
2020-03-22, Igandea
7.058 zk.
www.kronika.eus

urumea bailarako egunkaria

KORONABIRUSA - ATZOKO DATUAK

50  
positibo berri

273* 
positibo guztira

11  
hildako

84 
ospitalizatuta

110 
positibo berri

664 
positibo guztira

10 
hildako

222 
ospitalizatuta

GIPUZKOAN NAFARROAN

*Hernanin 7 (berriak 3),  Astigarragan 3 (berririk ez)

HERNANI  KORONABIRUSA

Koronabirusaren hedapenak 
bete-betean harrapatu 
zaitu Italian. Noiz hasi 
zineten aurreneko neurriak 
nabaritzen?
Hemen, Koronabirusaren aur-
kako neurriak hartzen hasi zi-
ren otsaileko azken astean. Egin 
zutena izan zen, hasiera batean, 
unibertsitateak, diskotekak, li-
burutegiak... leku publiko gehie-
nak itxi. Gero, gauzak gehitzen 
joan ziren. Gune gorriak ezarri 
zituzten Italia osoan zehar, eta 
Padova horietako bat izan zen. 
Orduan, geunden tokitik ez ate-
ratzeko muga jarri ziguten. Gero, 
Italia osoa izendatu zuten gune 
gorria, eta beraz, ezin genuen 
mugitu Italian barrena ere, leku 
batetik bestera. Azken dekretua 
martxoaren 8koa izan da, eta 
ordutik ezin dugu etxetik atera, 
ez bada erosketak egin edo far-
maziara joateko. Beraz, ordutik 
gaude etxetik atera gabe.

Eta nola moldatzen zara?
Ni erresidentzia batean bizi 
naiz, eta gela partekatzen dut 
lagun batekin. Nire lagun guz-
tiak hemen ditut; gutxi-gora-

be hera 15 bat izango gara. Ge-
hienbat, pelikulak eta serieak 
ikusten pasatzen dugu eguna, 
eta ikasten ere bai. Unibertsi-
tatetik klaseak online ematen 
dizkigute, eta, beraz, klaseak 
jarraitu eta etxerako lanak egi-
ten ditugu. Eta noizean behin, 

erresidentzian daukagun pa-
tiora jaisten gara denak batera 
egotera. Baina, beti, distantzia 
minimo bat mantenduta, metro 
bat ingurukoa. Hala ere, ez gara 
askotan elkartzen.

Badakizue neurriak noiz arte 
egongo diren indarrean?
Azkeneko dekretua apirilaren 
3ra arte aplikatuko dute, baina 

aukera dago gero ere luzatzeko. 
Beraz, gauzak ez badu hobera 
egiten, pentsatzen dut luzatu 
egingo dela.

Beldurrik edo ezinegonik 
sentitzen duzue?
Beldurrik ez, gazteak baikara. 
Badirudi gaixotasunak ez digu-
la gehiegi eragiten. Zaila da guk 
gaizki pasatzea honengatik. Bel-
durrik ez, baina beti sentitzen 
da halako ezinegona, gaixotuko 
zaren edo ez. Hobe, gaixotzen 
ez bagara, baina ez dugu hain-
besterainoko beldurrik. Gehien 
molestatzen duena da, Erasmus 
ikasleak garela; etorri gara hona 
urtebetez Erasmusera, eta hau 
behin bakarrik egiten da. Sen-
tsazioa da denbora galtzen ari 
garela, edo ez garela ari aprobe-
txatzen. Ez dago gure esku; argi 
dago. Baina izorratu egiten du 
Erasmus egitera etorrita, hemen 
egon behar izatea hilabetez edo 
gehiago, kalean edo bidaiatzen 
aritu beharrean.

Euskal Herrian orain gutxi 
murgildu gara egoera 
beretsuan... Gomendiorik 
baduzu?

Hemen bezala zaudete honezke-
ro, etxetik ezin aterata, eta dena 
itxita dagoela. Emango nukeen 
gomendioa da esaten diguten 
hori betetzekoa: etxetik ez atera-
tzea, ez bada erosketak egiteko. 
Gero, eskuak ondo garbitzea eta 
higienea mantentzea. Eta, batez 

ere, gazteei, gaixotasunak guri 
hainbeste eragiten ez digunez 
eta beldurrik ez dugunez, agian 
etxetik ateratzeko gogo gehien 
daukagunoi, esango nieke ga-
rrantzitsua dela esandakoa be-
tetzea. Nahiz eta guri ez eragin, 
gure gertuko norbaiti eragin 
diezaioke. Denon kontua da, eta 
garrantzitsua da neurriak bete-
tzea, gauza oso serioa baita.  

