
2020-03-16  Astelehena
7.052 zk.
www.kronika.eus

urumea bailarako egunkaria

URUMEA  KORONABIRUSA

Koronabirusaren hedatze neu-
rriak hartu ditu Espainiako 
Gobernuak, eta alarma egoera 
ezarri du jadanik. Hori horrela, 
herritarren mugimendu askata-
suna mugatuko duen dekretua 
jarriko da gaur abian. Neurri 
hauek, «koronabirusaren za-
balkundea oztopatu eta herritar 
kutsatuen kopurua apaltzeko» 
hartu dira. 

Etxetik irteteko baldintzak
Herritarren mugimendu aska-
tasuna mugatu bada ere, ba-
daude salbuespenak, izan ere 
ezinbestekoak diren joan-eto-
rriak egiteko aukera izango dute 
herritarrek, eta honakoak dira 
zortzi kasuak: elikagaiak, sen-
dagaiak eta behar-beharrezko 
produktu eta zerbitzuak esku-
ratzeko; osasun zentroetara joa-
teko; lanera joateko; kanpoan 
dagoena etxera itzultzeko; na-
gusiei, adingabeei, dependen-
teei edo ezgaitasuna dutenei la-
guntzeko; bankura joateko, eta 
azkenik, ezinbesteko kasuetan. 
Pedro Sánchez presidenteak 
adierazi du, ezingo dela kalera 
atera «lagunekin afaltzera», eta 
gainera, taldeka ibili ordez,  ba-
karka ibiltzea agindu du Espai-
niako Gobernuak. «Txakurrak 
ateratzeko, kalera irten daite-
ke». Horrez gain, ile apainde-
gira edo garbitegira joateko ere 
baimena eman du Gobernuak, 
«beti metro eta erdiko distan-
tzia gordetzen bada ondoan da-
goen pertsonarekiko». 

Komertzio txikiak eten egin 
dira, baina hainbat salbuespen 
daude, hala nola, «ekipamen-

du teknologikoek, prentsak, ile 
apaindegiek, tintategiek», hona-
ko komertzio txiki hauek, euren 
lanarekin jarraitzeko baimena 
dute. 

Alarma egoerari lotuta-
ko neurriak hamabost egunez 
egongo dira indarrean, oraindik 
luza daiteke, Espainiako Kon-
gresuak hala onartuz gero. 

Atzo, Ertzaintza kaleetan 
neurriak hartzen 
Atzo, Hernaniko Ertzaintza, ka-
leetan barrena ibili zen, herriko 
mugimendua kontrolatzeko as-
motan. Herritarrei «etxera itzul-
tzeko» aginduz, edo kalean zer 
egiten zuten galdezka. 

Alarma egoera honen au-
rrean, kalera ateratzeagatik 
isunak jarriko dituztela iragarri 
dute, «ez bada ezinbesteko joan 
etorria egiteko», beraz kalera 
ateratzekotan, hasieran aipatu-
tako zortzi kasu horiek betetzea 
gomendatzen dute. 

Gainera, Espainiako Gober-
nuak dio, egungo alarma egoera 
honetan, Koronabirusaren kon-
finamendua egiten ez duenari, 
600.000 euroko isuna jarri da-
kiokela.

Lurraldebusek, zerbitzuan 
murrizketak
Gipuzkoako Foru Aldundiak 
adierazi du, Lurraldebusen zer-
bitzuen eskaintza osoa, %40 eta 
%60 artean murriztuko dela, eta 
gaueko zerbitzuak era bat ezaba-
tuko direla. Ospitaletarako zer-
bitzuak ordea, %100ean jarrai-
tuko du. Neurri hauek gaurtik 
aurrera sartuko dira indarrean, 
eta ordutegiak lurraldebus.eus 
webgunean ikusi daitezke.  

Herritarren mugimendu askatasuna mugatuta 
egongo da, ez bada, beharrezko joan-etorrietarako 
COVID-19a ez hedatzeko neurriak hartu ditu 
Espainiako Gobernuak eta alarma egoera 
ezarrita, herritarren mugimendu askatasuna 
mugatuko da gaurtik aurrera. 

630 kasu positibo eta 22 hildako 
Euskal Autonomia Erkidegoan 
630 kasu positibo eta 22 hildako izan dira Osasun Sailak emandako 
Euskal Autonomia Erkidegoko azken datuak. Nafarroan aldiz, 196 izan 
dira kutsatuak eta hildako bat. 

