude osasunez. Senarrak eta biok lanean jarraitzen dugu, beraz, zorionekoak gara.
Mexikon osasun larrialdia Espainian baino beranduago hasi zen, baina hala ere, bada hilabete isolamendu
neurriak martxan jarri zituztela. Ordundik, etxetik lan egiten dut, eta seme-alabek klaseak online jarraitzen di-
tuzte. Senarrak lehen bezala jarraitzen du lanean, bere lana oinarrizko sektoretzat jotzen delako.  Gobernuak
hasieran ez zituen aintzat hartu Osasunerako Mundu Erakundeak emandako gomendioak eta bizitza nor-

maltasunez jarraitu genuen hemen.  Gainontzeko herialdeetan hartu diren osasun eta gizarte neurriak beranduago hartu ziren hemen:
oinarrizkoak ez diren aktibitateak mugatu, distantziak eta garbitasun neurriak areagotu, telelana sustatu eta enpresa txikientzako mikro-
kredituak jarri zituzten martxan.  Zailtasun handiko egoera baten gaude, aktibitate geldierak enpleguan edukiko duen eraginagatik eta
normaltasunera iristeko denbora asko beharko dugulako. Mexikon ezkutuko ekonomian bizi den jende asko dago, egunean eguneko
soldataz bizi direnak, eta krisi honetan ere gizarte sektore ahulena dira.  Krisiaren eragina asimetrikoa izango da, sektore eta herrialdeen
arabera, bana milioi bat pertsonak baino gehiagok lanpostua galduko dutela aurreikusten da. Epe ertainera AEBetako aktibitate ekono-
mikoaren indarberritzeak  Mexikoko ekonomiaren berraktibatzea bultzatuko duela espero dugu, beste hainbatetan gertatu izan den be-
zala, eta urte bukaeran aktibitate ekonomikoa indartzea espero da.  Egoera nahasi hau lehen bait lehen garaitzea espero dugu”.

ALOÑA ARANBURU, Espainiako enbaxadako Ekonomia eta Merkataritza
bulegoko langilea, Mexikon (Elgoibar, 1970)

“Martxoaren 13tik konfinatuta gaude, etxean. Lan aldetik ez dut aldaketa handirik igartzen. Gure enpre-
sako jendeak Kalifornian,  New Yorken edota  Europan ere egiten du lan, beraz ohituta gaude modu honetan
lan egitera. Kirola egitera edo pasiatzera irtetea baimenduta dago hasieratik, beraz, astean hiru bat aldiz
irteten naiz korrika pixkat egitera. Goizeko 7:00etan irteten naiz, eta ordu horretarako jendea ibiltzen da
kalean pasiatzen.  Hemen maskara erabiltzearekin obsesionatuta daude. Korrika egitera maskara gabe jo-
aten naiz, eta lehengo batean txakurrak paseatzera irtendako jubilatu pareja batek sekulakoak esan zizkidan.

Hemen jendea  binaka edo hirunaka irteten da kalera,  eta etxeetan ere elkartzen dira, baina erdiguneko kaleak hutsik ikusten dira.  Boul-
derren eta inguruetako herrietan 500 kasu daude konfirmatuta, eta 30 lagun hil dira. Estatu Batuetan dagoeneko milioi batetik gora
kutsatu daude, eta 60.000 inguru hil dira. Estatu bakoitzak bere babes neurriak hartu ditu, baina agintariak nahiko galduta dabiltza
kontu honekin, eta Trump bera ere bai. Egoera berria da guztiontzat, baina iruditzen zait testak denon eskura egon beharko liratekeela.
Badirudi gaurtik aurrera hasiko direla neurriak arintzen, baina ez dut uste alde handirik igarriko dugunik, eta printzipioz, etxetik lanean
jarraituko dugu, gutxienez ekainerarte”.