«Erasmus ikasle bezala, sentsazioa da denbora 
galtzen ari garela, edo ez garela aprobetxatzen ari»
Iraila bukaeran joan 
zen Padovara, Italiara, 
Ander Berrondo 
hernaniarra, ikasturte 
osoa bertan pasatzeko 
asmoz. Ingeniaritza 
Informatikoa egiten 
ari da, Erasmus 
programaren barruan. 
Koronabirusaren 
hedapenak bete-
betean harrapatu du 
Italiako aurreneko 
gune gorrietan.

Ander Berrondo hernaniarra, Italian, Padovako ikasleen erresidentzian. Bideoa ikusgai: 'www.kronika.eus'

«Gune gorriak ezarri 
zituzten Italia osoan 
zehar, eta Padova 
horietako bat izan 
zen. Orduan, geunden 
tokitik ez ateratzeko 
muga jarri ziguten»

«Nahiz eta guri 
ez eragin, gure 
gertuko norbaiti 
eragin diezaioke. 
Denon kontua da, 
eta garrantzitsua da 
neurriak betetzea»

Laguntza sarea 
martxan, 
Goizuetan ere

Erosketak eginen 
dizkiete arrisku 
taldeetakoei, edo 
haurrak etxean 
bakarrik uzterik ez 
dutenei: 681 265 187.

URUMEA  KORONABIRUSA

Goizuetan ere martxan da 
herritarren laguntza sarea, 
egoera hauetan daudenei 
laguntzeko: adi ne ko pertso-
nak, arrisku tal de etakoak, 
edota haurrak etxe  an baka-
rrik uzterik ez dau ka tenak. 
Horiek, telefonoz deitu de za-
kete, 681 265 187 zenbakira; 
eta laguntza sareko norbait 
joanen da behar dituzten 
produktuak, elikagaiak edo 
botikak erostera.

Astigarragan, Bolondres 
Sarea sortu du Udalak, eta 
hauek dira laguntza es  ka-
tzeko bideak: 943 33 52 32 
telefonoa, edo ongintza@as-
tigarraga.eus eta alkatetza@
astigarraga.eus emailak. 
Boluntario izateko, berriz, 
telefono horretara deitu. Eta 
Hernanin, Urumea Herrigu-
neak jarri du martxan Zain-
tza Taldea. Lagun tza behar 
duenak, telefonoz deitu de-
zake, 690 145 760 zenbakira; 
edo whatsapp bidez idatzi, 
691 145 760 zenbakira. Eta 
lagundu nahi duenak, idatzi 
whatsappetik: 663 473 045.

Astigarragan zein Her-
nanin, adinekoei erosketak 
egiteko eta haurrak zaintze-
ko eskainiko dute laguntza.
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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 BIHARAurreko egunetan baino laino gehiago izango ditugu gaurkoan, eta 
tarteka, estalita agertuko da zerua, kostaldean bereziki; bertan, 
frexkatzera egingo du. Hego-haizea ibiliko da goizean, eta iparraldera 
aldatu eta bizituko da gero.  Min.10º / Max.16º

Lainotuta egongo da zerua, eta goizean zaparrada batzuk botako 
ditu, tarteka.  Ekaitzak ere jo dezake, zenbait tokitan. Egunaren 
bukaeran egingo du atertzera eta argitzera. Ekialdeko haizea ibiliko 
da. Tenperatura, koxka bat behera:  Min.9º / Max.16º (e

us
ka
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)

 “Emaginak arrazoi fisikorik 
ez zegoela esatean, nire ezin-
tasuna hareagotu egin zela 
onartu behar dut. Orduan, 
zergatik ezin dut koitorik 
praktikatu jende normalaren 
pare? Zergatik dut mina sen-
titu beharko nukeen plaze-
rraren ordez?”

