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Espainiako Gobernuak martxoaren 28ko dekretua aldatu, eta eraikuntza sektoreko autonomoei
konfinamendua altxa zien; haien langileek, baina, etxean geratu behar izan dute, segurtasunagatik.

Lanera, baina nora, zelan?
– LARRAITZ IBAIBARRIAGA
ETXABURU

E

z dira egun
errazak inorentzat. Gaitzak ari
dira izaten negozioak itxi, eta
etxean geratu
behar izan dutenentzat, gaitzak ohiko bulegoko jarduera etxetik egin behar
dutenentzat, eta gaitzak baita
ere, euren jardueragaz zer edo
zelan jarraitu dezaketenentzat.
Gehiago ala gutxiago, eguneroko
jarduna hankaz gora jarri du COVID-19ak eragindako alarma
egoerak.
Espainiako Gobernuak orain
dela bi asteko zapatuan (martxoak 28) ezarritako dekretuak ez
funtsezko jarduera guztiak eten
zituen. Hori arautzen duen dekretua Espainiako Aldizkari Ofizialean argitaratu zuten: martxoaren 30etik gaur arte egon da
indarrean funtsezkoak ez ziren
jarduerak eten dituen dekretua.
Beste hainbat egoeratan pasatu izan den modura, baina, osasun krisi honetan ere autonomoen egoera ez zen kontuan hartu
dekretua egiterakoan. Autonomo askok ezin dituzte lanorduak
berreskuratu; eta lan egin ezean,
ez dute kobratzen. Egoera horren aurrean, Abat Bizkai, Araba
eta Gipuzkoako Autonomoen elkarteak, beste hainbat elkarteagaz batera, dekretua aldatzea eskatu zuten, «autonomoak betiko
ahaztuak direla salatuz».
Dekretua indarrean jarri eta
hiru egunera, BOEn jaso zuen
Espainiako Gobernuak aldaketa. Autonomoek lanean jarraitu
zezaketen. «Baina lanean, zelan?», galdegin zuten eraikuntza
gremioetan ari direnek. «Zelan
jarraitu lanean, jendea etxean
konfinatuta dagoenean? Norbere eta gainerakoen osasuna arriskuan jartzea baino, ez litzateke
zentzuzkoagoa izango ditugun
galera ekonomikoei aurre egiteko laguntzak bideratzea?».
Enpresaren titularrek lan egin
ahal izan dute egunotan, baina
haientzak lan egiten dutenek ez,
haiek etxean geratu dira, «osasuna bermatze aldera». Subkontra-

Hutsik dagoen etxebizitza batean egiten ari diren lanak. HITZA

tatu ahal izan dute, baina ezin
izan dituzte kanpo zerbitzuak
jaso. Modu horretan, hortaz, ze
lan egin daiteke?
Inor gutxik nahi du bere etxebizitzara inor lanera sartzea, eta
inor gutxi ari da orain momentuan geroagorako aurreikuspenak egiten. Egoera noiz arte luzatuko den jakin arte, ezinezkoa
da. «Joan den astean etxean geratu ginen, eta aste honetan,
etxe huts batean hasita geneukan lanekin jarraitu dugu. Aste
Santuko egunen ostean, bertan
jarraituko dugu lanean, azkenengo ikutuak ematen», aipatu
du Ondarroako pintore batek.
Hori amaitutakoan, aurretik lotutako lanen bat edo beste bai,
baina askorik ez zaie geratuko
egiteko. «Neguan lana jaisten
zaigu eraikuntzako enpresoi.
Eta udaberrian hasten dira lanak
sartzen. Egoera oso zaila da. Jendea orain ez dago etxean aldaketak edo konponketak egitea pentsatzen. Egoera normaltasunera
itzuli arte horrela jarraituko
dugu. Nola sartuko gara lanera
jendea konfinatuta dagoen etxe

batera? Horrek ez dauka zentzurik gauden egoeran egonda».
Mugikortasuna guztiz etetea
erabaki duenik ere badago. Hori
egin du Lekeitioko pintore enpresa batek. «Alarma egoera ezarri zenean, duda-mudatan ibili
ginen, ez genekien laguntzarik

Alarma egoeran inor
gutxik nahi du bere
etxebizitzara inor
lanera sartzea
Lanbidek iragarri
duen laguntza zertan
gauzatuko den
jakiteko zain daude
egongo zen. Kontzienteki erabaki genuen geratzea, mundu guztia geratu behar zela, eta enpresa
zarratu genuen».
Apirilaren 26ra arte luzatu du
Pedro Sanchezek konfinamendua, baina, aldiz, gaur –edo Aste
Aste Santuko oporren ostean–
lanera itzuli beharko dira martxoaren 28ko dekretua aurretik
lanean ari zirenak. «Ez dauka ez

hankarik ez bururik. Egoera hau
benetan amaitu nahi badugu,
Munduko Osasun Erakundeak
esaten duena egin behar da, ahal
denik eta mugikortasun gutxien
egotea kalean, ahalik eta gutxien
elkar kutsatzeko. Agintariak, antza, gorrak dira, edo ez dakite
zientifikoen aholkuak aintzakotzat hartzen. Ez dauka ezelako
zentzurik asteburuak eta beharretik kanpoko orduak etxean
egotea, baina lanera joatea danok. Oso haserre gaude».

Informazio engainagarriak
Eraikuntza sektorean lan egiten
duten askok galera ekonomikoak izango dituzte COVID-19ak
eragindako krisian. Eta autonomoentzako iragarri dituzten laguntzak, laguntzak baino gehiago atzerapenak izateaz kexu
dira. «Autonomo sektoreak ez
dauka ezelako laguntzarik, esaten ari diren laguntzak ez dira laguntzak, ordainketa gastuak
atzeratzeari laguntza deitzen
diote», gehitu dute.
Laguntzaren bat jasotzeko, azken sei hilabeteko fakturazioa-

