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urumea bailarako egunkaria

KORONABIRUSA - ATZOKO DATUAK

82 
positibo berri

1288 
positibo guztira*

58  
hildako

364 
ospitalizatuta

185 
positibo berri

2682 
positibo guztira

141 
hildako

1181 
ospitalizatuta

GIPUZKOAN NAFARROAN

*Hernanin 29  Astigarragan 6 Sendatuak: 2490 EAEn; 278 Nafarroan. 

ARANO  KORONABIRUSA

Urruntasuna eta altuera ez dira 
desberdintasunerako bide, Koro-
nabirusari eta konfinamendua-
ri dagokienean. Eta etxean sar-
tuta daude herritarrak, Aranon 
ere, martxoaren 15etik. «Orain-
goz, herritar guztiak gaude ondo 
eta nahiko lasai», azaldu du Jo-
xan Ruiz Miner alkateak.

Azaldu duenez, «inor ere ez 
dabil kalean» egun hauetan, eta 
nabarmendu du, akaso «erosoa-
goa» dela etxetik atera ezinik 
egotea Aranon, «ez direlako pi-
suak, baserriak baizik». Horrela, 
«behintzat badauzkagu gure ba-
ratzak eta jardinak, eta pisu ba-
tean sartuta egotetik ezberdina 
da», azaldu du.

Edozein kasutan, onartu du 
atentzioa ematen duela: «arra-
roa egiten da, Arano bezalako 
herri txiki batean, bakoitza bere 
etxean sartuta egon behar iza-
tea», nahiz eta «normalean ho-
rrela» bizi diren, etxe barruan: 
«ez daukagu ohitura haundirik 
kaletik ibiltzeko, eta baserrietan 
gutxiago. Faltan botatzen dugu-
na da, asteburuetako tabernako 
giro hori. Baina bestela, egu-
nerokoan ez dugu asko nabari-
tzen», dio Ruizek.

Kontzertuak eta jolasak, 
konfinamendua arintzeko
Baina bakoitza bere etxetik ezin 
atera egon arren, aurkitu dute 
elkartzeko formularik, aranoa-
rrek ere. Esate baterako, gitarra 
kontzerturen bat eskaini du he-

rritarren batek, bere etxeko bal-
koitik, gainerakoen gozamene-
rako, iluntze aldera. Eta jolasak 
ere proposatzen dituzte, denen 
artean aritzeko. «WhatsApp bi-
dez ari gara jolasak egiten. Joan 
den igandekoa, adibidez, oso 
polita izan zen. Maider Ansak 
bota zuen ideia, eta jarri geni-
tuen Aranoko baserri guztien 
izenak, baina emotikono bidez, 
asmatzeko zein etxe ziren. Egun 
guztia eman genuen horrekin 
bueltaka! Entretenimendu poli-
ta izan zen», dio Joxan Ruizek.

Errezetak ere konpartitzen 
dituzte WhatsAppeko taldeetan, 
eta elkarri erakutsi, nola presta-
tzen diren jaki ezberdinak. Eta 
bestela, balkoira ateratzen dira, 
ondokoarekin tertulian aritzera.

Erosketak egiteko,  
elkar laguntzen
Etxean geratzea baino, eroske-
tak egitea da arazo haundiagoa, 

aranoarrentzat. Eta horregatik, 
elkar laguntzen ari dira, egun 
hauetan: «batek Goizuetara jais-
teko asmoa duenean, besteoi 
galdetzen digu, ea zerbait behar 
dugun, berak erosteko». 

Adinekoek, berriz, LAGA Gi-
zarte Zerbitzuen laguntza dau-
kate, izan ditzaketen beharreta-
rako. Telefonoz deitu behar dute, 
laguntza eskatzeko. zenbaki ho-
netara: 948 51 08 40.

«Astelehenean, elurra egin 
zuela eta, aguazila joan zitzaien 
bisitan adinekoei, galdetzera 
ondo zeuden, egurra behar ote 
zuten sutarako...». Elurra bera 
ere, «entretenimendurako» bes-
te aukera bat izan zen: «orain-
goan etxetik disfrutatzea tokatu 
zaigu, bistarekin, paisajea iku-
siz. Gogotik bota zuen elurra, eta 
ederra zegoen dena».