... txoko desberdinak araka-
tzen lagundu zidan, kezkak, 
desioak, jendea ezagutzeko 
bide desberdinak, ligatzeko 
modu sanoak… eta guzti 
horrek, urteetan gainean 
neraman zama pixkanaka 
arintzen lagundu ninduen. 
Inongo ezkutuko traumarik 
bilatzeko ahalegin handiegi-
rik egin gabe, sexuarekin eta 
sexuaz par egiten ere ikasi 
nuen, garrantziarik kendu 
gabe, nire bizitza ezintasun 
horren konplejutik ateratzea 
ahalbideratu zidan” 
…
“Lagunartean bageunde beza-
la, sexologoak erne entzuten 
ninduen, lanketaren nondik-
-norakoa markatu ohi zidan, 
ekintza garbi bat proposatu 
eta  etxerako-lanak egitera 
bidaltzen ninduen hurrengo 

saiora arte. Argi baitago bidea 
norberarena dela, eman 
beharreko pausuak ere bai, 
baina benetan gaiari buruz 
dakien baten eskutik joateak, 
zer esango nizuke bada, ez du 
preziorik! “
…
“Eta agian guztia bere onera 
etorri dela irakurri nahiko ze-
nuke azken lerroetan, gizarte 
honetan estipulatua dagoen 
sartu-atera horretan ez duda-
la inogo oztoporik sentitzen, 
guztia konpondu nuela duela 
bi urte izandako saio haietan, 
baina ez da erabat horrela. 
Edonola ere, lehen baino pixu 
txikiagoa du orain niretzat. 
Dagoeneko ez naiz sexual-
ki ezindu sentitzen, baditut 
beste hamaika aukera agian 
askok planteatu ere egin ez 
dituztenak.  “

Beldurra ematen digun ho-
rri aurre egiteko, argi izan 
behar dugu, ekiditen dugun 
hori ez dela txikiago egiten 
kontrara, modu ez propor-
tzionatuan handitzen da. 
Lehen pauso bat emateko 
unea iritsi dela sentitzen 
baduzu, dena aurrera! 

PLAX! Hernaniko udaleko sexu eta bikote aholkularitza da. Aurrez-aurreko doako 
arreta zerbitzua ematen dugu. Sandiusterri 1 zenbakian dugu bulegoa. 
Hitzordua egiteko: 656 544 606 (deitu edo bidali whatsapp bat), www.hernani.eus/sexu 
eta facebook.com/plaxhernani

Txoko desberdinak arakatzen

EROTIKAN  
PLAX

TESTIGANTZAK

Lekukotza: Maia*, 38 urte
      * ezizena

Bikotekidea izan ala ez, emakume askori 
kezkatzen die bagina-sarketa egiteko 
zailtasunak, minak edo beldurrak berak. Maiak 
honela kontatu digu Plax! Sexu eta bikote 
aholkularitzan izandako esperientzia.

HERNANI  UDALA

COVID-19 birusaren eraginaren 
aurrean, Hernaniko adinekoen 
egoitzan «neurri zorrotzak» har-
tu ditu Udalak, bertako egoi-
lia rrak babesteko, «kolektibo 
zaur garriena izanik». Hori ho-
rrela, bisitak bertan behera utzi 
dituzte: «badakigu neurri gogo-
rra dela, senideentzat zein egoi-
liarrentzat, baina derrigorrezko 
prebentzio neurria dela iritzi 
dute osasun adituek».

Azaldu dute, egun hauetan 
dei asko jaso dituztela egoi-
tzan, eta ezinezkoa dela guztiei 
momentuan erantzutea; baina 
jakinarazi dute, egoiliar bakoi-
tzaren familiak egunero jaso-

ko duela deia, bere senidearen 
egoeraren berri izateko. Gainera, 
aditzera eman dute, whatsapp 
bidez bideodeiak egiten hasi di-
rela, ahal den kasuetan seni deek 
egoiliarrak ikusi ditzaten.

Udalak nabarmendu du, era 
berean, adinekoen egoitza sek-
toretan antolatu dutela, isolatu 
beharreko kasurik egotekotan, 
banaka isolatu ahal izateko. 
Gainera, jakinarazi dute, osa-
sun langileek zein animatzaile 
eta psikologoek jarraitzen dute-
la lanean, ahalik eta normal-
tasun haundienarekin jarraitu 
eta lasaitasuna transmititzeko. 
Eta eguneko zentroa itxita da-
goenez, bertako langile batzuk 
ere ari dira adinekoen egoitzan, 

zerbitzua indartzeko. Garbiketa 
ere, indartu egin dute.

Kolektibo arriskutsuenetako 
herritarrei etxera deituko diete, 
haien egoera ezagutzeko
Udalak aurreratu du, bestalde, 
etxera deituko dietela udal lan-
gileek, arrisku gehien duten ko-
lektiboetako herritarrei; berezi-
ki 80 urtetik gorakoei, Hernanin 
1400etik gora baitira.

Dei horietan, galdetuko diete 
zer moduz dauden eta zer behar 
dituzten, beharrezko neurriak 
hartzeko. Gainera, Urumea He-
rriguneak martxan jarri duen 
Zaintza Taldearen informazioa 
eta telefonoa helaraziko diete.

