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urumea bailarako egunkaria

KORONABIRUSA - ATZOKO DATUAK

47  
positibo berri*

223 
positibo guztira

6  
hildako

79 
ospitalizatuta

72 
positibo berri

554 
positibo guztira

6 
hildako

195 
ospitalizatuta

GIPUZKOAN NAFARROAN

*Hernanin 4  Astigarragan 3

HERNANI TABERNAK

Covid-19 edo Koronabirusak era-
gindako egoera honen aurrean, 
sagardo denboraldia eteteko 
neurriak hartu ziren bai Her-
nanin zein Astigarragan, eta 
horrekin batera tabernak ixtea 
ere erabaki zen. Hori horrela, 
Hernaniko  Ekos, Haida eta Guria 
tabernek, euren iritziak parte-
katu nahi izan dituzte eta egoe-
ra nola bizi duten ere deskribatu 
diote Kronikari. 

Koronabirusak, kaleak hus-
tu ditu, eta hainbat komertzio 
itxi, Ekos tabernako jabeek azal-
du dute, momentuz, 15 egun 
ixtearen agindua jaso zutela, 
baina argi daukate, gehiago lu-
zatuko dela, «garai onenean gai-
nera!». Haida tabernako jabea 
ere bat dator, izan ere, «egoera 
oso larria denez, 15 egun baino 
gehiago iraungo du honek, eta 
tabernek itxita jarraitu beharko 
dute, tamalez». Guria tabernak, 
bere ateak itxi behar izan ditu, 
jarri diren prebentzio neurriak 
direla eta, eta adierazi dute, 
ostiral goizean denak ohiko bi-
zitza normala egiten ari zirela, 
«baina bat-batean harrapatu 
gintuen honek guztiak, eta ez 
genuen imajinatuko puntu ho-
netara ere iritsiko ginenik».

Martxoa amaitzear da, eta 
etorkizun hurbil bati begira, 
Ekos tabernak, uste du, gutxie-
nez hilabete iraungo duela itxie-
rak. «Guk zoritxarrez ezer gutxi 
egin dezakegu… Ezarritako neu-
rriak bete eta beste gauza ba-
tzuk egiteko aprobetxatu, hala 
nola, garbiketa, inbentarioa…». 
Haidak dio, egoera larria de-

nez, krisi bat egongo dela, «egia 
esan, esan daiteke krisi batean 
sartuak gaudela jadanik. Hala 
ere, uste dut, herritarrok gure 
eskuetan dagoena egin behar 
dugula, eta lanean jarraitu, bi-
rusari eta egoerari aurre egi-
teko». Guria tabernakoek ere 
antzera, «egia esan etorkizun 
iluna ikusten dugu», gainera, 
azaleratu dute bakoitzak egoe-
ra ezberdin bat daukala, baina 
«denak aterako gara kaltetuak 
egoera honetatik». Argi dute, 
beraien eskuetan dagoena egin 
dutela, «taberna itxi dugu eta 
etxean sartuta gaude egun osoa, 
gainontzekoa mediku eta eri-
zainen eskuetan dago, beraz be-
raiengan jarri behar dugu kon-
fiantza».

Txotx irekiera eteteak, uste-
kabean harrapatu zituen hain-
bat hernaniar eta behar bada, 
taberna eta komertzioak. Hala 
ere, Ekos tabernak adierazi du, 
beraien ustez erabaki logikoa 
dela sagardotegiak hartutakoa, 
«eta guk, tabernariek, berdina 
egin dugu egoerak hori eskatzen 
duelako». Hala ere, azpimarratu 
du, «ekonomikoki kolpe gogo-
rra, harik eta gehiago gauetako 
giroak azkenaldian duen ebo-

luzioa ikusita. Azkenean gure-
tzat, txotx garaia oso garrantzi-
tsua da, urteko bolada txarrak 
pasa ahala izateko gehienbat». 
Haidak dio, txotx denboraldia 
atzeratzeak, kalteaK ekarri-
ko dituela, «batez ere Hernani 
eta Astigarragako tabernei eta 
noski sagardogile eta sagardo-
tegiei. Logikoa dirudit egin du-
tena, baina, egoera normalera 
itzultzeko gogoz nago, ea lais-
ter konpontzen den kontu guzti 
hau». «Ematen duenez inoiz bai-
no txotx denboraldi motzagoa 
izango da» dio Guria tabernak, 
gainera, honek duen eragin kal-
tegarriaz ere jardun du, «hila-
bete pasatxo generaman txotx 
denboraldia hasi zenetik, bai-
na beti ere jende gehien biltzen 
duen hilabetea martxoa izaten 
da. Txotx denboraldiak sektore 
askotan eragiten du eta honek 
kalte handiak ekarriko dizkigu 
bati baino gehiagori…  Ea behin-
tzat txotx denboraldiaren azke-
neko hilabeteaz gozatzeko auke-
ra daukagun!» 

