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urumea bailarako egunkaria

KORONABIRUSA - ATZOKO DATUAK

98  
positibo berri

661 
positibo guztira

21  
hildako

201 
ospitalizatuta

214 
positibo berri

1411 
positibo guztira

49 
hildako

649 
ospitalizatuta

GIPUZKOAN NAFARROAN

Hernanin 17 (berriak 2),  Astigarragan 4 (berririk ez)

URUMEA  ETXERAT ETA SARE

«Espetxez espetxe datuak oso 
aldakorrak» direla aitortzen du 
Urtzi Errazkinek, Etxerateko or-
dezkariak. «Hartu dira neurri 
batzuk espetxeetan, baina eska-
tzen duguna da neurriak hartu 
behar direla guretzako hartu 
diren bezala, presoen osasuna 
garantizatze aldera». 

Komunikazioak, etenda
Hain zuzen, Koronabirusari 
aurre egiteko ezarritako konfi-
namendu egoera dela-eta, «es-
petxeetan hartu den neurri zail 
eta gogorrena komunikazioak 
eten» izana dela aipatzen du, 
«bisita guztiak: bis a bisak, kris-
tal aurrekoak. Horrek urrunta-
sun haundiagoa dakar». Honen 
aurrean, dio «XXI. mendean 
bideokonferentziak egiteko au-
kera eta doakoa» eman behar 
litzatekeela, «senideekin harre-
mana ez eteteko».

Ildo beretik, Correosek hartu-
tako neurriei aurre egiteko herri-
tarrei dei ere egin die. «Correosen 
neurria da, oraingoz, eskutitzak 
bakarrik banatuko dituela». Pren-
tsarik ez da iristen dagoeneko, 
adibidez, kartzeletara. «Eskatzen 
dugu momentu honetan, inoiz 
baino gehiago, eta denbora dau-
kagunez, ahal dugun neurrian 
presoei idaztea, gertuago senti 
daitezen. Presoen helbide guztiak 
www.etxe rat.eus gunean daude».

Era berean, «hausnarketa 
txiki bat egiteko gonbidapena» 
ere luzatu nahi izan dute: «de-
nok gaude etxetik atera ezinda. 
Pentsa zer izan behar den 20 
urtez etxean ez, baizik eta gela 
batean egon beharra». 

Elkartasun aldarria,  
sare sozialetan
Egoera honen aurrean, elkarta-
suna adierazteko, ekitaldi berezia 
prestatu dute gaurko. Arratsalde-
ko 19:00etan hasita, emanaldi be-
rezia ikusi ahal izango da Sare He-
rritarraren Facebook orrialdean, 
Hamaika Telebistan eta Etxeraten 
sare sozialetan. Gero, 19:30etan, 
nork bere aldarrikapenarekin ar-
gazkia atera eta sare sozialetara 
igotzeko eskatu dute, #Etxean-
NahiDitugu eta #NiEtxeanGeratu-
koNaiz traolak erabilita. 

Premiazko neurrien aldeko  
eskaerarekin bat
Bestalde, Errazkinek azaldu du 
bat egin dutela espetxeekin lo-
tura duten estatu espainoleko 
30 elkartek baino gehiagok, es-
painiar Barne Ministerioari eta 
Espetxe Instituzioei egindako 
premiazko neurrien aldeko es-
kaerarekin. «Eskatzen ditugu bi-
deo-deiak, eta preso gaixoak, 70 
urtetik gorakoak edota hiruga-
rren gradukoak etxean manten-
tzea. Espetxeetan geratu be har-
ko lirateke beste erremedio rik 
ez dutenak».

Eskaera publikoki egin dute-
la azaldu du, eta erantzunik ez 
dutela jaso. «Guretzat erantzun 
onena litzateke, neurri horiek 
aplikatzen hastea».  

«Guretzako hartu diren bezala hartu behar dira 
neurriak, presoen osasuna garantizatze aldera»
Hilabeteko azken 
ostirala izanik, eta 
Koronabirusari aurre 
egiteko presoekin 
komunikatzeko 
bideak eten direnez, 
«elkartasun eta aldarriei 
lekua» egiteko dei egin 
dute Etxerat eta Sarek 
gaur, 19:00etarako.

Urtzi Errazkinek, Etxerateko ordezkariak, hausnarketarako dei egin du.