ren bataz bestekoa erakutsi, eta
diru sarrerak %75 jaitsi direla frogatu beharko dute, eta hori
baieztatuz gero, kotizatzen dutenaren %70 kobratuko lukete.
«Eraikuntza sektorean urtarrila
eta otsailean lan askogaz ibili direnek martxoan fakturatuko dituzte horiek lanak. Martxoan galerak eduki arren, kaltetuak izan
arren, ez lituzkete baldintzak beteko. Ez da erraza neurri horiek
betetzea. Eta beti eta beti ari gara
hitz egiten martxoagatik. Apirilekoa justifikatu egin beharko
dute? Ez dakigu zelan izango
den apirilekoa. Maiatzean aurkeztu egin beharko dute diru sarreren jaitsiera? Ez dakigu oraindik. Ikusiko dugu zer esaten diguten», azaldu du Ondarroako
aholkulari batek.
Lanbidek iragarri duen laguntza bat zertan gauzatzen den jakiteko zain daudela dio. «Orain
dela bi aste saldu zuten neurri
sorta bat. Lerro horrek diruz lagunduko ditu Gizarte Segurantzako kotizazio gastuak eta alokairu errentak, pertsonako gehienez 3.000 eurokoa».
Eskariak oraindik egin ezin
daitezkeen arren, bidali beharreko dokumentazioa biltzen joatea
gomendatu dute. Izan ere, Lanbidek eskariak jasoko dituen ordenan egingo ditu ebazpenak.
Hasiera batean, hilaren 15ean
dira informazioa argitaratzekoak aldizkari ofizialean.
Azken berrien arabera, bonu
soziala ere eskatu ahal izango
dute autonomoek argindarra ordaintzen laguntzeko, negozioetakoa zein etxebizitzetakoa; hor
ere tarte batzuk daude zehaztuta, baldintzekin. «Ahal denik eta
informaziorik zehatzena ari gara
bideratzen bezeroei, informazio
ulerterreza, agintariek bideratzen dutena ez da denek ulertzeko modukoa eta ez da zehatza.
Hartzen ari diren neurriekin jende guztia zoratuta dabil. Ogasunean aktibitate bakoitzak epigrafre bat dauka. Hori zehaztu
beharko lukete informazioa
ematen dutenean, jendeak gauzak argi edukitzeko, aldiro-aldiro zeini buruz berbetan ari diren
jakiteko».
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– OLAIA ZABALONDO Bermeo
Lehen lerroan lanean ari zarete
farmazialariak. Zelan daramazue egunerokoa?
Alerta egoera hasi denetik, beste
zerbitzuak alde batera utzi eta
sendagaiak eta sintoma arinen
arretari lehentasuna ematen gabiltza. Alerta egoera dela eta,
txandaka gabiltza lanean. Aurrez aurreko arreta ordutegia ere
murriztu egin dugu, harremanak gutxitzeko eta denon osasuna babesteko. Gainera, segurtasun neurriak ere bete behar ditugu, bai eta garbitasuna areagotu
ere. Gure egunerokotasuna aldatu da nabarmen.
Gobernuak zuenganako hartu
duen erabakia zelan hartu duzue? Beste moduren batera
egin zitekeen?
Farmaziak irekita egotearen erabakia ondo hartu dugu; zentzuzkoa da. Osasun zentroetan lana
areagotu egin da, batez ere, bertako langileria koronabirusa artatzen duten beste zentro batzuk
indartzera pasatu direlako. Hortaz, horrelako momentuetan
osasun arreta farmazien bitartez
indartzea oso positiboa iruditu
zaigu. Askotan gaixoek guregana jotzen dute lehenengo. Materialen kudeaketa da, agian, hobetu ahal izango litzatekeena. Ez
dira iritsi botiketara eskatu beste
maskara, termometro, eskularru
eta gel hidroalkoholiko.
Ikaraz ala errespetuz lan egiten
duzue?
Ez dakigu datorren astean zein
izango den egoera, are eta gutxiago bi aste barru. Egunean
egunekoa egiten dihardugu,
ahalik-eta hoberen eta profesionaltasunari uko egin barik. Ikarak bai, baina horiek gainditu behar ditugu erakusmahaian lanean gaudenean, gaixoek hori ere
eskertzen dute eta. Ikarak eta ezjakintasunak danok dauzkagu,
baina segurtasun neurriak jarrita eta gomendioak beteta lan egiten dugu.
Hiru aste eta erdi daramatzagu
konfinamenduan, hasieratik
gaur egun arte, farmaziaren
egoera aldatu egin da?
Lehenengo aste eta erdia izan
zen gogogorrena. Gomendioak
egunero aldatzen ziren: ordutegi
murrizketa, banan-banan atenditzeko gomendioa, erakusmahaia orduro garbitzea, txandaka
lan egitea... neurriak gutxi-gutxika hartu ziren, baina dena astebetean edo aste eta erdian. Geroztik, gauza baretu egin da.
Egunero heltzen da informazio
berria koronabirusari buruz,
egia da, baina ez da horrenbesterako. Erakusmahaian metakrila-
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«Ikarak gainditu behar
ditugu erakusmahaian
lanean gaudenean»
ITXASNE GABILONDO FARMAZIALARIA
Osasun alorreko gainerako langileak modura, lehenengo lerroan
lanean ari dira farmazialariak osasun krisian. Egoerara moldatu
beharra eduki dutela diote Gabilondo Farmaziakoek.

tozko pantailak jarri ditugu, euskal makers-ek egindako biserak
iritsi zaizkigu, baita eskularruak
ere. Erakusmahaia sarri-sarri
garbitzen dugu ura eta alkoholagaz, eta mukizapiak eta gel hidroalkoholikoak gaixoen eskura
jarri ditugu. Jendearen jarrera

‘‘

«Infekzioa hartzea da
kezka nagusiena; gure
nagusien osasunak
kezkatzen gaitu»
oso ona da. Banan-banan sartzen dira botikara, eta oso ondo
onartzen dute itxaroten egotea.
Badira hamar egun, 2-3 hilabeterako tratamenduak dispentsatzeko baimena eman zigutela
(orain arte hilabeterako bakarrik
eman zitezkeen). Neurri hori

dela eta, denbora gehiago egoten
gara bezero bakoitzaren tratamenduak prestatzen; baina jendeak ondo onartzen du egoera.
Bezero bakoitzari bere denbora
eman behar zaio. Nahikoa
arrunta da pertsona bat bere familiako guztien tratamenduen
bila etortzea. Horregatik, nahiz
eta jende gutxiago etorri botikara, dispentsazioak berdinak ala
zer edo zer gehiago dira.
Zelan zabiltzate materialagaz?
Sendagaiekin orokorrean nahikoa ondo gabiltza. Beti egon izan
dira gabeziak, eta orain ere egon
badaude. Hala ere, sendagaien
gabeziak ordezko beste sendagai
batzuengandik aldatzen dira,
eta orokorrean, ez dago arazorik.
Bestelako materialekin, berriz,
bai dago arazoa. Maskarak, eskularruak, gelak eta termometroak
falta dira. Lehenengo astean
amaitu ziren gure biltegietan

zeudenak, eskaerak izugarriak
izan ziren. Orain badirudi material gehiago iritsiko dela, baina
ez dakigu zenbat eta noiz. Kudeaketa oso zaila da, prezioak eta
kalitatea ondo aztertu behar ditugu.
Herritarrek serio hartzen dituzte neurriak?
Orokorrean bai. Beti dago norbait gogorarazi behar zaiona erakusmahaian ez dela ezer utzi behar edo segurtasun distantzia
mantentzea derrigorrezkoa dela. Hala ere, herritarren jarrera
oso ona da.
Eskaerak telefonoz egin daitezkeela zabaldu duzue sare sozialetatik. Badabiltza herritarrak
hori egiten?
Batzuetan botikara birritan etorri behar izaten da pazientea,
sendagai batzuk enkarguz eskatu behar izaten direlako. Bi aldiz
etortzea ekiditeko, lehen ere te-

