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urumea bailarako egunkaria

GOIZUETA  KORONABIRUSA

«Aurreko larunbatean beti be-
zala egin nuen lan», dio Irati 
Arozena Almandozek. «Igande 
goizean izan genuen abixua, eta 
ez dut gehiago ireki». Hainbat 
eta hainbat autonomoren egoe-
ra bera bizi du Irati ileapainde-
giak ere. Koronabirusa dela-eta, 
hainbat neurri hartu behar izan 
ditu, guztiz itxi arte.

Desinfektatzeak, garrantzia
Aurreneko kezka zantzuak esko-
lak ixtean zabaldu zirela suma-
tu du Irati Arozenak. «Eskolak 
ixtearekin batera, kezka sortu 
zen herrian. Astearen hasieran 
ez zen hainbeste, baina egunak 
pasatu ahala, asteburu aldera, 
kezka haunditu egin zen, eta 
kaleak gero eta hutsagoak ikus-
ten ziren».

Ileapaindegian ere nabari-
tzen hasi zen, eta neurriak har-
tu zituen. «Hartu ditudan neu-
rriak izan dira, batez ere, ongi 
desinfektatzea, bai bezeroek 
uki tutako guztia eta baita be-
zeroak egon diren leku guztiak 
ere. Bezeroak banaka hartu, 
eta 10 minutuko tartea utzi dut 
batetik bestera, gauzak desin-
fektatzeko. Nire aldetik, ura eta 
xaboiarekin eskuak ongi garbi-
tu eta eskuetan desinfektantea 
pasatuz ere ibili naiz, eta bezero 
bakoitzarekin guanteak alda-
tuz», azaldu du.

Etxez etxe laguntzeko prest
Azkenean, ordea, itxita geratu 
da Irati ileapaindegia, martxoa-
ren 14az geroztik. Hala ere, etxez 
etxe laguntza emateko prest 

azaldu da Arozena. «Etxez etxe-
ko zerbitzurako, momentuz, ez 
dut proposamenik izan, baina 
nire aldetik, prest nago, bai hel-
duei eta baita ezintasunen bat 
dutenei ere, laguntza emateko».

Zerbitzua jaso nahi dutenei 
telefonoz hots egiteko eskatu 

die, 609 613 546 zenbakira.
Normalean, adin guztietako 

bezeroak izaten ditu; ume, gaz-
te zein heldu, emakume nahiz 
gizon. Baina zerbitzua laguntza 
behar dutenei bideratutakoa 
dela azpimarratu du.

Laguntzen zain, orain
Egoerak zein ondorio ekarriko 
dituen, ezin jakin. Baina kezka 
nabaria da jende askorengan, 
eta baita Arozenarengan ere. 
«Autonomo izanda, nik uste dut 
galera izanen dugula». Dena 
den, laguntzaren bat jasotzea 
espero du. «Espainiako Gober-
nutik ez digute momentuz deus 
garbirik esan, baina nik badut 
esperantza ttiki bat, gutxiengo 
laguntza bat, behintzat, jasoko 
dugula».

Beharko du, beste hainbatek 
bezala. Izan ere, aitortzen du 
garai hau ona izaten dela nor-
malean ilepaindegietan. «Garai 
hau ileapaindegirako momentu 
ona izaten da; udaberrian sar-
tzera goazela-eta, mugimendu 
gehixeago hasten baita».

«Bakoitzak gure aldetik 
jarri behar dugu, egoera hau 
lehenbailehen konpontzeko»
Besterik egin ezinda, «pertso-
nalki kezkatuta eta aspertuta, 

etxetik atera gabe, mundu guz-
tia bezala» dagoela aitortu du 
Arozenak. Baina egoera zein den 
ikusita, eutsi besterik ezin dela 
egin dio. «Bakoitzak gure alde-
tik jarri behar dugu zer edo zer, 
egoera hau lehenbailehen kon-
pontzeko», nabarmendu du.  

«Badut esperantza ttiki bat, gutxiengo laguntza 
bat, behintzat, jasoko dugula autonomoek»
Martxoaren 14tik 
dago itxita Goizuetako 
Kale Nagusiko 
Irati ileapaindegia, 
Koronabirusa dela-eta. 
Hala ere, Irati Arozena 
Almandozek jakinarazi 
du prest dagoela 
etxez etxeko laguntza 
zerbitzua emateko.

Martxoaren 14tik dauka ileapaindegia itxita, Irati Arozena goizuetarrak.

«Autonomo izanda, 
nik uste dut galera 
izanen dugula. 
Espainiako Gobernutik 
ez digute momentuz 
deus garbirik esan, 
baina nik badut 
esperantza ttiki bat, 
laguntza jasotzeko»

«Asteburu aldera 
kezka haunditu 
zenean, neurriak hartu 
nituen; batez ere, ongi 
desinfektatzea, bai 
bezeroek ukitutako 
guztia, eta baita 
bezeroak egon ziren 
leku guztiak ere»

Beste 15 egunez 
luzatuko da 
alarma egoera

Pedro Sanchez 
presidenteak aditzera 
eman zuen atzo, 
apirilaren 11ra arte 
luzatzeko erabakia 
hartu dutela.