«Azaldu beharko dute, 
heriotza hau lau egunez 
estali izanaren arrazoia»
COVID-19aren hedapena dela-eta, «momentu 
zail eta korapilatsua bizitzen» ari garela azaldu 
du Etxeratek, eta gogorarazi du «presoek 
prebentzio eta babes neurri guztiak hartzeko 
eskubidea» dutela.

ETXERAT  ADIERAZPENA

Kezka azaldu du Etxerat elkar-
teak, Koronabirusasren aurrean 
presoek espetxeetan bizi duten 
egoeraren bueltan. «Gure se-
gurtasuna eta maite ditugunen 
segurtasuna da gure lehentasu-
na». Salatu du, «espetxean, da-
goen konfinamendurik haun die
na izanik, egoera oso ezber dina» 
dela. «Gatibu dauden per  tsonek 
ez dute aukera guk ditu gun neu-
rri eta prebentzio pro to ko lo ak ja-
rraitzeko. Ez dute esku la rrurik, 
ez alkoholik, ezta ur oxigena-
turik ere; zailtasun asko   rekin, 
lixiba pote bat lor deza kete. Oso 
zaila da espetxe barruan segur-
tasun-distantzia manten  tzea, 
bai gainontzeko pre soekin, baita 
fun tzionarioekin ere».

Gogorarazi du, «espetxean 
dauden pertsonek prebentzio eta 
babes neurri guztiak hartzeko 
eskubidea» dutela, «Munduko 
Osasun Erakundeak dioen beza-
la», eta Estatua dela «haien inte-
gritatea eta bizia bermatu behar 
duena». Zentzu horretan, salatu 
du larri gaixo dauden presoek eta 
70 urtetik gorakoek espetxean ja-
rraitzea, arrisku taldean sartzen 
diren honetan, eta hain zuzen, 
Koronabirusaren eraginez «hain-
bat patologia zituen 78 urteko 
emakumea espetxean hil» izana. 
«Espetxeko agintariek eta aginta-

ri judizialek, haien erantzukizu-
na presoen bizia babestea delarik, 
azalpenak eman beharko dituzte 
70 urte baino zaharragoa zen per-
tsona gaixo batek espetxean ja-
rraitzen zuelako, eta heriotza hau 
lau egunez estali izanaren arra-
zoia ere azaldu beharko dute».

Bestalde, txalotu egin du 
Frantzian 5.000 preso kaleratze-
ko hartutako erabakia, haien ar-
tean, osasun larriak dituztenak, 
baina zalantza azaldu du «Estatu 
Frantsesak neurri hau gizata-
sun osoz ezarriko duen edo larri 
gaixo dauden euskal preso politi-
koak alde batera utziko dituen».

Azkenik, komunikazioen eten-
dura «birusa gehiago ez zabaltze-
ko» egin dela ulertzen badute ere, 
«presoek haien familiekin duten 
harremana ez galtzeko neurriak» 
falta dituztela salatu dute.

Horrela, berehalako askatasu-
na eskatu du larri gaixo dauden, 
70 urte baino gehiago dituzten eta 
baldintzapeko askatasuna lortze-
ko aukera duten presoentzako, 
baimenarekin atera diren eta hi-
rugarren graduan dauden presoen 
kaleratzea, prebentzio eta desin-
fekziorako tresna eta neurriak 
presoei erraztea, mediku-ekipa-
menduak eta asistentzia indar-
tzea, eta espetxeetan bideo-deiak 
egiteko sistemak jartzea eta deien 
gastu ekonomikoa espetxeko ad-
ministrazioak bere gain hartzea.   

19:00 Etxetik etxera! saio bere-
zia, sareherritarraEH facebooken, 
@EtxeratElkartea twitterren edo 
11TBn. 

19:30 Argazki aldarrikatzaileak 
sareetan zabaldu, #EtxeanNahiDi-
tugu eta #NiEtxeanGeratukoNaiz 
traolekin. 