lefonoz deitu eta enkargua telefonoz bideratzen genuen. Eta
orain, bide horrek lehen baino
zentzu handiagoa dauka, horregatik zabaldu dugu sare sozialetatik, eskaerak telefonoz egin
daitezkeela. Sendagaien kasuan,
telefonoz deitzea eskatzen dugu;
Whatsappa bestelakoetarako
erabiltzen dugu, datuen babesa
dela eta.
Gertatu zaizue jendeagaz mediku edo psikologo lanak egin behar izatea?
Jendea oso urduri dago, eta giroak, gainera, ez du laguntzen.
Denda asko itxita daude. Lehen
edozein establezimendutan
hustu ahal zituzten barrenak,
orain, baina, gutxi gara zabalik
gaudenak; jendearen urduritasuna eta kezkak arintzen laguntzeko eskura gauden pertsonak
gara. Farmazia bat izanda, gainera, osasun gaien gaineko kezkak arintzeko aukera gehiago
ematen ditugu. Infekzioa hartzea da kezka nagusiena, batez
ere pertsona nagusiak dituzten
zaintzaile eta etxekoen artean.
Gure nagusien osasuna da
gehien kezkatzen gaituena.
Aste Santua dator. Zeintzuk
dira aurreikuspenak?
Jai egunetan farmazia bat bakarrik dago zabalik. Zapatuan, hala
ere, botika batzuk zabalik egon
daitezke, baina goizez bakarrik.
Jai egunak izanda, sendagaiak
ez diren bestelako materiala heltzeko aukerak oso txikiak dira.
Genero indarkeriari aurre egiteko Maskara 19 kanpaina martxan dago. Ze iritzi daukazue
kanpainari buruz?
Oso gogorra da denontzat etxean
irten barik egotea. Pertsona bakoitzak bere modura biziko du
egoera berezi hau, baina indarkeriaren menpe dauden emakumeen egoera gogorra baino gogorragoa dela badakigu. Botikan
horri buruz egin dugu berba, eta
aipatu kanpaina baliagarria iruditu zaigu.
Egoera latzetan ari zarete lanean, jendeak badaki eta detaileak ere badauzkate zuekin. Indarrak ematen al dituzte?
Benetan hunkigarria da batzuen
berotasuna. Indarra eman eta bizipoza da horrelakoetan sentitzen duguna. Pasadizo politak
bizi izan ditugu egunotan. Eskuzabaltasuna da azpimarragarriena. Pasta batzuk erostera joan
eta dendariak guretzako zirela
jakin zuenean, kobratu ez. Biserak eta oihalez egindako maskarak ere egin dizkigute. Herriaren
beharrizanetarako lan egitea oso
polita da, eta jendeak badaki eskertzen.
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Datuek «ikuspegi
positiboa»
berresten dutela
dio Urkulluk

Hezkuntzako lan
deialdiak bertan
behera utzi dituzte
Ekainaren 20an egitekoak ziren hezkuntzako lan deialdiak
bertan behera geratu direla
esan zuen Cristina Uriarte Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza
sailburuak. Lanbide heziketako eta bigarren hezkuntzako
1.148 lanpostutako eskaintza
zen, eta, koronabirusaren krisia hasi zenetik, datak mantentzeko aukerarik zegoen edo ez
aztertzen ibili ostean, deialdia
bertan behera uztea erabaki du
Hezkuntza Sailak.
Uriartek ez du eman azterketak egiteko data berririk, baina
aurreratu zuenez, ez du uste
probak uda aurretik egingo direnik. Atzo arratsaldean sindikatuekin batzeko asmoa zeukaten, erabakiaren nondik norakoak aztertzeko.

Heriotza daturik altuena erregistratu dute
Bizkai, Gipuzkoan eta Araban 213 kasu
positibo baieztatu ditu Jaurlaritzak
Lea-Artibai, Mutrikun eta Busturialdean

.

–ANE MARURI ARANSOLO /
NEREA BEDIALAUNETA
ALKORTA

Osakidetza hasi da test azkarrak
erabiltzen, eta inoiz baino koronabirusaren proba gehiago egin
zituzten herenegun: 1.698, hain
zuzen. Proba horien hiru laurdenak negatibo eman zuen, eta
%25k positibo. Hala, beste 431
positibo berri egiaztatu zituzten
herenegun. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan egindako proben arabera, 9.452 pertsona dira COVID-19ak gaixotutakoak. Iñigo
Urkullu Lehendakariak nabarmendu duenez, datuek joan den
barikuan aurreratutako «ikuspegi positiboa» berresten dute.
Lehendakariak nabarmendu
duenez, kutsatuen kopuruaren
bilakaera hobetzen doa. «Ospitaleetako altak igotzen jarraitzen
dute; eta Zainketa Intentsiboetako Unitateetan oheen okupazioa
egonkortu egin da». Izan ere,
osatu edota alta emandako pertsonak 4.151 dira, eta ospitalizatuen kopuruak beheranzko joera
darama. Denetara, 1.559 lagun

daude ospitaleetan: 160 gaixo
gutxiago plantan eta sei gutxiago, berriz, ZIUn.
Hala ere, heriotzen datuek gogor kolpatzen jarraitzen dutela
dio Urkulluk. Herenegun gauera
arteko datuen arabera, guztira,
638 dira hildakoak. Egun hortan,
esaterako, 52 pertsona hil ziren;
orain arteko kopururik handiena. Heriotza asko egoitzetan
dauden adinekoen kasuan gertatzen direnez, Lehendakariak
lau erreferentzia unitate berri
sortu direla jakinarazi du, 389 lekugaz, egoitzetan birusa daukaten gaixoen kudeaketa zentralizaturako pentsatuta.