EUSKAL HERRIA COVID-19

COVID-19 birusaren inguruko 
azken datuen berri eman zuen 
atzo, Osasun Sailak. Euskal Au-
tonomia Erkidegoan guztira, 
263 pertsona ospitalean dau-
dela baieztatuz. Eta Nafarroan 
berriz, 43.

Arabak antzeman ditu kasu 
gehien, 409 izan dira, hain zu-
zen, Bizkaiak 158 eta Gipuzkoak 
63.

Araban, 49 positibo baiezta-
tu dituzte, 16 pertsona hil dira, 
eta 173 daude ospitalizaturik. 

Bizkaian berriz, kasu be-
rriak daude, 43 hain zuzen. 70 
dira ospitalean daudenak eta 
hildakoen kopurua ez da alda-
tu, 3 dira. 
Gipuzkoan, 17 positibo berri 
egon dira, 20 pertsona ospita-
lean eta 3 pertsona hil dira. 

Nafarroan berriz, 196 kasu 
positibo daude, horietako 43 os-

pitalizaturik, Foru Gobernuak 
jakitera eman duenez.

Eusko Jaurlaritzako Osa-
sun Sailak adierazi duenez, 
Euskadi, Madril, Bartzelona, 
Frantzia, Alemania eta Italia, 
besteak beste, «entsegu klini-
koetan parte hartzen ari dira 
nazioarte mailan», COVID-19 
birusari aurre egiteko. Entse-
guen aurreneko emaitzak «da-
tozen hilabeteetan» lortzea es-
pero dute. 

Etxean geratzea ezinbestekoa izango da egun hauetan.
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IRAGARKI MERKEAK

Iñigo Royo Masajista. Masajea, naturopatia, osteopatia, kinesologia, reiki, homeopatia, 
akupuntura,... Deitu: 943 33 28 94 - 626 80 76 33 (Agustindarren plaza, 4)

  TAXIAK: 943 550093 (Hernani) 622 222 343 (Astigarraga) 948 514037-948 514019 (Goizueta)  UDALTZAINGOA: 943 248900 (Hernani) 943 335230-699 487 587 (Astigarraga)  DYA: 943 464622 
AUTOBUSAK:  Garayar: 943 556658  Areizaga: 943 452708  Korreoa Goizueta-Hernani: 948 514037  ANBULATORIOA: 943 006666 - 900 203050 (Hernani) 943 335644 (Astigarraga) 948  
510800 (Goizueta)        Egunez:  Castilla Urbieta, 7 (Hernani)  943 552941   Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARGaur giro euritsua eta hotza izango dugu. Tenperaturak nabarmen 
egingo du behera. Zerua lainotuta egongo da eta euria denera 
iritsiko da, gainera tarteka trumoi-ekaitzak bota ditzake.
Min.7º / Max.11º

Bihar euri kontuekin jarraituko dugu. Arratsaldean egoerak egonkor-
tzera egingo du ipar partean. Tenperaturak gora egingo du apur bat.
Min.8º / Max.14º
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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

Zoriontasuna gure bizitzako 
helburu garrantzitsuenetarikoa 
bihurtu da azken urte hauetan. 
Hori dela eta, etengabe gure in-
guruan «zoriontasun» hitza aur-
kitzen dugu: iragarkietan, sare 
sozialetan, aldizkarietan... Bai-
na, zoriontasunak gure bizitza 
gobernatu behar al du?

Argi dago gaur egun zo-
riontsu izateko beharra dugula 
eguneko 24 orduetan, hau da, 
zoriontsu ez bagara, gizartetik 
kanpo gaude. Nolabait esatea-
rren, zoriontasunaren tirania 
bizi dugu egun. Sare sozialetan 
gainera hau areagotu egin da; 
alde batetik, gure bizitzaren alde 
positiboa besterik ez baitugu era-
kusten. Honek arazo larria ekar 
lezake: batetik, gure ingurunean 
ditugun pertsonak beti zorion-
tsu ikusten ditugunez, frustatu 
egiten gara gu hala sentitzen 
ez garenean, eta inbidiak gure 
bizitza gobernatzen du. Beste-
tik, sentimendu negatiboen ga-
rrantzia gutxiesten dugu. Triste 
egotea edo inbidia sentitzean, 
gaizki sentitzen gara, askotan 
errudun sentitzeraino ere bai. 
Ez dugu ahaztu behar zoriontsu 

ez ezik sentimendu negatiboak 
ere izatea komeni direla, biolo-
gikoki ezinezkoa baita eguneko 
24 orduetan irrifarrea izatea. 
Baina, zoriontasuna soilik sare 
sozialetan aurkitzen dugu? 