Hartu diren prebentzio neu-
rriak, berriak dira tabernarien-
tzat, ez baitute horrelako egoera 
larririk bizi izan inoiz. Ekosek 
dio, denentzat bezala, beraien-

tzat ere berria dela egoera, «ez 
dakit noizbait izan den horrela-
ko egoerarik. Gainera ostalari-
tza izan da neurri hauek gehien 
jasaten ari den sektoreetako bat, 
pentsa, gure soldatak, alokairua 
eta gastu gehiago… hauek ez 
dira eteten». Haidako taberna-
ko nagusiak, urteak daramatza 
tabernan lanean, eta argi utzi 
du ez duela honelako neurririk 
hartu behar izan «25 urte dara-
mazkit Haidan buru belarri, eta 
ez zait sekula halakorik gertatu. 
Honek, kalte handia egingo digu 
ekonomian, eta oso zaila izan-
go da urtean zehar honi buelta 
ematea». Guria taberna bat da-
tor, izan ere, «taberna horrelako 
hilabete batean ixtea, oso kalte-
garria da ostalaritza munduan 
lan egiten duenarentzat», ha-
laber neurriak hartzea erabaki 
dute, eta «tokatutako egoerari 
aurre egiten saiatuko gara». 

Etxean gelditzeko agindua 
ere luzatu du Gobernuak, eta ta-
bernariek, euren egunerokota-
suna kontatu digute. Ekosek dio, 
«momentuz ondo esan behar-
ko, oraindik egun gutxi batzuk 
besterik ez dira pasa. Baina argi 
dago oso luze egingo zaigula, 
nahiz eta badaukagun zer egin, 

noiz arte luzatuko den, eta zer 
gertatuko den ez jakiteak ezin 
egon handia sortzen du. Egunak 
pasa ahala, gero eta gogorragoa 
izango da, ziur». Haidako nagu-
siaren egunerokotasuna zeharo 
aldatu dela ziurtatu du, «orain 
denen antzera, ez naiz etxetik 
irteten, txakurra ateratzera eta 
behar beharrezko gauzak egi-
tera, bestela egun osoa etxean 
pasatzen dut, familiarekin. As-
tuna da, 24 orduz etxean ego-
teak ez du laguntzen, eta saia-
tzen naiz buruari ez buelta asko 
ematen». Guria tabernak dio, 
erabat aldatu zaiela bizitza, «ez 
gaude ohituak egun osoa etxean 
pasatzera, gainera denbora guz-
tian albiste berdinak entzun eta 
irakurtzen… Hala ere, oraindik 
eta zorionez, humorea ateratzen 
duen jende asko dago inguruan, 
eta berrogeialdi hau eramanga-
rriagoa egiten dute!».

Neurri hauek, beharrezkoak 
diren edo ez galdetu diegu eta 
Ekosek baiezkoa dio, «esango 
nuke berandu hartu direla era-
bakiak, beste herrialdeetan ger-
tatutakoa ikusita, argi zegoen 
honaino iritsiko zela». Haida-
koak berriz, aipatu du, aspaldi 
hartu beharreko erabakiak zi-
rela duela gutxi hartutako pre-
bentzio neurri hauek. Hala ere, 
«herritarron esku daude gauza 
asko, esaterako etxean geratzea 
ez kutsatzeko, eta gure esku da-
goena egin beharko genuke, la-
nean jarraituz». Guriakoen us-
tez ez dira jakitunak honetan, 
baina, «egoeraren larritasuna 
gutxi ez denez, esaten diguten 
neurriei kasu egitea besterik ez 
zaigu gelditzen!».

Herritarrentzat animoak,
datozen egunetarako
Tabernariek, amaitzeko gehitu 
dute, gustatuko litzaiekela de-
nek errespontsabilitate minimo 
bat hartzea, «egoera hau ahalik 
eta azkarren pasatzen laguntze-
ko, lehenbailehen normaltasu-
nera itzuli ahal izateko. Gainera 
ez goaz bide txarretik eta denok 
saiatzen bagara lortuko dugu. 
Animo denoi, pasako da eta!».  