Zazpi gehiago
Jaurlaritzak atzo eguerdian kaleratutako datuen arabera, berriz, zazpi kutsatu gehiago baieztatu dituzte Lea-Artibai, Mutriku eta Busturialdean. Lea-Artibain eta Mutrikun, denetara, 36
kasu positibo daude erregistratuta, aurreko egunean baino
kasu bat gehiago baieztatu zuten
Ondarroan: 12 kasu positibo

Babes Zibileko Planaren Aholku Batzordearen atzoko bilera. IREKIA

daude Markina-Xemeinen, zazpina Lekeition eta Mutrikun, 6
Ondarroan, 2 Etxebarrian eta
bana Berriatuan eta Mendexan.
Busturialdean, berriz, 177 dira
positibo eman duten pertsonak,
aurreko egunean baino sei
gehiago: 77 kasu daude Bermeon, 47 Gernika-Lumon, 17 Busturian, 15 Mundakan, 4 Elantxoben, bina Arratzun, Foruan, Ibarrangelun, Kortezubin, Morgan
eta Sukarrietan, eta bana Ereñon, Errigoitin, Gautegiz Arteagan, Muxikan eta Nabarnizen.
Atzoko agerraldian, gainera,
Jaurlaritza Adimen Artifizialaren eta I+G+Bren eremuan garatzen ari den zenbait ekimenen
berri ere eman zuten. Alde batetik, ZIUtan gerora egon litezkeen
beharrak aurrikusteko gai den

Cartonajes Erabilen «jokaera
larria» salatu dute ELAk eta LABek
– EIDER MUGARTEGI
Gizaburuaga

ELA eta LAB sindikatuek salatu
dutenez, Gizaburuagan dagoen
Cartonajes Erabil enpresako zuzendaritzak ez diete ematen hartzen ari diren erabakien berri.
«Jokabide larria» iruditzen zaiela esan dute sindikatuek, batez
ere momentu honetan.
«Gizartea momentu zailak bizitzen ari da, eta etengabe eraba-

kiak hartu behar dira gizartearen
osasuna babesteko eta bereziki
langileen osasuna zaintzeko,
langileok gara-eta arrisku handiena jasaten dugunak lantokietara joan behar izanagatik», azaldu dute. Hala ere, enpresa asko
«etekinak handitzeko edota lan
eskubideen gainetik pasatzeko»
egoeraz baliatzen ari direla nabarmendu dute.
Azaldu dutenez, ez dakite Car-

tonajes Erabileko zuzendaritza
erabakiak alde bakarrez edo beraiek jarritako Haize Berriak taldearen ordezkaritzaren «konplizitateagaz» hartzen ari den.
«Ziurtatu dezakeguna da ez ELA
ez LABeko ordezkariei ez digutela hartutako erabakietako bakar
baten berri eman, Langileen Estatutuak langileen eskubideak
defendatzeko ematen digun informazio eskubidea urratuz».

plataforma sortu dute. Plataforma horren bitartez, kutsatuen
joerak, balizko fokuak eta osasun zerbitzuentzako berebiziko
garrantzia daukan antzeko informazioa lortu, eta birusaren joerak eta ereduak antzeman daitezke.
Era berean, COVID-19aren dinamikaren eredua hautemateko
proiektua garatu dute, pan demiak Bizkaian, Gipuzkoan eta
Araban duen eragina deskribatuz eta gaixotasunaren infekzioprozesuaren zein bilakaeraren
ezaugarriak aztertuz.

Aholku batzordea
Atzo goizean, gainera, Lehendakaria Babes Zibileko Planaren
Aholku Batzordeagaz batu zen,
gaitzak sortutako egoera aztertu

Sindikatuen kontrako jokabide hori «oso larria» dela diote,
sindikatuek langileen osasuna
zaintzeko ezagutzak, jarduteko
metodoak eta aholkuak eman
behar dituzten une honetan.
«Enpresak, ordea, lege oinarrizkoenak betetzen ez dituela jakinda ere egiten du hori, eta arrazoi
bakar batengatik egiten du: bere
interesak langileen osasunaren
eta eskubideen aurretik jartzen
dituelako. Bestela, ezin liteke
ulertu konfinamendu garaian
aparteko orduak egitea, denbora
gehiagoz kutsatzeko arriskua
egonik, edota langileak Aste
Santuko jai egunetan lanera joateko deialdia egitea».

eta geldiarazteko hartu beharreko neurriak adosteko. Batzordea
koronabirusak sortutako egoerari aurre egiteko sortu zen.
Lehendakariak azaldu zuenez, Normaltasunera Itzultzeko
Plana prestatzen ari dira orain.
Plan horrek osasun, hezkuntza,
ekonomia, gizarte edo kultura
arloak barne hartzen ditu, eta,
Urkullurem ustez, plan partekatua izan behar du, «erkidego bakoitzaren berezitasunak kontuan hartuz». Planak, gainera,
Europako Batasunak eta munduko beste herrialde batzuek
hartutako neurriak kontuan hartu beharko dituela dio.
Era berean, euskal gizarte
osoa erakusten ari den elkarlanerako aparteko gaitasuna nabarmendu zuen Urkulluk.

Baserritarrak haserre,
Jaurlaritzak azokak
debekatu dituelako
EKONOMIA // Osasun larrialdiak

iraun bitartean herrietan elikagai azokak egitea debekatu du
Eusko Jaurlaritzak. Erabakia
oso gogor salatu dute nekazaritzako sindikatuek. Izan ere, zuzeneko salmenta egitea galarazten diete Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako baserritarrei, noiz
eta Gasteizko gobernua bertako
produktuak kontsumitzeko deia
egiten ari denean. EHNEk esan
du Jaurlaritzak ez duela eskumenik halako erabaki bat hartzeko: «Udal eskumena dira».
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Lea-Artibai, Mutriku eta Busturialdea
Koronabirusa
Italian Lombardian jo du gogorren
koronabirusak. Bertan, Milanen bizi da
Marivi Mendieta Urrutxua gautegiz
arteagarra. Ostalaria da bera, eta «tunel
luzearen amaierako argiaren» zain dago.

«Tutto andrá
bene»
– AINTZINA MONASTERIO
MAGUREGI Gautegiz Arteaga

E

uropan Italia izan
zen COVID-19aren
lehen geralekua.
Lombardia da positibo gehien daukan
zonaldea, eta han,
Milanen bizi da Marivi Mendieta
Urrutxua gautegiz arteagarra.
Aste Santuan eta udan familiakoak bisitatzera etortzen da Busturialdera. Aste honetan hemen
behar zuen, baina etxean dago.
Ostalaria da; martxoaren 7an
itxi zuten Jai Alai jatetxea, eta ordutik etxean dago. «Martxoaren
10ean eman zuten ixteko agindua, baina aurretik hartu genuen
erabakia. Jendea ez zen etxetik
irteten, inguruko enpresak ixten
ari ziren... alferrik zen zabalik
edukitzea».
Maskarekin bizitzera ohitu
dira, kalera ateratzeko beharrezko direlako: «Hemen ekoiztutako 6.000.000 maskaratik gora
heldu direla esan digute asteon,
eta Estatuak farmaziei banatuko
dizkie doan. Orain arte egon direnak, normala den moduan, ospitaleetara eroan dituzte. Osasun langile asko hil dira, zoritxarrez, eta eurak dira ondo babestuta egon behar diren lehenak».
Etxean egotea gogorra egiten
ari zaio, eta badaki oraindik ere
asko geratzen dela. «Ez pentsatu
hemendik hamabost egunera
zabaldu ahalko dugunik. Argi
daukagu oraindik ere horrela
denbora asko egongo garela. Tunelean argia ikusten dela diote,
baina tunel honek kilometro
asko ditu. Noiz ikusiko dugu?».