Gure ingurua aztertzen ba-
dugu, konturatuko gara zorion-
tasuna iragarkietan edo eros-
ten ditugun produktuetan ere 
badaudela: Coca Cola edaten 
baduzu, zoriontsu izango zara; 
Audi A3 bat erosten baduzu, zo-
riontsu izango zara, eta horrela 
etengabe. Hori dela eta, jabetu 
behar dugu zoriontasuna mar-
ketinaren gakoa dela. Beraz, 
kontu handiz hartu behar ditu-
gu telebistan edo beste iragar-
kietan ageri diren zoriontasuna-
ren ideiak, saldu diguten egoera 
utopiko hori ezinezkoa baita. 
Gainera, askotan, saltzen digu-
ten zoriontasunaren eredu hori 
ez dator gure balore eta ideiekin 
bat.

Bestalde, azken urtetan zo-
riontasunari buruz ideia oker 
bat zabaldu da: zoriontasuna 
soilik gure menpe dago. Badiru-
di zoriontasuna gure erabakien 
araberakoa izango dela. Hau da, 

zorigaiztokoak bagara, geure 
errua izango da. Egia da norbe-
re borondateak eragin handia 
duela zoriontsu izateko garaian, 
baina, zoriak ez al du eragi-
nik? Argi dago baietz. Esaiozu, 
bestela, Mediterraneoa ontziz 
zeharkatzen duen etorkin bati 
sentitzen duen zorigaitza bere 
erantzukizuna dela... Gainera, 
euskaraz zoriontasun hitzak 
(zoriona = zori + ona) adierazten 
digu zoriona ez dagoela soilik 
gure menpe, zoriak ere eragina 
baitu. 

Laburbilduz, kontuan edu-
ki behar dugu zoriontasunak 
gure bizitzan hartzen duen ga-
rrantziaz, besteak beste, saldu 
diguten zoriontasunaren ideia 
okerra delako. Oso garrantzitsua 
da sentimendu positiboak edu-
kitzea, baina azken hauek ezin 
dute gure bizitza kontrolatu, 
hots, ezin ditugu gure erabakiak 
soilik zoriontsu izateko helburu 
hori lortzera bideratu.

Iker Arratibel 
Zotes 

Zoriontasuna, gure bizitzaren ardatza

HERNANI DOBERA

Koronabirusak eragindako kal-
te edo osasun egoera larriaren 
aurrean, Doberak prebentzio 
neurriak hartu ditu, birusa-
ren hedapena murrizteko eta 
osasun zerbitzuak gainezka ez 
egiteko asmotan. Hori horrela, 
Doberak bertan behera utzi ditu 
ikasturtean zehar antolatutako 
egitasmoak, eta datozen egune-
tan egingo ziren ekintzak, hala 
nola, Laburbira, «martxoaren 
25ean egingo zena», eta mintza-
praktikako partehartzaileekin 
triki-pintxopotea, «martxoaren 
26an egingo zena».

Doberak, prebentzio neurri 
hauek hartu baditu ere, langi-
leak lanean jarraituko dutela 
azpimarratu nahi zian dute, ho-

nakoa adieraziz «edozer gauza 
behar izanez gero, jarri gurekin 
kontaktuan edo harremane-
tan». Telefonoz deitu daiteke, 
943 332 799 zenbakira deituz, edo 
email bat idatziz, dobera@dobe-
ra.eus helbidera. 

Bota Bertsoa! lehiaketa
Bota Bertsoa! bertso paperen 
lehiaketa txikia antolatu du Do-
bera Euskara Elkarteak, Iraulio 
Panttalone Bertso Kabiyakin el-
karlanean. Oraingoa, VI. edizioa 
da. Eta lehiaketan parte hartze-

ko aukera egongo da martxoa-
ren 22ra arte. Hala ere, emailez 
egin beharko da, Koronabiru-
sak sortutako egoera dela eta, 
prebentzio neurri gisa, Doberak 
erabaki du, emailez hartu daite-
keela parte.  

Bertso Eskolak erabakiko du 
bertso saridunak zein izango 
diren. Beti bezala, hainbat as-
pektu sarituko dira: bertsorik 
sakonena, umoretsuena, poeti-
koena, teknikoena, morbosoe-
na... Eta saridunen artean, sa-
gardogileek emandako opariak 
banatuko dira; otorduak, sagar-
do kaxak...  