«Konfinamendua agindu zuten 
larunbatean, jende asko igo 
zen Aranora, eta beldurtu egin 
ginen pixka bat»
Alkateak azaldu du, herritarrak 
kalean ez dabiltzan bezala, kan-
potik ere ez dela inor igo Ara-
nora, konfinamendua agindu 

zenetik: «agindua eman zuten 
egunean, larunbatean, jende 
asko etorri zen; beste herrieta-
koak, ziklistak, motoristak... 
Eta beldurtu egin ginen pixka 
bat, zer gertatuko ote zen hu-
rrengo egunetan. Ea izanen zen 
gu etxean sartuta egotea, eta 
kanpoko jendea ibiltzea hemen, 
asteburupasa etorrita. Guk gure 
haurrak etxean sartuta eduki, 
eta besteak frontoian aritzea».

Baina ez da horrelakorik ger-
tatu: «igandean errotik moztu 
zen, eta ez da inortxo ere etorri, 
gaur arte; ez ziklistarik, ez men-
dizalerik, ez motoristarik... Be-
raz, pozik gaude, lasaitua hartu 
dugu». Azaldu du, gainera, ba-
dela herrian familiarik, orain 
Hernanin edo Astigarragan bizi 
dena, baina konfinamendua-
ren aginduak Aranon harrapatu 
zuena; «eta bertan geratu dira».

Guardia Zibilak bisitan, 
hiruzpalau aldiz
Kanpotik jaso dituzten bisita 
bakarrak, Guardia Zibilarenak 
izan dira: hiruzpalau aldiz igo 
dira Aranora, kontrolatzera de-
nak etxean zintzo zeudela. Bai-

na ez dute inor topatu kalean: 
«goizean, ogia ekartzen digute-
nean, erosten dugunak atera-
tzen gara, hartu eta etxera buel-
ta. Eta gainerakoan, ateratzen 
dena baratza edo aziendak zain-
tzera ateratzen da. Haur guztiak 
ere etxean daude. Eta haizea 
hartzera, balkoira edo terrazara 
ateratzen gara».

Udaletxekoak ere, etxetik 
ari dira lanean, alkateak azal-
du duenez: «dena telematikoki 
egiten ari gara; aurrez aurreko 
arreta kendu egin dugu, ez bada 
behar-beharrezkoa. Baina etxe-
tik bada ere, lanean segi beha-
rra daukagu, gure eginbeharre-
kin, dirulaguntzak kudeatzen, 
aurrekontua...».

Herritarren artean, badira 
oraindik lanera joan beharra 
daukatenak, «adinekoen egoi-
tzetan lan egiten dutenak, eta 
zerbitzuetako langileak. Beraiek 
dira, beharbada, egunerokoan 
herritik mugitzen diren baka-
rrak. Orain arte, eraikuntzan 
ari direnak ere lanean ziren, 
baina dagoeneko ez. Eta taber-
netan lan egiten dutenak, ira-
kasleak... denak etxean daude».

Gauzak horrela, «hausnarke-
tarako garai ona» dela dio Joxan 
Ruizek: «horrelako denboraldi 
luze batean, gauza asko pen-
tsatzen dituzu. Egunerokoaren 
estres hori kentzen duzu, asko 
mugitzen garenontzat, lasaita-
sun puntu bat ere badelako».  

«Arraroa egiten da etxean sartuta egotea, baina 
hemen Aranon erosoagoa da, ez direlako pisuak»
Baserrietako jardin eta baratzekin, «hobeto» 
daramakite konfinamendua Aranon, Joxan 
Ruiz alkateak azaldu duenez. Kalean inor ez 
dabilela nabarmendu du, eta hasieran beldur 
baziren ere, kanpotik ez dela inor igo. Balkoitik 
balkoira, kontzertuak eta jolasak egin dituzte 
entretenitzeko, eta erosketetarako, elkar 
laguntzen ari dira.

Joxan Ruiz, Aranoko alkatea, artxiboko argazki batean.