Datuei adi
Jatetxeko eguneroko jendearen
joan-etorrira ohituta, lau hormen artean egunak eta orduak
are luzeagoak dira berarentzat:
«Ezin duzu egun guztia telebistara begira pasatu. Beti berdina
ikusteagaz nekatu egiten zara.

Baina informatuta egon gura
dugu, eta nola gauden jakiteko
datuak egunero ikusten ditugu».
Gehiengoak agindutakoa egiten
duela azpimarratu du, eta orain
dela beldur gehien daukaten momentua. Kontrol zorrotzak edonon aurkitzen dituztela aitatu
du; helikopteroekin eta dronekin
ere zonaldea kontrolatzen dute.
Italia hegoaldean baino hobeto daude eurak osasun arloan.
«Orain egoera hobea da, baina
hemengoa oso gogorra izan da.
Lombardian 6.000 hildakotik
gora ditugu. Eskerrak hegoaldean kasu gutxiago daudela, han
ospitalak eta denetarik falta da
eta». Bere ustez, ezinezkoa da
osasun sistema halako egoerarako prestatuta egotea. «Gehiengoak erreanimazioan egon behar badu, ospitaleetan zenbat
bizkortze postu eta arnasgailu
dituzte? Milaka pertsonek erreanimazioan egon behar badute,
non edukiko dituzte? Ezinezkoa
da; inor ez dago prestatuta. Gobernuek osasunean eta hezkuntzan egiten dituzte murrizketak,
eta begira orain zelan gauden».
Bizi dutenak kezkatzen du,
baina baita etorriko denak ere.
«Osasuna da garrantzitsuena.
Baina, hau amaitzean, zelan hasiko gara? Eskolak ixtean pentsatu genuen apur bat alarmismoa
zela. Gero, egunetik egunera kutsatu eta hildakoen kopuruak goraka ikusita, konturatu ginen
pentsatzen genuena baino serioagoa zela, batez ere, hemen Lombardian eta Milango probintzian.
Beldurtuta geunden. Egunotan
badirudi bihurgunera heldu garela, eta beheraka doala, baina
orain da gogorren egin behar dugun momentua».
Zalantza eta kezka asko dituzte. Gaixotasuna gainditzea da lehentasuna, baina egoera ekonomikoa ere denen ahotan dago.
«Hemen esaten dute, 50eko hamarkadaren moduan izango

Mendieta, ezkerretik hasita bigarrena, Bermeoko Kankinkabara txistu taldekoekin, bere jatetxean. M.M.

dela, inor ez dela Italiatik aterako
oporretara, denak hemen geratuko direla. Eta imajinatzen dut hor
ere berdina izango dela».

Alkar laguntzen
Hasieran ez bezala, jendea beharrezkoa denean soilik irtetearen
garrantziaz ohartu dela kontatu
du. Zortzi etxebizitza bloketan
200 bat familiako komunitatea
da eurena, eta gazteak eredu izaten ari direla nabarmendu du.
Esaterako, etxean geratzera derrigortu zituztenetik zaharrenei
laguntzeko prest agertu dira, eta
otzarak jarri dituzte elikagaiak
uzteko eta behar dituztenek hartzeko: «Elkartasun eredu sinestezina ematen eta alaitasuna
transmititzen ari dira».
Agintarien erabaki eta neurriez galdetuta, agian, informazioa arinago ez ematean huts
egin dutela erantzun du. «Baina,
ondo pentsatuta, bat-batean heldu zaigu hau. Txinako, Wuhango
albisteak entzutetik segituan
Lombardian itxiera tokatu zaigu.
Erreakzionatzeko astirik ez dugu
eduki, eta suposatzen dut gobernuari berdina gertatu zaiola. Soilik Lombardian ia 11.000.000
biztanle gaude, eta eskualdeak
gauza bat erabaki dezake, eta
gero gobernuak beste bat. Eskualdeko aparatu politikoak
ondo jokatu duela uste dut. Gauza batzuk ekidin zitekeela orain
esatea erraza da».
Dena ixtea zaila bada ere, arinago itxi izan balitz egoerari
buelta emanda egongo zirela deritzo, «edo, behintzat, gauzak
apurka-apurka zabaltzen» joango zirela. 15-20 egun barru enpre-

sa batzuk zabaltzen hasiko direla
uste du. «Baina zeintzuk hasiko
dira zabaltzen? Ostalaritzari ez
digute utziko; ez dakigu noiz zabaldu ahalko ditugun gure negozioak».

‘‘

«Tunelean argia
ikusten dela diote,
baina tunel honek
kilometro asko ditu»
Marivi Mendieta Urrutxua
Ostalaria

Enpresei lagunduko dietela
esan die gobernuak, baina ez dakite zelan izango den. «Merkatari
txikienok daukagu laguntzen beharra; milaka gaude hemen. Baina, denontzat egongo da?».
2008ko krisia ere orokorra izan
zela gogoratu du: «Askok zarratu
egin behar izan zuten, eta beste
askok ahal izan genuen moduan
eutsi genuen; gehiago zorpetuta
egin genuen aurrera. Ordutik sekula ez da izan lehengo berdina.
Guk 2010ean igarri genuen krisia; gutxienez %30 jaitsi zitzaizkigun irabaziak. Berdina gertatuko
da orain?»
Momentuz, bat eginda egon
behar dutela esan du, eta elkar lagundu hemendik ateratzeko.
«Tunelaren argia hurbilago ikustean pentsatuko dugu geroan.
Gerrikoa estutu beharko dugu,
baina hainbeste estututa gerri
barik geratuko gara azkenean. Ea
ateratzen garen, gauza oso berde
dago eta, hemen, hor eta denean.
Beti pentsatzen dugu txikioi baino handiei laguntzak arinago

ematen dizkietela. Lehen ondo
zebiltzanak segituko dute, baina
kili-kolo zebiltzanak, agur».
Turismoa ezinbestekoa da italiar ekonomiarentzat, eta industrian dena dago itxita. Automobilgintzaren industriak indar
handia dauka, baina dena geldi
dago: «Ekonomia lurzorura doa.
Ezin da ezer ekoiztu. Zer egingo
dute, moda, diseinua? Horregaz
bakarrik ezin da bizi, eta horiek
ere zer egingo dute, saltzeko merkaturik ez badago? Nora esportatuko dute? Dena da kate bat. Ikusiko dugu argi hori, baina ez dadila asko berandutu».
Ostalaritza maiatzean martxan jartzea espero du. Errealitatea gordina izango dela eta edukiko duten egoera ez dagoela argi
dio: «Zabaltzea eta jendea ez etortzea gogorra izango da. Bizi ahal
izateko eta gastuei aurre egiteko
behar dugun beste bezero ez edukitzea da gure kezka».
Espero du dena normaltasunera bueltatzea. Badaki ez dela
kolpera izango; argi du maskarak
hilabeteetan erabili eta distantziak mantentzen jarraitu beharko dutela. «Ez da izango lehengo
normaltasuna, baina aurrera segitu behar dugu. Honen ostean
denok hobeak izango garela diote hemen; uste dut baietz».
Dioenez, une honetan ikusi da
gehien jendearen elkartasuna:
«Errespetu gehiagogaz eta berekoikeria gutxiagogaz irtengo garela uste dut. Eta Europak laguntzea espero dut, badirudi ahaztuta gauzkala eta. Hor ere gogor
segitzea espero dut. Hemen esaten den modun, Tutto andrá
bene, dena ondo joango da».
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Aste Santuko oporraldia arintzeko
asmoz, egitarau zabala osatu dute
eskualdetako elkarteek. Sare sozialak
baliatuz, entretenitzeko hainbat
lehiaketa eta saio prestatu dituzte.