URUMEA  KORONABIRUSA

Aste honen bukaerara 
arte dago ezarrita osasun 
alarma egoera, Espainiako 
estatu osoan; baina neurria 
hasierako 15 egun haue-
tatik harago luzatuko du 
Gobernuak, egungo egoera 
ikusita. Hala jakinarazi 
zuen atzo Pedro Sanchez 
presidenteak: «zientziako 
adituen gomendioak entzun 
ondoren, erabaki dugu beste 
15 egunez luzatzea alarma 
egoera, estatu osoan». Hori 
horrela, apirilaren 11ra arte 
ezarriko ditu indarrean 
dauden neurriak, Gober-
nuak. Datozen egunetan 
emango diote onarpena, epe 
berriari, diputatuen kongre-
suaren bilkuran. Modu ho-
rretara, herritarrek ezingo 
dute etxetik atera beste hiru 
astez, COVID-19 birusaren 
hedapena ahalik eta gehien 
murrizteko asmoz, ez bada 
onartuta dauden arrazoie-
tarako.

Autonomia erkidegoe-
tako presidenteei eman 
zien erabakiaren berri atzo, 
Sanchezek berak, bideokon-
ferentzia bitartez. Eta hala 
helaraziko die, alderdi poli-
tikoetako ordezkariei ere.

KORONABIRUSA - ATZOKO DATUAK

52  
positibo berri

325 
positibo guztira

13  
hildako

111 
ospitalizatuta

130 
positibo berri

794 
positibo guztira

14 
hildako

288 
ospitalizatuta

GIPUZKOAN NAFARROAN

Hernanin 10 (berriak 3),  Astigarragan 3 (berririk ez)
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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: A. Etxebarria Andre kalea, 48 (Hernani)  943 551793    Gauez: Urrutia Etxeberri, 1 (Hernani) 943 557738  Goizueta:  Nagusia 64  948 514353
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GAUR BIHARLainoak pilatuko dira goizean, eta zerua estalita egongo da arra-
tsaldean. Baliteke euria egitea, eguerdi partean eta arratsaldean. 
Gauean hego-ekialdera aldatuko da haizea, eta atertu eta ostarteak 
irekiko dira orduan.  Min.8º / Max.15º

Giro eguzkitsua izango dugu kostaldean, tarteka lainotuko den arren. 
Barnealdean, aldiz, laino gehiago izango dira, eta baliteke tarteka za-
parrada txikiren bat botatzea. Haizea hego-ekialdetik ipar-ekialdera 
aldatuko da.  Min.9º / Max.17º (e
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ka
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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

Astea bete da COVID-19 dela eta 
konfinamendurako agindua 
eman zenetik. Ez dira egun 
errazak izaten ari inorentzat, 
ezta udal kudeaketan gabiltza-
nontzat ere. Egunetik egunera 
egoera aldatuz doa eta gu ere 
egoera berrira egokitzen saia-
tzeko neurri berriak hartzen ari 
gara. Gure lehentasuna argia 
da: egoera zaurgarrienean dau-
denak babestea. Horretara bide-
ratuta hartu ditugu Adinekoen 
Egoitzan prebentzio neurriak eta 
baita etxeetara deiak egiten hasi 
edo janaria etxez etxe banatzen.

Egoera honek dirauen bi-
tartean, neurri gehiago hartzen 
jarraituko dugu. Denon zeregi-
na da ingurukoak babestea eta 
horretarako ezinbestekoa da 
konfinamenduaren neurriak 

betetzea.
Hori bereziki azpimarratu 

nahi dut. Izan ere, lehen aste 
honetan hamarnaka espediente 
ireki dizkie Udaltzaingoak ka-
lean justifikaziorik gabe zeuden 
pertsonei. Batzuk neurriak zin-
tzoki betetzen ari garen bitar-
tean, oraindik ere  bada arris-
kuaz jabetu ez den pertsonik. 
Gure bizitza arruntera lehen-
bailehen itzuli nahi badugu, 
ezinbestekoa da neurri hauek 
zorrotz betetzea. Udaltzaingoak 
horren jarraipen zehatza egiten 
jarraituko du.

Aipamen berezia egin nahi 
dut Urumea Herri Guneak an-
tolatutako boluntario sarearen 
inguruan. Herritarrek erosketak 
egiteko zein botikak etxera era-
mateko prestatu dira. Bolunta-

rio sare honekin elkarlanean ari 
garela eta Udalaren berme osoa 
duela adierazi nahi dut. Etxee-
tara joango diren boluntarioak 
ondo identifikatuta egongo dira.

Idatzi hau aprobetxatu nahi-
ko nuke eskerrak emateko, he-
rritarrei egoera berezi honetan 
izaten ari zareten pazientzia-
gatik, baita izaten ari zareten 
irudimenagatik ere. Asko zarete 
itxialdia alaitzeko hainbat eki-
men egiten ari zaretenak bal-
koietan. Horri eustera animatu 
nahi zaituztet, denok ere ekital-
di horiek noiz iritsi zain egoten 
baikara. Eskerrik asko denei eta 
eutsi goiari.