MAIDER LEHR, software ingeniaria, Estatu Batuetan (Elgoibar, 1978)
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MUGA BERRIAK

Probintzia da muga
Atea apurka zabalduko dela nabarmendu zuen Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak, konfinamendua arintzeko planaren berri
eman zuenean. Zehaztu zuen aurrera begirako bidean lau geltoki izango zirela, lau fase, eta gutxienez ekainaren amaierara arte eta gehienez
uztailaren erdiraldera arte luzatuko zela prozesua. Baina gehiago ere esan zuen: bitarte horretan herritarrek ezingo zutela probintzia batetik
bestera mugitu. Neurri horrek hautsak harrotu zituen Euskal Herrian zein hemendik kanpora.

w Mendaroarra zara, Markinan bizi zara eta Berriatuan egiten
duzu lana. Lanera itzuli zara, ordutegi batzuen barruan kalera
irten zaitezke hor ere, baina... zerbait falta duzu. 

Ez nago gustura, ez. Entzun nuenean ezin nuen sinetsi, erabat
ulergaitza egin zitzaidan, eta sekulako amorrua sentitu nuen. Konfi-
namendutik irteteko planak lau fase zituela esanez entzun nuen Es-
painiako presidentea eta halako leuntze bat bazetorrela sentitu nuen.
Iruditu zitzaidan, gainera, arintze hori nahiko azkar emango zela,
kontuan izanda oraintsu arte etxetik irten ezinda egon garela. Eta
pentsatu nuen etxekoak ikusteko eguna gertuago neukala, baina
gero, tupustekoa hartu nuen probintzien kontuarekin. Neurri horren
arabera, ekainaren 22ra arte ezin naiteke Mendarora itzuli etxekoak

ikustera, baina tarte horretan lanera joan ahal izango naiz, zabalduko dituzte saltokiak, bai eta antzoki eta abarrak ere, eta ulergaitzena
egiten zaidana: aire librean 400 lagun baino gutxiagoko kultur ekintzak egin ahal izango dira. Bai, ikusleak jarrita egon beharko dira
eta distantziak gorde beharko dira, baina 400 lagun elkartu ahal izango dira. Ez dakit gehiegizkoa iruditzen zait. 
w Mugen beharrik ikusten duzu zuk? Nola egingo zenuke?

Ulertzen dut mugikortasuna mugatu egin behar dela egoera honetan, birusa azkar zabaltzen delako eta muga batzuk zehaztea ezin-
bestekoa delako gehiago zabal ez dadin, baina probintzien kontu hori neurriz kanpokoa iruditzen zait gurea moduko herri baterako.
Muga-mugan bizi gara gu, gure eskualdean bertan bi probintziatako herriak daude, hartueman handia daukagu batzuk bestekoekin...
Begira, askoz egokiagoa iruditzen zait Frantzian hartu duten neurria bera ere. Han ezin dira etxetik 100 kilometro baino urrutiagora
joan. Guk aldiz, mendiaren beste isurian dauzkagu etxekoak, eta onenean ere, ezingo ditugu ikusi ekainaren azkenera arte. Markinatik
Andaluziara joateko besteko debekua aplikatu digute Markinatik Mendarora joateko. Gehiegizkoa iruditzen zait. Inoiz baino gogo han-
diagoa daukat etxera itzultzeko, gurasoen sekula baino behar handiagoa ere bai, bi ume txiki dauzkadalako, eta ezin! Egokiagoa iru-
ditzen zait, adibidez, administrazio bera daukagun hiru lurralde historikoak, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaia hartzea unitatetzat. Entzun
ditut hori moldatzeko proposamenak eta badaukat aldatuko duten itxaropena, baina momentuz hori da daukaguna eta ezin ulertuta
nabil. Tira, ez gara leku txarrean bizi eta portale berean beste bi mendaroar ere baditut. Horri eutsi beharko diogu. Kuadrillako lagun
batek esaten dit Arnoatera igo beharko dugula denok, batekoak eta bestekoak, eta hantxe, mugaren bueltan batu, distantziara. Asmatu
beharko dugu zerbait, baina benetan eramanezina egiten zait entzutea diskotekak ere nik ama ikusi aurretik zabalduko dituztela.