Sormena
etxetik etxera
– ANE MARURI ARANSOLO /
ASIER ALKORTA

txita. Alarma egoera eta
konfinamendua ezarri
zutenetik, dena dago
itxita. Aste Santuko
oporraldia etxean igaro
beharko da, eta egonaldia arintzeko hainbat saio eta
lehiaketa antolatu dituzte LeaArtibai, Mutriku eta Busturialdeko elkarte eta udalek.
Busturialdeko kultur taldeek
konfinamendua arintzeko agenda kulturala osatu dute. Berakatz Zopa TV instagram kontua
airean dago dagoenerako, eta
hurrengo bi asteetarako errezeta
prestatu dute.
Berrogeialdia beste modu entretenigarriagoan eramateko
egin dutela azaldu dute. Hori horrela, gustu eta adin guztientzako egokia den egitaraua prestatu
dute. Besteren artean, bertso
saioak, kontzertuak, sukaldaritza saioak, kirol entrenamenduak edota zirku tailerrak ikusi
ahalko dira streaming bidez, Berakatz TV Instagram kontuan.
Bi astetako egitaraua dute,
baina saioak gehitzen joango direla diote. Hala, herritarrei parte
hartzeko deia egin diete, eta bertan egon gura dutenek info@astragernika.net helbidera mezua
bidali beharko dute.
Ean, etxEAn deitutako kultur
egitaraua prestatu dute. Udaletik, hainbat ekimen batu dituzte
«ez aspertzeko», eta orri interaktibo batean jaso. Kirola, telesailak, kontzertuak, eskulanak, esperimentuak, errezetak... dira
jaso dituztenak, eta orrian klik
eginez, bildutako ekimenak jarraitu daitezke.
Ondarroako Udalak, bere aldetik, jendeak «ondo pasatzeko
tarteak» sortu ditu. Sare sozialak
baliatuz, hainbat ekimen proposatu dituzte, «egunerokotik atera eta herrikoekin gozatzeko».
Umeentzako ipuinak eta abes-
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tiak, kirol entrenamenduak, DJ
saioak, ume zein helduentzako
pintxo prestaketak, bakarrizketak, eskulanak… Udalaren sare
sozialetatik eskainiko dira: Facebooketik, Instagrametik eta Youtubetik, hain zuzen. Egitarauan
zehaztu dute ekintza bakoitza
nondik eskainiko duten.
Esan dutenez, egunero antzeko eredua errepikatuko da: umeentzako ekintzak, kirola, pintxoen prestaketa, musika, umorea,
txaloak eta kantuak Radixu Irratitik. Osasungintzako profesionalei eskaintzen zaien txalo zaparradaren ostean, Uhinen txertoa saio berezia eskainiko du
Radixu Irratiak. Apirilaren 9tik
13ra bitartean, 20:15ean hasiko
da. Hurrengo astean, berriz,
eguen eta barikuan, 18:00etatik
20:00etara, eta, 11:00etatik
13:00etara, asteburuan.
Markina-Xemeingo Uhagon
kulturguneak ere apirilaren
16tik 26ra bitarteko egitaraua
egin du. Uhagoneko sare sozialen bidez emango dituzte saioak,
eta, aurreratu dutenez, musika,
ikastaroak, erakusketa eta umeentzako tailerrak egongo dira.

Sormen lehia
Udalak, gainera, Aste Santuko
oporraldia arintzeko lehiaketa
antolatu du: #SormenFestaEtxetik. Sare sozialez baliatuta, herritarrek lehiaketan parte hartzeko
aukera edukiko dute. Lehiaketa
guztietan modura, honetan ere
irabazleak egongo dira. Egun bakoitzeko hiru lan onenek herriko
dendetan gastatzeko 50 euroko
bonu bat eskuratuko dute
Argazkiak edota bideoak Instagram edota Facebookera igotzeko eskatu dute. Egun bakoitzerako deialdi ezberdin bat egin
dute, eta herritarrek egun bakoitzerako udalak zehaztutako traolak erabili beharko dituzte. Oinarriak egunez egun argitaratuko dituzte udalaren webgunean.

Egitaraua
BERAKATZZOPA.TV
Gaur, apirilak 9.
-12:00. Hilekoaren faseak + Ilargi
diagramari buruzko hitzaldia
Anagaz.
-18:00. Kirola etxean Zihara
Arrasategaz batera.
-20:00. Amagoia eta Landerren
kontzertua.
Bihar, apirilak 10.
-11:00. Yoga Gentzagaz.
-20:00. Gororen kontzertua.
Etzi, apirilak 11.
-11:00. Familian egiteko zirku tailerra Txitatokiren eskutik.
-20:00. Gatomen kontzertua.
-22:00. DJ sesioa &der-egaz.
Apirilak 12, domeka.
-12:00. Binilo sesioa Mirrigaz.
-17:00. Pantxineta postrea egiteko tailerra.
-19:00. Animal flow Eunategaz.
Apirilak 13, astelehena.
-12:00. Zelan garbitu komun desastre bat saioa Drogeria Amutiokoekin.
-18:30. Bertso saioa Lilibertsoko
kideekin.
Apirilak 14, martitzena.
-18:30. Trikitixa eskolak Gontzalegaz.
-20:00. Perreren kontzertua.
Apirilak 15, eguaztena.
-12:00. Poesia errezitaldia.
-18:00. Munstroek ere hortzak
garbitzen dituzte ipuin kontakizuna Iraiagaz.
Apirilak 16, eguena.
-12:00. Hileko zikloa + Elikadura
V hitzaldia Anagaz.
-18:00. Kirola etxean Zihara
Arrasategaz batera.
-20:00. Dientes de Lunaren kontzertua.
Apirilak 17, barikua.
-18:00. Poesia errezitaldia Josu
Goikoetxeagaz batera.
-20:00. Jon Delaren kontzertua.
Apirilak 18, zapatua.
-12:00. Errezeta beganoa Eneko
Ordorikaren eskutik.
-20:00. Belatzen kontzertua.
Apirilak 19, domeka.
-18:30. Bertso saioa Lilibertsoko
bertsolariekin.
MARKINA-XEMEIN
Gaur, apirilak 9.
-10 urtera arteko umeek egindako marrazkia (argazkia). Traola:
#lehiaketaMXosteguna.
Bihar, apirilak 10.
-Mozorrotutako argazkia (bakarka, familian, binaka…). Traola: #lehiaketaMXostirala.
Etzi, apirilak 11.
-Balkoian grabatutako bideo bat
(playbacka, performancea, abestia…). Traola: #lehiaketaMXlarunbata.