«Txotx denboraldi laburrena izango da, aurtengoa»
Koronabirusa dela 
eta, Urumea bailaran 
hainbat neurri hartu 
dira, haietako bat 
Txotx denboraldia 
etetea, eta horrekin 
batera, tabernek ere 
ateak itxi dituzte. 

Gaur larunbata, txotx girorik ez, eta tabernak itxita.
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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:  Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738   Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARGaur, giro argia gailenduko da, tarteka erdi mailako hodei eta 
goi-hodeiekin. Arratsaldean bero-hodeiak sortuko dira mendi ingu-
ruetan. Eta tenperatura mantendu egingo da. Min.10º / Max.19º

Bihar, eguraldia aldatzen hasiko da. Goizaldean eta goizean goiz he-
goaldeko haizea ibiliko da eta hodeiak eta urdinguneak tartekatuko 
dira. Tenperatura apur bat jaitsiko da. Min.9º / Max.16º
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ASTIGARRAGA  UDALA

Astigarragako Udalak, aurre-
kontu parte hartzaileetarako 
prozesua jarri zuen abian, eta 
aurreko igandean izan zuen 
amaiera. 169 pertsonek hartu 
zuten parte, eta euren proposa-
menak helarazi zituzten. Uda-
lak adierazi du, 77 webgune bi-
dez jaso direla, eta beste 82ak, 
herrian utzitako postontzietan 
jasotako esku orrietakoak zi-

rela. Herritarrek 210.000 euro 
zertara bideratzea nahi duten 
idatzi dute, aurkeztutako propo-
samenetan.
  Igandean amaituta lehenen-
go fasea, astelehenean propo-
samen guztiak biltzeko eguna 
izan zen. 

Udalak adierazi du, proposa-
men guztiak «gaika sailkatu eta 
aztertuko ditugu». Eta bideraga-
rriak diren aztertzeko garaian, 
kontuan hartu dituzten irizpi-

deak honako hauek dira: au-
rrekontuaren barruan dauden, 
teknikoki egingarriak diren eta 
udalaren eskumena duen, bes-
teak beste. 

«Oraingoz ezin dugu eperik 
zehaztu, proposamenen azter-
ketaren araberakoa» izango 
dela jakinarazi dute. 

Bigarren fase hau amaitzen 
denean, finalisten zerrenda bat 
argitaratuko du Udalak, «auke-
ratuak izan diren proposame-
nekin». 

Eta ondorengo fasean, azken 
erabakia hartzeko, 16 urtetik go-
rako herritarrei botoa ematera 
deituko zaie.  

169 herritarren proposamen aurkeztu 
dira, aurrekontu parte hartzaileetan
Pasa den igandean amaitu zen aurrekontu parte 
hartzaileak aurkezteko epea, eta guztira 169 
pertsonek bidali zituzten proposamenak. 

Kronika irakurtzen dio bizilagunak, bizilagunari. 

Bizilagunak  
egunean jartzen, 
Kronika irakurriz
HERNANI  KRONIKA

Covid-19ak eragindako egoera 
honen aurrean ere, Kronika 
buru belarri ari da, herritarrei 
herriko txokoetako albiste, 
emaitza eta bitxikerien berri 
ematen. Eta Kronika irakurk-
tzeko aukera ez dutenek, behar 
bada, inguruko bizilagun batek 
irakur diezaioke; argazkian 
agertzen den  gizonaren mo-
duan, herrian zer gertatzen den 
ari zaio kontatzen, bizilaguna-
ri. Beraz, herritarrei eskerrak 
eman nahi dizkie Kronikak, 
«eskerrik asko egunero irakur-
tzen gaituzuenoi». 

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

Hedadura haundiko esaera 
zahar eta jakintsua da, bizitza. 

Legezko fakturazio globala-
ren rankingean, armen indus-
trian lehenengo doa munduan, 
eta, ondoren, famazeutika; hi-
rugarren berriz, edari alkohol-
dunak, laugarrenean elikadura 
eta ondoren, prostituzioa, legez 
kanpoko drogak, narkotrafi-
koa... min handiaren erantzule.

Horren ondorioa, gaixotasu-
nek eta estaldurek eragindako 
gastu publiko handia da. Saihes-
tezinak diren gehiegikeriengatik 
eta adulterazioagatik, beti in-
butuaren mutur berera «odole-
tan»: botiken neurriz kanpoko 
kontsumoa eta farmazia faktu-
ra ikaragarria.

Kontakizunaren gizartean 

bizi gara. Komunikabideek eten-
gabe ematen dute eguneko ger-
takarien berri, eta aurreko egu-
nean eragin zituzten arrazoiak 
ezkutatzen dituzte, harreman 
eta ebazpen politiko eta gizatia-
rra zailduz.