MAITANE MENDIKUTE, Mendaro (1984)

Mekanosa

d idazmakinen salmenta

eta konponketa

d multikopistak

d fotokopiadorak

d erloju industrialak

d marrazketa

materiala

d informatika

d fax

Errosario, 27
Tel: 943 74 02 84 Elgoibar

- AINARA ARGOITIA - 
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Etxaldeen Administraziorako-Gradu ikasketen ardu-

raduna Alcala de Henareseko Unibertsitatean, eta Gi-

puzkoa, Bizkai eta Arabako, Errioxako eta

Kantabriako ikastetxeetan. Zuzenbidean lizentzia-

tua. Kolegiatu zenbakia: 749

660 969 679 
rosapf@telefonica.net

ROSA Mª 
PINTADO

AHOLKULARI KOLABORATZAILEA
San Bartolome, 2

Gure komunitatean lau terraza eta patio bat daude. Aspaldida-
nik, iritzi desberdinak daude terrazak erabiltzeko moduari buruz eta
terrazak dituzten edo patiora sar daitezkeen jabeek hartzen duten
konpromisoari buruz. Jakin nahi nuke nola arautu dezakegun ego-
era hori. 

Eraikin baten goialdean dauden terrazak estalki edo teilatu ere badira,
baina horien erabilera edo gozamena jabekideren bati esleitu ohi zaio. Te-
rrazen erabiltzaileek garbitasun- eta kontserbazio-egoera ezin hobean eduki
behar dituzte, eta horiek ez betetzeagatik beste jabekide edo etxebizitzen
erabiltzaileei eragindako kalteen erantzuleak izango dira. Era berean, argi-
patioak elementu komunak dira, eta lehen solairuek erabili ditzakete, beraz,
garbitasun eta kontserbazio egoera ezin hobean eduki behar dituzte. Patio
edo terraza bat teilatutxo edo antzeko elementu batekin estali nahi izanez
gero, jabe guztien baimena izan behar du. Jabekideen batzarraren baimenik
gabe patio edo terraza bat estaltzen badute, komunitateak izango du esku-
bidea elementu horiek jatorrizko egoerara itzultzeko egokitzat jotzen dituen
jarduketak hasteko. Era berean, jabe guztiek horien garbitasuna berma-
tzeko betebeharra dute, eta debekatuta dago edozein elementu patioetara
botatzea. Patioetan arropa-esekitokiak instalatzeari dagokionez, solairu ba-
koitzean argi-patioaren kanpoko hormen paraleloan instalatu behar dira.
Gainerako jabekideei eragozpenik ez sortzea, horiek ere esekitokiak jartzen
baitituzte edo patiorako leihoak baitituzte. Eta, jakina, arropa xukatu egin
behar da, eta azpiko solairuko leihoetara ez iristeko moduan eskegi. 

Gomendioa: Komenigarria da aipatutako puntuak eta komunita-
teari kezka sortzen beste batzuk ere barne araudian jasotzea. 

LANA........................................................
Eskaerak
Adinekoak edo umeak zaintzeko eta garbiketa lanak
egiteko prest nago. Orduka edo etxeko langile mo-
duan.    ( 631 895 039
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak edo umeak zaintzeko eta garbiketa lanak
egiteko prest nago.  ( 685 386 485
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zainduko nituzke. Erreferentzia onak dauz-
kat.   ( 688 735 551
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adinekoak nahiz umeak zainduko nituzke. Arduratsua
naiz eta berehala lanean hasteko moduan nago. 
( 615 526 482

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak eta gaixoak zaintzeko prest nago. Euskal-
duna naiz.  
( 617 571 210
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adinekoak zainduko nituzke. Arduratsua naiz. Aste-
buruetan edo etxeko langile moduan jarduteko prest
nago.  ( 632 355 103
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Adinekoak nahiz umeak zaintzeko edo garbiketa
lanak egiteko prest nago.
( 640 031 348

ETXEBIZITZAK..........................................
Alokairua
Bikote elgoibartarrak prezio arrazoizkoa duen pisua
hartuko luke alokairuan. Etxe baten jabea bazara edo
etxea alokairuan duen norbait ezagutzen baduzu,
deitu mesedez. 
( 619 966 696
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ZORIONAK 21

Zorionak, Julen,
zure 11. urtebete-
tzean. Ondo
pasa eta muxu
handi bat etxe-
koen partez.