Apirilak 12, domeka.
-Etxetik duten ikuspegiaren argazkia. Traola: #lehiaketaMXigandea.
Apirilak 13, astelehena.
-Etxe barruan grabatutako bideoa (playbacka, performancea,
abestia…). Traola: #lehiaketaMXastelehena.
Apirilak 17 eta 19.
-Sormen lantegiko tailerra. Parte hartu nahi duenak izena
eman behar du apirilaren 16rako
sormenlantegia@gmail.com helbidean. Parte hartzaileei posta
elektronikoz bidaliko dizkiete
azalpenak.
Apirilak 18, zapatua.
-18:00. Jose Pablo Arriaga artistagaz hitzordua.
Apirilak 25, zapatua.
-19:00. Pablo Fdez. Arrieta musikariaren kontzertua.
ONDARROA
Gaur, apirilak 9.
-10:30. Kantu kantari. HHko
umeentzat, Idurre Ibazetaren
eskutik (Instagram).
-11:00. Kirol entrenamendua:
Eneko eta Andoni Azkarate (Facebook eta Instagram).
-13:00. Pintxo prestaketa, Txanpako Mari Carmenen eskutik
(Instagram).
-18:00. Txo! Antzerki kolektiboko Aitor Artetxe (Facebook).
-18:30. DJ Koldo Loira (Facebook).
-20:05. Radixu Irratia ipini eta
kantu bi abestu balkoietatik.
-20:15. Uhinen txertoa irratsaioa
Radixu Irratian.
Bihar, apirilak 10.
-10:30. Umeentzako ipuin kontalaria: Arantza Ibarra (Instagram).
-11:00. Kirol entrenamendua
Luis Ferreñoren eskutik (Instagram).
-13:00. Pintxo prestaketa Cantabrico tabernako Pantxoren eskutik (Instagram).
-18:00. Ainhoa Etxebarriaren bakarrizketa (Instagram).
-18:30. DJ Koldo Loira (Facebook).
-20:05. Radixu Irratia ipini eta
kantu bi abestu balkoietatik.
-20:15. Uhinen txertoa irratsaioa
Radixu Irratian.

Etzi, apirilak 11.
-10:30. Esperimentu tailerra, Danel Solabarrietagaz (Youtube).
-11:00. Zumba: Maitane Lasarteren eskutik (Instagram).
-13:00. Pintxo prestaketa Beikozinako Gorka Urrestiren eskutik
(Instagram).
-17:00. Escape room, Gaztelekuko Instagrametik (@errebalatxikine).
-18:00. Fede Badiolaren bakarrizketa (Facebook).
-18:30. DJ Tximas (Instagram).
-20:05. Danborrada balkoietatik.
-20:15. Uhinen txertoa irratsaioa
Radixu Irratian.
Apirilak 12, domeka.
-Goizean. Ikurrinak ipintzea balkoietan.
-11:oo. Pilates Maitane Lasarteren eskutik (Instagram).
-12:30. Minutu bateko isilunean
balkoietan, COVID-19agaz hildakoen omenez. Gero, Txoriak
Txori abestu.
-13:00. Pintxo prestaketa Cantabrico tabernako Pantxoren eskutik (Instagram).
-16:30. Papiroflexia Gaztelekuko
Instagrametik (@errebalatxikiñe).
-17:30. Eskulan tailerra, Nagore
Basterretxeagaz (Youtube).
-18:00. Nerea Gartziaren bakarrizketa (Instagram).
-18:30. DJ Elepunto (Instagram).
-20:05. Radixu Irratia ipini eta
kantu bi abestu balkoietatik.
-20:15. Uhinen txertoa irratsaioa
Radixu Irratian.
Apirilak 13, astelehena.
-10:30. Ipuin kontalaria: Leire Bilbao (Facebook).
-11:00. Kirol entrenamendua:
Eneko eta Andoni Azkarategaz
batera (Facebook eta Instagram).
-12:00. Pentsio duinen aldeko burrunbada balkoitietatik.
-13:00. Pintxo prestaketa Beikozinako Gorka Urrestiren eskutik
(Instragram).
-18:00. Aurori Badiolaren bakarrizketa (Facebook / Instagram).
-20:05. Radixu Irratia ipini eta
kantu bi abestu balkoietatik.
-20:15. Uhinen txertoa irratsaioa
Radixu Irratian.

Ondarroako kirol eta kultur zinegotzia, Aste Santuko egitarauagaz.

Farmaziak
Gaur
Bermeo. Lezamiz.
Bidebarrieta, 11. 94-688 51 52.
Gernika-Lumo. Arginzoniz.
Don Tello, 4. 94-625 38 61.
Lekeitio. Txakartegi. San Kristobal enparantza. 94-684 01 02.
Markina-Xemein/Ondarroa.
Arriola. Antiguako Ama, 6
(Ondarroa). 94-683 14 79.
Mutriku. Egunez. Zalduegi.
Lersundi, 20 (Deba). 669 26 22 01.
Gauez. Barandela. Ziriako Agirre, 4 (Eibar). 943-20 69 84.
Bihar, etzi eta domeka
Bermeo. Lezamiz.
Bidebarrieta, 11. 94-688 51 52.
Gernika-Lumo. Arginzoniz.
Don Tello, 4. 94-625 38 61.
Lekeitio. Txakartegi. San Kristobal enparantza. 94-684 01 02.
Markina-Xemein/Ondarroa.
Arriola. Antiguako Ama, 6
(Ondarroa). 94-683 14 79.
Mutriku. Egunez. Burgoa.
Astillero, 2 (Deba). 667 33 88 90.
Gauez. Barandela. Ziriako Agirre, 4 (Eibar). 943-20 69 84.
Astelehena (apirilak 13)
Bermeo. Lezamiz.
Bidebarrieta, 11. 94-688 51 52.
Gernika-Lumo. Arginzoniz.
Don Tello, 4. 94-625 38 61.
Lekeitio. Txakartegi. San Kristobal enparantza. 94-684 01 02.
Markina-Xemein/Ondarroa.
Arriola. Antiguako Ama, 6
(Ondarroa). 94-683 14 79.
Mutriku. Egunez. Lasuen-Elezgarai. Txurruka Tenienteak, 3.
626 61 13 92. Gauez. Barandela.
Ziriako Agirre, 4 (Eibar).
943-20 69 84.
Martitzena (apirilak 14)
Bermeo. Aparicio. Askatasuna
Bidea, 25. 94-618 70 07.
Gernika-Lumo. Vitoria.
Ocho de Enero, 5. 94-625 09 90.
Lekeitio. Perez. Denda, 4 (Ea).
94-627 52 07.
Markina-Xemein/Ondarroa.
Egunez. Sesma. Altzibar auzoa,
3 (Etxebarria). 94-616 63 56.
Gauez. Artetxe. Guen Kalea, z/g
(Markina-Xemein). 94-616 77 17.
Mutriku. Egunez. Lasuen-Elezgarai. Txurruka Tenienteak, 3.
626 61 13 92. Gauez. Barandela.
Ziriako Agirre, 4 (Eibar).
943-20 69 84.
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Tel. 943-60 34 68. Bermeo. Atalde 17, atzealdea, 48370. Tel.
94-618 72 99. Gernika-Lumo. Elbira Iturri kalea, z/g. 48300.
Tel. 94-627 10 85. Faxa: 94-625 71 57. Posta: lea-artibai@hitza.eus,
busturialdea@hitza.eus. Webguneak: busturialdea.hitza.eus /
lea-artibaietamutriku.hitza.eus.
Publizitatea: publilea@hitza.eus ; 600 57 14 26
(Maribi Fernandez) edo 647 31 97 77 (Maite Laka).
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mutriku@hitza.eus (607 49 01 63); markina-xemein@hitza.eus,
lekeitio@hitza.eus (607 49 01 60).
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Oporrak Bakean programa
bertan behera utzi dute