Prebentzio neurriak jarri 
arren, denok gaude arriskuan 
CIOVID-19 birusarekin. Baina ko-
koronabirus mota bakarra ego-
teko, batzuk gaixotu egiten dira, 
eta beste batzuk ez, zergatik? ez 
dakigu. 

Louis Pasteur mikrobiolo-
goak, zioen, «mikrobioa ez da 
ezer, ingurua eta lurra da dena». 
Gaur egun, kutsatuek beren 
“eremua” ahulduta edukitzea-
ren ondorioa jasaten badute, eta 
medikuntza eta nutrizio arloko 

prebentzio politikarik ez badute 
eta OMEk, batez ere lobby far-
mazeutikoek, finantzatzen du-
ten bitartean (%64), gure politi-
kariek kontrakoa esan arren... 
gure osasunarekin jolasean ja-
rraituko dute.

Antiseptiko gisa bai, baina 
batez ere kasu burutuetan, duela 
ia hamarkada bat beraiek pro-
batu zuten konponbidea 48 or-
dutan. “Arazoa” kostu txikia izan 
zen, eta ez zen produktu farma-
zeutiko patentagarria izan.

Noiz amaituko da hori, go-
bernuak eta herritarrak osasu-
na bezain ondasun preziatuaren 
jabe izatera pasatzeko?

Iulen Lizaso Aldalur

'Hobe da prebenitzea, sendatzea baino'

URUMEA  KORONABIRUSA

Koronabirusak gaixotutako en  
in  guruko datuak eman zituen  
atzo, egunero bezala, Eusko 
Jaurlaritzak eta Nafarroako Go-
bernuak, eta kontrastea egin zu-
ten, bezperan emandakoekin. 

Gipuzkoan, 47 positibo berri 
egon dira, guztira 223 gaixotu 
daude. Hildako bat gehiago egon 

da, eta ospitalean 79 lagun dau-
de, atzo baino 25 gehiago, eta 
UZIn 3 pertsona. 

Nafarroari dagokionez, 554 
pertsona dira Covid-19 birusak 
kutsatutakoak, atzo baino 72 
gehiago hain zuzen. Orain arte, 
hildako bat gehiago dago, beraz 
guztira 6 hildako izan dira Na-
farroan. 

Urumea bailaran,  
kasu gehiago 
Hernanin eta Astigarragan, 
kutsatu kopurua igo egin da, 
Hernanin 3 tik 4ra pasa da, eta 
Astigarrragan ere kutsatu bat 
gehiago dago, beraz guztira, 
orain 3 kutsatu dira.   

Positiboak gorantz, 
eta bi hildako
Gipuzkoan, 47 positibo 
berri daude, eta 
hildako bat. Nafarroan 
berriz, 72 positibo 
dekektatu dira, eta 
beste hildako bat. 

Bulegoa itxita, eta jarduerarik ez
HERNANI  MENDIRIZ MENDI

Mendiriz Mendi elkarteko zuzendaritzak jakinarazi du, itxita 
egongo dela elkartearen bulegoa, osasun alarma egoeragatik. Era 
berean, bertan behera geratuko dira, elkartearen jarduera guz-
tiak ere, kontrakoa abixatu bitartean. Gainera, bulegoa itxita egon 
arren, federatu nahi dutenek badaukate aukera: federatzeko fitxa 
(mendirizmendi.com web orrian eskuragarri) beteta, eta ordaina-
giriaren kopia bat, bulegoko postontzian utzi edo emailez bidali: 
info@mendirizmendi.com. 

Argazki lehiaketa, denbora pasatzeko
HERNANI  GAZTELEKUA

Alarma egoera honen aurrean, etxetik atera ezin denez, Hernani-
ko Gaztelekuak, argazki lehiaketa jarri du martxan, instagram 
bidez, eta animatzeko deia egin dute. Horrez gain, Gaztelekuari 
buruz gazteek duten iritzia biltzeko inkesta oraindik martxan da, 
https://labur.eus/94edc linkean sartu, eta «parte hartu».

San Joanetako programaziorako, emaila
HERNANI  SAN JOAN BATZORDEA

San Joanetako batzordeak ez du aukerarik biltzeko, hori dela eta, 
San Joanetako programazioa osatzeko proposamenak email bidez 
jasoko dituzte. Beraz, parte hartzeko interesa dutenek, paulo-h@
hernani.eus helbide elektronikora idatzi. 
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