Bertan behera Doberaren 
egitasmoak, Covid-19 dela eta
Koronabirusak eragindako osasun egoera 
larrialdi honen aurrean, Doberak, bertan behera 
utzi ditu ikasturtean zehar egingo zituen 
egitasmo eta datozen egunetarako ekintzak.

HERNANI  ERREMONTEA

Covid-19ak eragindako egoera 
honen aurrean, aurreko astean  
kirol aktibitate ia denak bertan 
behera geratu ziren eta erre-
montea izan zen salbuespen 
bakarrenetakoa. Oriamendi2010 
enpresak aktibitate guztiak eten 
ditu, hau ere beti egoeraren ebo-
luzioaren  baitan. Hori horrela, 
larunbatean jokatu ziren parti-
duak, azkenak izan ziren. 

Larunbatean jokatu zen bi-
garren partidua, Sagardoaren 
Txapelketakoa izan zen, Ezku-

rra II eta Goizuetako Zubirik, 
Larre Gain Sagardotegiaren ize-
nean jokatuz, eta Goikoetxea V 
eta Azpiazu IIIk, Gurutzetaren 
izenean. Norgehiagoko handia 
izan zuen Sagardo Txapelketako 
partiduak. Izan ere, Larre Gain 
atera zen garaile, Goikoetxea 
V eta Aizpuru IIIak gutxigatik, 
baina ezin izan zituzten garaitu 
arerioak. 40 eta 39 ko emaitza-
rekin amaitu zuten partidua. 

Lehenengo eta hirugarren
partiduak
Lehenengo partiduari dagokio-
nez, Urrutia II eta Arruarte izan 
ziren garaipena lortu zutenak, 
Beñat eta Garcésen aurka joka-
tuz. 

Hirugarren partiduan berriz, 
Zeberio II eta Barrenetxeak lor-
tu zuten garaipena, 40 eta 27 ko 
emaitzarekin amaituta, Urriza 
eta Larrañagaren aurka.  

Larre Gain garaile, 
Ezkurra eta Zubiriren 
garaipenarekin
Ezkurra II eta Zubiri 
goizuetarrak lortu 
zuten garaipena pasa 
den larunbatean jokatu 
zen Sagardoaren 
Txapelketan. Doberarekin 

harremanetan 
jartzeko, deitu 943 
332 799 zenbakira 
edo idatzi dobera@
dobera.eus helbidera. 

Gaurtik aurrera, 'Egunean 5' galdera, 
Mundarrok
ASTIGARRAGA  MUNDARRO

Alarma egoera honen aurrean, etxean gelditzeko kanpainarekin 
bat etorri da Mundarro. Hori dela eta, egunean 5 galdera egingo 
ditu Mundarrok bere instagram kontutik, astigarragakomundarro. 
Galderak, Astigarraga, Mundarro eta kirolari buruzkoak izango 
dira. Antolatzaileek adierazi dute sari ugari egongo direla irabaz-
leentzat, hala nola, sudaderak, poloak, motxilak, eta beste hain-
beste. Beraz, parte hartzeko deia luzatu dute. 

Aiztondo Abesbatzak antolatutako  
bidaia, atzeratu egin da
ASTIGARRAGA  AIZTONDO ABESBATZA

Astigarragako Aiztondo Abesbatzak aurten 25 urte bete ditu, eta 
hainbat ekitaldi antolatu zituzten urte osoan zehar egiteko, haien 
artean, martxoaren 19an lau eguneko bidaia antolatu zuten Giro-
nara, baina egungo egoera ikusita, atzeratu egin dute. Aiztondoko 
Abesbatzak adierazi du, behar bada, «gauzak hobetzen badira» 
urrira pasako dutela bidaia, eta antolatutako guztia.

CD Hernaniko futbol taldeak egiten 
duen sorta zozketa, bertan behera
HERNANI CD HERNANI

Koronabirusa dela eta, CD Hernani futbol taldeak ostiraleko egiten 
duen sorta zozketa bertan behera gelditu da, eta azpimarratu dute 
egoera hobetzerakoan berriro martxan jarriko dela. Aurreko aste-
buruko irabazlea 085 zenbakia da, «Antziola tabernan banatua».

Hainbat aspektu 
sarituko dira; 
bertsorik sakonena, 
poetikoena...
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