Agurrak
Zorionak!!!

Espainiako Fronte Polisarioaren ordezkaritzak dio «erabakirik
egokiena» dela Yaalahek ere haur sahararrentzako aterpetxea
bertan behera utzi du, datorren urtean gauzatzeko nahiagaz

.

– ASIER ALKORTA

Mundu mailako larrialdi egoera
dela eta, Euskal Herriko elkarte
eta harrera familiak Oporrak Bakean programaren arduradunek
zer erabakiko zain egon dira azken egunetan. Azkenean, astelehenean jakin zuten Espainiako
Fronte Polisarioaren ordezkaritzak haur sahararren udako harrera programa bertan behera
uztea erabaki duela.
Ordezkaritzak esan du hartutako erabakia «erabakirik egokiena» dela. «Erabaki mingarria
bada ere, munduak bizi duen salbuespeneko egoera kontuan
izanda, gure ustez hartu genezakeen erabakirik egokiena da».
Horren aurrean, Ondarroako Yaalah elkarteak esan du ordezkaritzak hartutako erabakia «tristura
handiz» hartu dutela, baina «logikoa eta egokiena» dela, «haurren onurarako eta, oro har, herri
sahararraren segurtasunerako».

Horrez gain, Yaalah elkarteak
eta Euskadiko Saharar Ordezkaritzak elkarlanean zuten eta aurtengo udan gauzatu behar zen
haur sahararrentzako Lea-Artibai mailako aterpetxearen proiektua ere bertan behera geratu
dela esan dute. «Proiektu hori
bertan behera geratu da Oporrak
Bakean programa ezeztatu den
momentutik».

Yaalahekoek diote
«tristura handiz»
hartu dutela albistea,
baina logikoa dela
Dena dela, herritarrei azalpenak eman nahi izan dizkiete. «Beharrezkotzat jotzen dugu azken
asteetan proiektuaren finantzaketa kolektiboan parte hartu dutenengana eta, oro har, herritar
guztiengana zuzentzea». Argitu
nahi izan dute euren nahia es-

kualde mailako aterpetxea datorren urteko udan gauzatzea dela.
Gainera, Itsulapikoa atari digitaletik egindako finantzaketa kolektiboan edota zuzenean kontu
korronteen bidez jasotako ekarpen ekonomikoak datorren urterako gordeko dituztela argitu
dute. «Norbaitek egokiena dirua
bueltatzea dela pentsatzen badu,
elkarteagaz harremanetan jarri
eta dirua bueltatuko zaio».
Bestetik, aterpetxearen proiektua aurrera ateratzeko eskualdeko udalei eta, orokorrean beste erakundeei eskatutako laguntzak aurten onartzeko eta hartutako konpromisoa datorren
urtera atzeratzeko eskatuko dietela esan dute.
Horren guztiaren aurrean, herritarrei eskerrak eman eta uda
desertuan igaroko duten ume
sahararrei maitasun mezua helarazi nahi izan diete. «Datorren
urtean elkar ikusiko dugu!».

Elene Goikoetxea
Betanzos (Munitibar).
Zorionak domekako partez!!!
Zoixonak printzesa!!!

Gore (Ondarru). Bixar 26 ta zu
etxekartzelan! Trankil, laste
ospatukou-te. Matxe-matxe.
PAAAA!
Zorionak!!!

San Gregorio jaiak etxetik
ospatuko dituzte berriatuarrek
– A.A. Berriatua

Lea-Artibai eta Mutriku mailan
bertan behera geratu diren lehenengo herriko jai nagusiak dira
Berriatuko San Gregorio jaiak.
Dena dela, Jai Batzordea haratago joan da, eta egoera berrira
egokituta, jaiak etxetik ospatzeko proposamena egin die herritarrei; mezua Kaxero Gaupaseroren izenean zabaldu dute.
«Aurten ez da posible izango
gure herriko kaleetan dantza eta
algaraz ibiltzea. Birus batek gure
etxeetan egotera behartu gaitu.

Denon artean lortu behar dugu
gure bizitzak zaintzea eta herria
aurrera ateratzea», dio Kaxero
Gaupaserok zabaldu duten mezuan.
Teknologiaz baliatuko dira berriatuarrak aurtengo San Gregorio jaiak hala edo nola ospatzeko.
«Modu batera edo bestera posible izango da herriko jaiak ospatzea». Oraindik dena zehaztuta
ez badute ere, hurrengo deialdiei adi egoteko eskatu diete herritarrei; sare sozialen bidez zabalduko dituzte.

Egingo ez diren
beste ekintza batzuk
Elizperock. Etxebarrian ospatu
behar zen, apirilaren 18an.
IX. Lea-Artibai Rallya.
Eskualde mailako rallya maiatzaren 1ean eta 2an egin behar
zen. Ekintza atzeratu egin dutela esan dute.
XX. Iparraldeko Haizeak. Lekeitioko Aittitta Txiki kultur taldeak antolatzen duen jaia maiatzean egin behar zen Lekeition.

Ekain Ugaldea Guenaga
(Etxebarria). Apirilaren 13en
zortzi urte haundi, zorixonak!
Pastel gozon bat prestaukou
ezta? Besarkada estu bat Irati
eta etxekuen partez, asko maitte zaitxuau ta! Hamen doie
mosu bat be… Mua!