«Hausnarketarako 
garai ona da; gauza 
asko pentsatzen dira. 
Egunerokotasunaren 
estresa kentzen 
duzu, asko mugitzen 
garen horientzat, 
lasaitasun puntu bat 
ere badelako»

«Aurreko igandean, 
entretenimendu gisa, 
WhatsAppen jarri 
genituen Aranoko 
baserri guztien izenak, 
baina emotikonoekin, 
asmatzeko. Polita 
izan zen, egun osoa 
eman genuen horrekin 
bueltaka!»
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IRAGARKI MERKEAK
ONDDI AKADEMIAn streaming bidezko klaseak eskaintzen ditugu DBH eta Batxilergoan.  

Info gehiago: 688719571 edo onddiakademia@gmail.com
Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 

akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)
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GAUR BIHAREgunak aurrera egin ahala hobekuntzaren bidea hartuko du egural-
diak. Goizean laino baxuak nagusituko dira eta egunak aurrera egin 
ahala eguzkia nagusituko da. Min.4º / Max.14º

Udaberriko giro argia larunbatean.  Goizean goiz hotza egingo du, 
baina gero eguzkia nagusituko da eta tenperaturak asko igoko dira.
Min.5º / Max.22º
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ASTIGARRAGA UDALA

Astigarragako alkateak apiri-
laren 1ean 285/2020 DEKRETUA 
onartu zuen, alarma egoeran 
txakurren paseoak egiteko ja-
rraibideak ezartzeko. Hainbat 
udalek onartu dituzte gisa horre-
tako dekretuak, baina Estatuko 
Segurtasunerako Idazkaritzak 
adierazi duenez, dekretu horiek 
ezin dituzte mugatu alarma 
egoera arautzen duten arauak.

Astigarragan onartutako 
dekretuak paseo kopurua eta 
denbora mugatzen ditu eta uda-
lak ezin du hori egin. Ondorioz, 
bertan behera geratu da aipatu-
tako dekretua eta, beraz, apli-
katu behar da alarma egoera-
ren araubideak:  Paseo laburrak 
egin, animaliaren behar fisiolo-
gikoak egiteko beharrezkoa den 
denbora soilik.

Saihestu kontaktua beste 

animaliekin eta pertsonekin.
Garbikaria duen ur botila 

eraman, txakurrak txiza egin 
ondoren ingurua garbitzeko (as-
faltoa edo espaloia); txakur kaka 
jasotzeko poltsak erabili.

Bestetik, Udalak Ertzaintza-
ri kontsulta egin dio jarraibi-
de horien gainean eta honako 
erantzuna jaso du: Maskota ka-
lera atera dezaket? Bai, banaka, 
ezinbestekoa den denboran eta 
etxebizitzatik hurbil.

Ibai parkea itxita geratzen da
Ibai parkeari dagokionez, uda-
lak martxoaren 26an erabaki 
zuen Ibai parkea ixtea. Ondoren, 
apirilaren 1eko 285/2020 DE-
KRETUAren bidez erabaki zuen 
eremu bat ezartzea txakurrekin 
bertan ibiltzeko. Udal dekretua 
indarrik gabe geratu denez, ere-
mua itxita geratu da. Une hone-
tan Ibai parkea itxita dago.

Gai horren inguruan Er-
tzaintzari kontsulta egin dio 
Udalak Ibai parkea derrigorrez 
itxi behar den ala ez galdetze-
ko eta erantzun idatziaren zain 
dago. Amaitzeko, gai honen in-
guruan sortu den nahaspila dela 
eta barkamena eskatu nahi die 
gai honetan inplikatutako he-
rritarroi. Udal dekretuarekin bi 
helburu lortu nahi ziren: bate-
tik alarma-egoeraren araubidea 
gehiago zehaztu eta txakur ja-
beei segurtasuna eman zer egin 
eta zer ez egin jakiteko.  Bestetik, 
txakurren paseoen inguruan 
gertatutako arau-hausteak mu-
gatu. «Bistan denez, azken egu-
notan gaiak okerrera egin du eta 
ez dugu kudeatzen asmatu. Aha-
leginean jarraituko dugu lanean 
gai hori ahalik eta ondoen bide-
ratzeko».  

Txakurren paseoak arautzeko Udal 
dekretua indargabetu du alkateak
Estatuko Segurtasunerako Idazkaritzak adierazi 
duenez, dekretu horiek ezin dituzte mugatu 
alarma-egoera arautzen duten arauak.