Zorionak, Teo,
maiatzaren 12an
8 urte beteko ditu-
zulako. Muxu
asko familiakoen
partez. Oso ondo
ospatu!

Zorionak, txa-
peldun, dome-
kan 10 urte
beteko dituzulako.
Muxu handi bat.

Zorionak, Mar-
tin, atzo 2 urte
egin zenituelako.
Ondo ospatu
eguna, eta milaka
muxu familiakoen
partez.

Argazkiak eguazten eguerdia (12:00ak) baino lehen ekarri behar dira 
BARRENeko bulegora, edo barren@elgoibarkoizarra.eus e-postara bidali.

Botika ordutegiak 09:00 - 13:00 / 16:00 - 20:00

GUARDIAK Egunez: 09:00-22:00          Iluntzean: 20:00-22:00          Larunbatak: 9:00-14:00 (*)

Urte guztian, gauez: 22:00-09:00
Barandela - Ziriako Agirre kalea, 4 (Eibar)

943 206 984
* Fernandez: 

Herriko enparantza, 4
Garagartza (Mendaro) 

943 756 142

* Ibañez:
Rekalde, 1 (Soraluze) 

943 751 638

* Oruesagasti: 
Kalebarren, 9 (Soraluze) 

943 751 384

8 BARIXAKUA 9 ZAPATUA 10 DOMEKA 11 ASTELEHENA 12 MARTITZENA 13 EGUAZTENA 14 EGUENA 15 BARIXAKUA

Egunez 
Yudego

Egunez

*Oruesagasti
*Garitaonandia

Egunez 

*Oruesagasti
Egunez

Barrenetxea
Egunez

*Ibañez
Egunez 

Garitaonandia
Egunez
Arriola

Egunez 

*Fernandez

Iluntzean 
Yudego

Iluntzean
---

Iluntzean
---

Iluntzean 
Barrenetxea

Iluntzean
Barrenetxea

Iluntzean
Garitaonandia

Iluntzean 
Arriola

Iluntzean
Barrenetxea

Alarma egoerak irauten duen bitartean, Elgoibarren guardiako botikarik ez dagoen 
jai egunetan Yudego farmazia zabalik egongo da, 10:00etatik 13:00etara. 

Erretratu bakarreko agurra: 4’50€. Argazki bikoitza: 7€. 
Hirukoitza: 9€. Hiru lagunetik gorako taldeak:15€

ELGOIBARKO IZARRAKO BAZKIDEENTZAKO PREZIOAK  
Erretratu bakarreko agurra: 3’50€. Argazki bikoitza: 6€. 
Hirukoitza: 8€. Hiru lagunetik gorako taldeak: 12€

Argazkiak eguazten eguerdia (12:00etarako) baino lehen ekarri behar dira 
BARRENeko bulegora, edo barren@elgoibarkoizarra.eus e-postara bidali. 

Zorionak, amama eta aittitta,
bihar zuen urrezko eztei eguna delako.
Laster ospatuko dugu merezi duzuen be-
zala! Asko maite zaituztegu! Zuen seme-
alaba eta biloben partez, patxo handi
bat!

Zorionak! 57 urte ezkonduta eta 57
egun etxealdian! Ez zerate makalak!
Gozatu astelehenian eta gorde diru
apur bat Aittola Zahar zabaltzen debe-
nerako. Etxekuak.