Azkenik, Udalak jakinarazi 
du, Elikagai Bankuarekin ha-
rremanetan dagoela, apirileko 
banaketa egin ahal izateko, pre-
bentzio neurriak betez: «hori 
no la egin lantzen ari gara».  

«Gogorra da bisitak debekatzea, 
baina derrigorrezko neurria da»
Neurri zorrotzagoak hartu dituzte adinekoen 
egoitzan, eta telefonoz edo bideodeiak eginez 
izango dute egoiliarren berri, haien senideek.

HERNANI  ERRUGBIA

Beren jarduera guztiak bertan 
behera utzi dituzte Ohorezko 
Mailako errugbi taldeek, dato-
rren denboraldiaren hasierara 
arte. Hala adostu eta erabaki 
dute talde guztiek, eta hori da 
Espainiako Errugbi Federazioa-
ri helarazi diotena. Federazioak 
proposatu zuen apirilaren 30era 
arte itxarotea, erabakitzeko aur-
tengo denboraldia bertan behe-
ra utzi edo jokatzen jarraitu.

Horren aurrean, Ohorezko 
Mailako taldeek lehentasuna 
eman nahi diote guztien osa-
sunari eta gaixo daudenak sen-
datzeari, eta taldeetako giza 
baliabideak estatuko emergen-
tzian laguntzera bideratu nahi 
dituz te: «atsekabetu egiten gai-
tuzte Koronabirusak eraginda-

ko heriotzek, eta erantzukizun 
sozialagatik, uste dugu ez dela 
momentua lehiaketetan pen-
tsatzeko. Horregatik, ez ditugu 
partidu gehiago jokatuko, den-
boraldi honetan».

Federazioak aurtengo den-
boraldia bertan behera uztea 
erabakitzekotan, zehazteko ge-
ratuko da, nola abiatuko den 
hurrengoa. Gerta daiteke une 
honetako sailkapena kontutan 
hartuz bukatutzat ematea Oho-
rezko Mailako liga; edota aur-
tengoa baliorik gabe utzi, eta 
denboraldi berria hutsetik has-
tea. Aurreneko kasuan, Ohorez-
ko B Mailan jokatuko luke Her-
nanik, datorren denboraldian, 
une honetan sailkapeneko az-
keneko tokian dagoelako. Eta 
bigarren kasuan, aldiz, maila-
rik gorenean jarraituko lukete 
trikolore ek, beste urte batez.

Dagoeneko bukatutzat eman 
dutena, 23 urtez azpiko taldeen 
liga da. Hala erabaki du Espai-
niako Errugbi Federazioak, eta 
beraz, Hernani-Atletico San Se-
bastian taldeak agur esan dio, 
denboraldiari.  

Bukatutzat eman dute 
denboraldia, taldeek
Datorren denboraldira 
arte beraien jarduera 
etetea adostu dute 
Ohorezko Mailako 
errugbi talde guztiek, 
Hernanik barne. 

Sare sozialen bidez 
ekintzak, egunero
ASTIGARRAGA  GAZTELEKUA

Lokala itxi du Astigarragako 
Gaztelekuak ere, baina sare 
sozialen bitartez jarraitzen 
dute zerbitzua eskaintzen, 
egunotan. Horrela, Instagram 
eta whatsapp bidez, egunero 
luzatzen diete proposamena 
nerabeei, zenbait ekintzatan 
parte hartzeko: sukaldaritza, 
eskulanak, mahai jolasak... 
Eta Skype bidez ere, hezitzailee-
kin taldean hitz egiteko ordu 
batzuk ezarri dituzte. «Itxialdia 
denontzat ari da gogorra izaten, 
eta nerabeei egoera hau arin-
tzen saiatzen ari gara», diote.

Bestalde, jakinarazi dute, 
orain  goz bertan behera geratu-
ko direla Aste Santuko egitarau 
bereziaren barruan antolatuta 
zeuzkaten irteerak. Hori horre-
la, horietarako izenematea itxi 
dute, eta gu rasoei eskatu diete, 
ordainketarik ez dezatela egin.

Biharko bilera 
partehartzailea, 
atzeratuta
GOIZUETA  HIRIGINTZA

Goizuetako 2 poligonoko 24 par-
tzelaren inguruan, bilera deitu 
zuten bihar eguerdirako, herri-
tarren partehartzea sustatzeko. 
Baina COVID-19 birusak eragin-
dako egoera dela eta, bilera 
atzeratzea erabaki dute. 
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