«Pentsa zer izan 
behar den 20 urtez 
etxean ez, baizik eta 
gela batean egon 
beharra»
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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)

  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 BIHARGoizean goiz hotza, eta egunean zehar giro eguzkitsua, izango dira 
protagonista. Zerua garbi egongo da ordu askotan, eta baliteke 
egunaren bukaeran lainoak sartzea. Izotza egingo du goizean, bar-
nealdean bereziki; baina goxatu egingo du gero.  Min.3º / Max.13º

Giro eguzkitsuarekin jarraituko dugu bihar. Goizean goiz behe-lainoa 
sortu eta izotza egingo du, baina gaur baino gutxiago. Zerua garbi 
egongo da, eta ekialdeko haize xuabea ibiliko da. Gora egingo du 
tenperaturak:  Min.6º / Max.18º (e

us
ka

lm
et

)

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

Maite dut nire lana. Klinika la-
guntzailea naiz zaharren egoitza 
batean, eta oso gaztetan jaio zi-
tzaidan bokazioa. Maite dut ai-
ton-amonak goizetan esnatzea, 
garbitzea, janztea, jaten ematea, 
komunera laguntzea, goxo goxo 
ohean uztea; baina maite dut 
batez ere beraiek erakusten di-
daten guztia. Maite ditut denak: 
hiztunak, isilak, ohetik mugitu 
ezin direnak, geldirik egoten ez 
direnak, abeslariak, egun osoa 
muturrarekin pasatzen dute-
nak ere bai. Garai zail honetan, 
maite dut familiak eman ezin 

dien goxotasun hori helaraztea. 
Ez genuen espero, eta uste baino 
zailagoa da une hauetan egoi-
tzako lau pareten artean aurre-
ra egitea. Haien seme-alabak, 
senar, emazte, biloba, birloba, 
lagun, bizilagun... behar dituzte, 
eta orain ezinezkoa da.

Nola azaldu? Batzuek uler-
tzen dute, beste batzuek ulertu 
eta bost minutura berriro gal-
detzen dute ea noiz etorriko den 
bisita, eta badira guztiz kontura-
tzen ez direnak ere.

Imajina dezaket, aiton-amo-
na hauen familien ezinegona 

ere, ezin du erraza izan orain 
gehien behar zaituzteten mo-
mentuan hor ezin egotea; uler-
tzen zaituztegu, eta horregatik 
lasai egon, guk ahal dugun on-
doen zainduko ditugu eta.

Guzti honek karga psikolo-
giko eta fisiko handiagoa ekarri 
digu; baina aterako gara aurre-
ra. Zuengatik, gure aurretik izan 
zinetelako eta oraindik ere baza-
retelako!

Eskerrik asko lankideei, eutsi!

Naiara Lopez Osa
Hernaniko Zaharren Egoitzako 

klinika laguntzailea

Bihotz-bihotzetik

URUMEA  KORONABIRUSA

Astigarragan bezala, desinfekzio 
lanak egiten ari dira egunotan, 
Hernanin eta Goizuetan ere, CO-
VID-19 birusa hedatzeko arris-
kua murrizteko.

Goizuetan, udal langileak eta 
suhiltzaile boluntarioak aritu 
dira, herriko kontenedoreak de-
sinfektatzeko lanean.

Hernanin, berriz, kaleko 
zen  bait eremu desinfektatzen 
ari dira, Zerbitzu Publikoetako 
lan  gileak: autobusetako mar-
kesinak, elikagai denda eta su-
permerkatuen sarrerak, prentsa 
saltzen duten kioskoak, far ma-
ziak, okindegiak, osasun zen tro -
ko sarrerak, igogailuen sarrerak, 
barandak, udaletxeko arkupeak, 
hondakinen posteak, Renfeko 
apeaderoa eta geltokia. Herrigu-
nean eta auzoetan ere ari dira 
egiten, garbiketa berezia.

Udalak azaldu du, aurre-
ko egunetan aritu dela lortzen 
materiala, «garbiketa hori egi-
ten duten langileek segurtasu-
nez egin ahal izateko. Babeste-
ko material hori lortzea zaila 
izaten ari da, dagoen eskaera 
haundia dela eta. Baina Udalak 
eta Garbitaniak eskuratu ditugu 
udal langileentzako EPIak (Per-

tsona Babesteko Ekipoak), pul-
berizadoreak, babesteko pantai-
lak, desinfektantea...».

Udalak jakinarazi du, lane-
gunetan egingo dutela garbi-
keta berezi hori udal langileek; 
eta asteburuetan, txotx garaian 
bezala, baldeadoreek garbituko 
dituztela kaleak, ura eta desin-
fektantearekin.