Zorionak, Saioa,
atzo 12 urte egin
zenituelako. A ze
poza eta ilusioa
ematen dizun
zure urtebetetze
egunak! Jarraitu
horrelako pozik.
Patxo bat etxeko
denon partez.

Zorionak, Ibon!
Etxeko txikixa
haunditzen ari da!
Jarraittu horrelako
jator, maittia. Mi-
laka patxito asko-
asko maitte
zaittugunon par-
tez.

Zorionak gure
etxeko printzesari,
asteartean 6 urte
bete zituelako.
Muxu potolo bat
etxeko guztion
partez. 
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HITZ ETA KLIK22

“Ur tragoa egin eta etxera itzultzeko 
gogorik bada? Gogorik ez, baina norbait 

etorri aurretik erretiratu behar badaezpada”

Iñigo Lamelas

Ur-jauzia abestiarekin etorri zen
Zea Mays. Zuloa zegoen kan-
tuaren ur jauzi lehorrean, eta ni

zulo batetik, ur-jauzian erortzen den ur
mordoari begira ari naiz. Zulotik ar-
gazkira, etxean hainbeste egunean
sartuta egon garen honetan, bat baino
gehiago bezala, gure une gogoanga-
rriak gordetzen dituzten irudiei begira
egon bainaiz maiz.

Zuloa islatzen dute kantuaren hi-
tzek, zuloa etxean, zuloa etxe hutsean.
Beteak daude, ordea, etxeak jendez
eta ez noski, zuloak birusaren hau-
tsean.

Ura eta etxea, etxea eta ura, eta az-
kenean, pixkatean bada ere, irten ahal
izan gara gure ingurura. Oporretan ho-
rrelako ur-jauziren bat ikusteko gogoa
etorri zaio bati baino gehiagori burura,
baina gertuko baserri auzoetako iturrie-
tako ur-salto txikiekin konformatu behar,
edo aurrerago, Gipuzkoan barrena ibil-
tzeko aukera izanez gero, Kilimonera
joateko gertura eta Aiako Harrietan da-
goen Aitzondoko ur-jauziak zein Zaldi-
biko Osinberdekoak ere badute beren
lilura.

Ur tragoa egin eta etxera itzultzeko
gogorik bada? Gogorik ez, baina nor-
bait etorri aurretik erretiratu behar ba-
daezpada. Eta gainera, zer egin
behar da ba koronabirusak sortu badu
mendian behera doan ur-jauzia beza-
lako antzerki, dantza, kontzertu, bertso
saio eta beste hainbat ekitaldiren be-
herakada!

Ni ere etxean egon naiz irteteko
baimena noiz iritsiko eta orain ere zain
egongo naiz ur-saltoaren azpian mu-
sika tresna, dantza-pauso, bertsota-
rako gai, doinu eta errima, antzerkian
komedia zein drama, etabarren zipriz-
tinak noiz jausiko eta noiz gu bustiko. 

Irati Agirreazaldegi
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Gure ondotik joan zinela
zortzi urte pasa zaizkigu.
Zuk utzitako hutsuneakin
bihotza minduta dugu.

Zure irribarre eta alaitasunaz
gogoan bizi gara gu.

Zeruko izarrik argitsuena
Itziar, maite zaitugu.

Familiakoak

VIII. URTEURRENA

Itziar Loiola Arrillaga

2012ko maiatzaren 7an hil zen. 

Gure ondotik 
joan zara, 

baina betiko
izango zaitugu

gure bihotzetan.

VIII. URTEURRENA

Angel Mari Arregi Cano

2012ko maiatzaren 11n hil zen. Familiakoak

Nola agurtu gure laguna
hamar lerro eskaxetan
ezin sinistu, ezin ulertu
hor gabiltza burruketan
emazte, ama, alaba ona

neska alaia benetan
zure taupadak entzuten dira

kuadrillako bihotzetan
beti aurkituko dugu elkar

Anbotoko zelaietan.

VIII. URTEURRENA

Itziar Loiola Arrillaga

2012ko maiatzaren 7an hil zen. Kuadrillako lagunak
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