Ertzaintzari egin zaio 
kontsulta eta maskota 
kalera atera daiteke 
banaka, hurbil eta 
denbora mugatuta.

Eskelak
Eskelak ilunabarreko 19:30ak arte jasoko dira. Izen abizenak, eskela jartzen duenak eskatu bezala      
errespetatuko dira eta funeraria bidez jasotzen den kasuetan, jaso bezala.

I. URTEURRENA
 Juana Uzcudun Sarasua 

ETXEKOAK
Hernanin, 2020ko apirilaren 3an

Joan zinen bapatean,  
izarrekin dantzatzera ustekabean. 

Oraindik ikusten zaitugu eguzki izpietan,  
zure irrifar goxoa sentituz egun arrotzetan. 

Bihotza betetzen zaigu zutaz oroitzean,  
jakin maiteko zaitugula modu amaigabean.

VI. URTEURRENA
 Juan Manuel Garin Gonzalez

      2014ko apirilaren 3an hil zen, 65 urte zituela                 
- Goian bego - 

       
           ETXEKOAK

           Hernanin, 2020ko apirilaren 3an

Lehen ginen elkarrekin
orain oroitzen gara zurekin

bihotzaren taupada oro
egongo zara gurekin.

ASTIGARRAGA-HERNANI  ALDUNDIA

Aldundiak eta Euskaltelek lan-
kidetza akordioa sinatu dute, 
Besarkada birtualak ekimena 
martxan jartzeko, eta horrela, 
«konexio linea seguruak, esklu-
siboak eta doakoak» ezarri ahal 
izateko Gipuzkoako adinekoen 
65 egoitzetan bizi diren pertso-
nen eta senideen artean.

Ekimen honi esker, table-
ta elektroniko bat banatu zaio 
egoitza bakoitzari, Aldundiaren 
eskutik, eta Euskaltelek doako 
telefono linea jarri du. Honen 
helburua izan da, «une konpli-
katu hauetan beraien familien 
berotasuna eskaintzea, pantai-
len bidez bada ere».

Astean hiru dei, gutxienez
Neurri honekin «aurrez aurreko 
bisita falta konpentsatu» nahi 
du Aldundiak telefonoz edo bi-
deodeien bidez, «familia bakoi-
tzak hala eskatuta».

Behin tabletak banatuta eta 
SIM bat aktibatuta, gailu horretan 
bertan instalatuta dauden aplika-
zioekin telefono deiak eta bideo 
bidezkoak egiten hasi daitezke. 
Egoitzetan erabilera-gida bat ere 
banatu da, nola erabili jakiteko, 
eta orain, egoitza bakoitzak egu-
tegi bat antolatu beharko du hiru  
dei edukitzeko.

Eider Mendoza bozeramaileak  
azpimarratu duenez, «hori dena 
neurri egokiak hartuta nos-
ki eta, aldi berean, Gipuzkoako 
Foru Aldundiak aurreko astean 
aurkeztu zuen Txoke Planean ere 
jasotako neurri horrek aurrez 
aurreko bisita falta konpentsatu 
nahi duela, telefonoz edo bideo-
deien bidez, familia bakoitzak 
hala eskatuta».  

Bideo deiak doan «bisita 
falta konpentsatzeko»
Aldundia eta 
Euskaltelen arteko 
lankidetzari esker, 
adinekoen egoitzetan 
egin daitezke. 

Gutuna argitaratzeko ezinbestekoak dira: izena eta bi abizen, NAN edo EHNA erakustea eta te le fonoa. | Gehi e nez 1.800 karaktere onartuko dira. | Kronikak 
beste hiz kuntzetan jasotako kartak euskeratzen ditu. | Kronikak ez ditu bere gain hartzen sail ho ne tan esaten direnak, edo itzultzeko ga    rai  an izan daitezkeen 
gaizki ulertuak. | Irainak, debaldeko salaketak eta difamazioak ez dira onartuko.

  
JASOTA 
BEZALA

Yaiza García Badiola andreak 
bidali eta argitaratu zen eskuti-
tzaren azken paragrafoan, bere 
arazoa konpontzeko laguntza 
eskatzen duenez, idatzi honekin 
arazo horien konponbidea zein 
den argitzen saiatuko naiz, zeren 
bat baino gehiago dituela dirudi.