Atal bereziak, COVID-19ari 
buruzko informazioarekin
COVID-19 birusaren inguruan, 
informazio asko ari da zabaltzen 
egun hauetan: gomendiak, bete-
beharrak, prebentzio neurriak... 
Hori horrela, eta herritarren 
za lantzei ahalik eta modurik 
erra zenean erantzuteko, atal 
ba na sortu dute Astigarragako 
eta Goizuetako Udalek, beraien 
web orrietan, Koronabirusari bu-
ruzko informazio guztiarekin.

www.astigarraga.eus webgu-

nean, udal informazioa egu ne -
ratuta izango dute herri ta rrek: 
bolondres sarea, lagun tza eska-
tzeko modua, udal zerbitzuak, 
Udalarekin harremanak, ban-
do ak eta erabakiak, hondakin 
bilketa, kale garbiketa...

www.goizueta.eus atarian ere 
sortu dute atal berezia, zabaldu-
tako informazio guztiarekin. Eta 
zerbitzu gehigarri bat ere eskaini 
dute: WhatsApp bidez helaraziko 
dute Udaleko eta herriko infor-
ma zioa. Horretarako, 687 832 386 
zenbakia kontaktuetan gor de 
behar da, Goizueta info izena-
re kin, eta «Alta» mezua bidali 
zenbaki horretara.

Era berean, Udalak jaki na-
razi du, telefono zenbaki berria 
duela laguntza sareak. Laguntza 
eskatzeko, 647 862 179 telefonora 
deitu behar da orain, 10:00etatik 
15:00etara. Laguntzeko prest da-
go enak, WhatsAppetik idatzi.  

Desinfekzio lanak egiten, 
Hernanin eta Goizuetan ere
Kaleko hainbat eremu 
desinfektatzen 
ari dira egunotan, 
Goizuetako suhiltzaile 
eta udal langileak, eta 
Hernaniko Zerbitzu 
Publikoetako langileak. 

URUMEA  ELIZA

«Gizateriak pandemiaren meha-
txuarekin dardar egiten duen 
egun hauetan», elkarrekin otoitz 
egiteko proposamena luza tu die 
Frantzisko Aita Santuak, kristau 

guztiei. Horretarako, gaur arra-
tsaldeko 18:00etan, otoitz uni-
bertsala gidatuko du, Vatika no-
ko San Pedro Basilikatik, pla za 
hutsik dagoela: «birusaren pan-
demiari erantzun nahi dio gu 
otoi tzaren, errukiaren eta sa-
mur tasunaren pandemiarekin».

Hori dela eta, Hernaniko San 
Joan Bataiatzailea parrokiako 
kanpaiak joko dituzte 18:00etan, 
kristauak otoitzera deitzeko.  

Aita Santuarekin batera 
otoitz egiteko deia, gaur
Pandemiaren aurrean, 
18:00etan otoitz 
unibertsala egingo 
dute Vatikanotik. 

URUMEA  SINDIKATUAK

COVID-19ak eragindako egoera-
ren aurrean, osasuna, lan bal-
dintzak eta enplegua lehenestea 
eskatuz, Haserre Eguna deitu 
dute gaurko, sei sindikatuk: ELA, 

LAB, ESK, STEILAS, Etxalde eta 
HIRU. Enpresetan beraien hase-
rrea erakutsi eta mobilizatzeko 
deia luzatu diete langileei: «era-
bili modu ezberdinak, kontzen-
trazioak, zarata, argazkiak... 
Sa  rrera-irteeretan, atsedenean, 
la nean ari zareten bitartean...».

Salatu nahi dute, langileen 
osasuna, lanpostuak eta lan 
bal dintzak jartzen ari direla 
arriskuan, egoera honetan.  

Haserre Eguna deitu 
dute gaurko, sindikatuek
Enpresetan haserrea 
erakusteko deia luzatu 
diete langileei, modu 
ezberdinak baliatuz. 

Txantxangorriko batzarrak, atzeratuta
HERNANI  TXANTXANGORRI ELKARTEA

Igande honetan ziren egitekoak Txantxangorri elkartearen ezohi-
ko eta ohiko batzar bana. Baina COVID-19 birusak eragindako osa-
sun alarma egoeraren aurrean, biak atzeratzea erabaki dute.

Etxez etxeko zerbitzua, asteburuetan
GOIZUETA  ZUBIONDO JATETXEA

Herritarrei konfinamendua arindu eta errazteko asmoz, etxez 
etxeko entrega zerbitzua jarri du martxan Zubiondo jatetxeak, 
ostiral, larunbat eta igande iluntzeetarako (19:30-22:30). Pizzak, 
hanburgesak eta bokatak eskatu, eta etxera eramanen dituzte.

Hernaniko Zerbitzu Publikoetako langile bat, olio edukiontzi bat desinfektatzen. 
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