Xabier Lertxundi 
Asteasuinzarra

Hernaniko alkatea

Astebeteko konfinamendua

HERNANI  UDAL ZERBITZUAK

Aste hauetan ziren egitekoak, 
izatez, kiroldegiko hirugarren 
hiruhilekoko ikastaroetako ize-
nemateak. Baina COVID-19 biru-
sagatiko osasun alarma egoera 
tarteko, eta kiroldegia itxita da-
goenez, epea atzeratzea erabaki 
du Hernaniko Udaleko Jarduera 
Fisiko eta Kirol Sailak.

Horrela, alarma egoera gain-
ditu bitartean, ez dira zabaldu-
ko ikastaroetako izenemateak. 
Aurreratu dute, jakinaraziko di-
tuztela izenemate data berriak, 
zehaztutakoan.

Edozein kasutan, eta kirolde-
gia itxita egonda ere, etxean ki-
rola egitera animatu nahi izan 
dituzte herritarrak: «egoera ho-
netan, etxean sartuta egotea 
egokitu zaigunez, Udal Kirolde-
gitik zenbait bideo ari gara argi-
taratzen sare sozialetan, etxean 
ariketa egin ahal izateko», ja-

kinarazi dute. Mugitu etxean! 
izenburupean, 10-15 minutuko 
klaseak grabatu dituzte kirolde-
giko monitoreek, eta adin guz-
tietako herritarrentzako pro po-
samenak luzatu dituzte. 

«Jen de ak ariketa egiteari ez 
uztea lortu nahi dugu bideo la-
bur hau en bidez; eta erakutsi 
nahi dugu, etxean ere aukera 
desberdinak dauzkagula. Ani-
mo, eta mugitu etxean!», luzatu 
diete gonbitea. Twitterren, Her-
nani Kirola edo @HKirola kon-
tuan ikusi daitezke.

Hondakinen bilketan,  
neurri bereziak
Koronabirusa duten hernania-
rren kopuruak gora egin duela 
eta, Hernaniko Udalak gogora-
razi du hondakinen bilketan ere 
neurri bereziak hartu dituztela. 
Kutsatuta daudenek, telefonoz 
deitu behar dute, 943 54 30 16 
edo 668 841 774 zenbakietara, eta 
bertan azalduko dizkiete, eman 
beharreko pausoak. Bilketa zer-
bitzu bereziko langileak joango 
dira hondakinak jasotzera, ha-
ien etxeetara.  

Ikastaroen izenematea atzeratu 
dute, hirugarren hiruhilekorako 
Osasun alarma egoera 
pasa arte, kiroldegiko 
kurtsoen izenemate 
epea atzeratzea 
erabaki du Udalak. 
Jakinaraziko dute noiz 
zabalduko den.

Argazki lehiaketan, gaur arte aukera
HERNANI  URUMEA HERRIGUNEA

Konfinamendua dela eta, etxean pasa beharreko egunak arintze-
ko, argazki lehiaketa jarri zuen martxan Urumea Herriguneak. Eta 
gaur da argazkiak bidaltzeko azkeneko eguna, posta elektronikoz: 
argazkierronka@gmx.com. Jasotakoekin, albuma osatuko dute.

Proposamenak bidaltzeko, emaila oker
HERNANI  SAN JOAN JAIAK

Egungo osasun alarma egoera dela eta, San Joan jaietako batzor-
deak biltzerik izango ez duenez, helbide elektronikoa jarri dute he-
rritarren eskura, proposamenak egin ditzaten jaietako egitaraua 
osatzeko. Larunbatean oker argitaratu zuen horretarako helbidea 
Kronikak, eta honakoa da zuzena: paulo-j@kronika.eus.

Haurrentzako zunba saioak grabatu dituzte kiroldegiko monitoreek, esaterako.

AMAYA IRAZUSTA OCARIZ
 

Atzo hil zen, 71 urte zituela

Semeak: Iñigo eta Edurne Artano, Xabier eta Ainara Errazkin; 
bilobak: Jone eta Iker; anai-arrebak: José Ignacio, Luis (†), Ana 
eta Enrique; izeba: Eugenia Ocariz; ilobak: Dani eta Estibaliz, 
Fernan. 

Familiak jasotako doluminak eskertzen ditu; gaur egungo osasun egoera dela eta, 
aurrerago egingo da hileta. 

Hernanin, 2020ko martxoaren 23an

II. URTEURRENA
 Mari Cruz Muguruza Hidalgo

             - Goian bego - 

          ETXEKOAK

Hernanin, 2020ko martxoaren 23an

Gure bihotzetan bizi zara

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.

AMAYA IRAZUSTA OCARIZ

1948KO KINTOAK

Hernanin, 2020ko martxoaren 23an

AMAYA IRAZUSTA OCARIZ

JONE ETA IKER
Hernanin, 2020ko martxoaren 23an

Amona Amaia,
zure alaitasuna gogoan,

beti eramango zaitugu bihotzean.
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