Lehenik eta behin, garbi edu-
ki behar du, alarma egoera hau 
bukatu arte, ez dagoela txakurrak 
paseatzerik, alarma dekretuare-
kin galarazita dagoela. Etxetik 
jaitsi, etxe ingurutik urrundu 
gabe bere beharrak egin, garbitu 
dena, eta berriro etxera bueltatu 
behar dute. Horrela ez dute ara-
zorik izango, ez bizilagunekin eta 
ez udaltzaingoarekin.

Alarma egoera hau pasatzen 
denean berriz, jazartuta ez sen-
titzeko egin behar dutena oso 
garbi dago. Bai berak eta bai bera 
bezalako beste txakur jabe guz-
tiak, araua errespetatu besterik 
ez dute egin behar.

Txakur jabe gehiengoak 
arauak ondo errespetatzen dituz-
te eta oso lasai eta zoriontsu bizi 
dira bere animaliekin, bai etxean 
daudenean eta bai kaletik joa-
ten direnean. Zergatik?, ba oso 
erraza da ulertzea, arau guztiak 

betetzen dituztelako!. Erraza da, 
animaliak lotuta eraman, arris-
kutsuak baldin badira ahokoare-
kin, kakak jaso eta abar.

Neurri horiek betetzen dituz-
tenak, ez dute beldurrik, ez bi-
zilagunak eta ez udaltzaingoak 
ikusten dituztenean. Gauzak 
ondo egiten dituztelako, lasai la-
sai pasatzen dira beraien ondo-
tik. Ez dute, ihesi edo ezkutuan 
ibili behar eta ez dira sentitzen 
delitu bat egiten egongo balira 
bezala. Ezegonkortasun hori, 
arauak betetzen ez dituztenak 
bakarrik sentitzen dute. Beraz ja-
rrera aldatu besterik ez du.

Yaiza andreak jakin behar 
du, balkoiko polizi bezala izen-
datzen dituen bizilagun horiek, 
gaur egungo egoeran, arrazoi 
bakar bategatik deitzen dutela. 
Bere osasuna arriskuan ikusten 
dutelako!.

Berak eta bere moduko txa-
kur jabeak, gainontzeko bizila-
gunengan inolako errespeturik 
gabe eta agindutako arau guztiak 
hautsiz, txakurrak paseatzen 
ikusten dituztenean, gaitza za-
baltzeko arriskua ikusten dute. 
Horregatik deitzen dute.

Ziurtatu dezaket, ez dutela 

inoiz deitu, txakur jabe bat ondo 
eta zuzen jokatzen ikusten du-
tenean txakurra lotuta darama-
nean edo kakak jasotzen ditue-
nean.

Beraz, garbi dago Yaiza an-
dreak eta “bere kolektiboak” egin 
behar dutena. Denontzako mese-
degarri diren arauak ondo bete.

Ez nuke bukatu nahi, Yaiza 
andreari aholku bat eman gabe. 
Lehen paragrafoan esaten du, be-
raien animaliak sozializatu eta 
ahalik eta ariketa gehien egin 
dezaten, eremu arriskutsuetan 
sartzen direla ibai ertzean eta 
abar. Jakin behar du, jarrera hori 
ez dela zentzudun jokatzea. Alar-
ma egoera bukatzen denean eta 
espero dezagun lehenbailehen 
gertatzea hori, ez ditu bere bizia 
edo bere animaliarena arriskuan 
jarri behar, txakurra ibai ertzean 
aske uztea gustatzen zaiolako. 
Txakurra ondo lotuta eramanaz 
paseo luzeak ematen baditu, 
eta beste txakurrekin elkartzen 
badu, ariketa egingo du, soziali-
zatuko du eta pozik biziko da, ez 
dezala zalantzarik izan.

Agustin Semperena Urdampilleta
Astigarragako Udaltzainburua

Animaliak eta konfinamendua (2)

Gaur eta bihar Castilla guardian
HERNANI  FARMAZIA

Guardia aldaketa baten ondorioz atzo, gaur eta bihar Castilla far-
mazia egongo da guardian. Aurreko astean Etxeberriak egin zuen.  
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