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Bizitzak hiru jauzi:
azkarrago, gorago, indartsuago
Domina lortzea, marka
jartzea eta irabaztea. Hitz
handiak, Pierre de
Coubertin baroiak 1896an
esan zituenak bezala: citius
altius fortius. Azkarrago
joatea, gorago heltzea eta
indartsuago izatea, hori da
formula –hiru hitz eta
helburu bakarra–.Olinpiar
Jokoetan parte hartu duten
atletek lelo horixe izan
dute gidari, baita Carlota
Castrejanak ere. 1992an
aritu zen lehenengoz
Olinpiar Jokoetan,
Espainiako saskibaloi
taldearekin. Pekinera
begira jarria dago orain,
laugarrengoz joan nahi
baitu Jokoetara, baina
saskitik jauzi egin du, eta
atletismoko pistan
lehiatzen da orain. Berak
du Espainiako marka jauzi
hirukoitzean.
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1. Zortzi orduko
laneguna
Goizeko bederatziak dira.
hotz, bero, euri, haize edo
eguzki sapa, berdin dio.
Atletak jardunean ariko dira,
Blumeko pistari itzuliak
kentzen, goi mailako kirolarientzako zentroan. Eta
Castrejana ere bai tartean.
Lehenik eta behin, kilometro
batzuk korrika txikian –hala
esaten diote haiek-, berotzeko, gogor entrenatzen hasi
aurretik. Eguneroko kontua
dute, eta holaxe hasten dute
zortzi orduko laneguna.

2. Fisioterapia saiora
joan eta nork bere
gorputzari entzun

3. Berotu, pisuak
altxatu eta
iraupena landu

Atleten gorputzak mugamugan ibiltzen dira, aurrerago
egiteko etengabeko ahaleginean. Eta, batzuetan, hortxe
geratzen dira, ez aurrera ez
atzera, min hartuta. Horrexek
beldurtzen ditu gehien.
Castrejanak badaki jauzi hirukoitzak asko behartzen dituela zurdak, eta fisioterapeutarekin ari da, zangoan zerbaitek
tira egiten diola sumatu baitu.
Biek ere ongi ezagutzen
dituzte muskulu eta zurda
guztiak. Castrejanak adierazten dio zertan egin duen
hobera eta zer zailtasun antzematen dituen, eta espezialistak hainbat xehetasun ematen dizkio: zein teknika erabiliko duen saioan eta zer lortu
nahi duen. Zangoan lotura
ipini berri dio, une horretan
egoki iruditu zaion moduan.
Hortik aurrera, gorputzari entzun behar zaio, hark esango
baitu zer ariketa egin.

Jauzi hirukoitza egiteko,
gauza asko behar dira:
esprint bizia, zango sendoak,
belaun indartsuak, malgutasuna, sinkronizazioa eta
mugimenduak erritmo bati
jarraituz egitea (abiada hartzerakoan, jauzi egiterakoan
eta oinkada ematerakoan).
Giharra behar da, baina baita
arintasuna, garaiera eta koordinazioa ere. Horiek lantzen
egiten ditu Castrejanak bi
ordu baino egunero.
Entrenatzaileak agindu diona
zintzo betetzen du, eta hortxe
aritzen da pisuak altxatu eta
altxatu, eta gainerako tresnekin berdin, leher egin arte.
Gaur atzo baino hobeto egoteko. “Epe motzeko helburuak jarri behar dituzu, gutxika-gutxika irabazi, eta egunero zertxobait aurreratu, oso
gutxi bada ere”.
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4. Lagunarteak ere
badu garrantzia

5. Berriz eta berriz
eta berriz

6. Txapeldun baten
etorkizuna

Carlota jauzi egiteko desiratzen egoten da, baina prestakuntzaren zati bat besterik ez
da hori. Egin behar duenean,
oinetakoak aldatu –arinagoak
janzten ditu-, galtzerdiak ere
aldatu –oinei arnasa emateko-, eta berotzen hasten da.
Entrenatzaileak ez dio begirik
kentzen, ezta Joan Linok ere.
Luzerako jauzian aritzen da
Lino, eta Olinpiar Jokoetan
domina lortua da. Elkarrekin
entrenatzen dira, elkar laguntzen dute, eta hauspotzen.
Lehiatzeko garaia heltzen
denean, entrenatzaileak ezin
lagundu badu edo beste atletaren batekin ari bada lanean,
Lino izaten da Castrejanaren
makulua.

Ezin da etsi. Eutsi! Harea gainera erortzen denak badaki
zer egin behar duen: agudo
zutitu. Erortzeko bezala zutitzeko ere, egun guztiak ez
dira berdinak. Castrejanak dio
beharrezkoa dela burua lantzen lagunduko duen entrenatzailea ere edukitzea.
“Gorputza ez ezik, burua ere
sasoiko jarri behar duzu.
Inprobisatzen aritu beharrak
ez du balio”. Kirol psikologiak
mesede handia egiten dio;
lagungarri zaio lehia testuingurura egokitzeko, zer aurrerapen egin duen barneratzeko,
zer erritmotan doan jabetzeko
eta zer lorpen egin duen
ohartzeko. Baita hutsegiteak
onartzen ikasteko ere. “Guk
badugu abantaila bat: atletismoa da kirolaren adierazpiderik garbiena. Ez bazaizu gustatzen, utzi eta kito. Bakoitzari
gure pozbidea ematen digu,
gure-gurea, eta, noski, honetatik ez gara aberastuko”.

Carlota Castrejana abokatua
era bada, eta Madrilgo bulego
ospetsu batean aritzen da.
Zuzenbidea ikasi zuen entrenamenduek eta lehiaketak uzten
zioten tarteetan, eta aurrerantzean ere, legeak eta kirola
elkarri lotuz jarraitu nahi du.
Zortzi orduko entrenamenduaren ondotik, txandala erantzi
eta jaka-trajeak janzten ditu, eta
lehen kiroldegia zena, bulegoa
da orain (Kirol Zuzenbideko
espezialitatean aritzen da).
Zenbait arratsaldetan, gainera,
Espainiako Atletismo
Federazioko Zuzendaritza
Batzordearen bilera izaten du,
hango kide baita, baina, oroz
gain, hitzordu bat du buruan:
Pekin. “15 metroen muga mitikoa gainditu nahi dut, domina
bat irabazi nahi dut… baina
kirola ez da hori bakarrik,
askoz gehiago da;
bizitzeko
modua da”.
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Irudiek ere,
Interneten solastatu nahi dute
Ordenagailu eramangarriak bideokamera eta guzti etortzen
dira egun, eta ‘webcam’-ak ere merke daude. Ondorioz,
bideoak zuzenean emateko hainbat zerbitzu sortu dira

es/) ematen dituzte gitarra
eskolak zuzenean, bideo
bidez, eta astero, bideoikasgaiak biltzen dituzte buletin
batean, behatzak nola jarri
ikasteko, zimikatzeko moduak
zein diren eta abar. Sorterriko
irakasleekin hizkuntzak ikasteko ere erabiltzen da zuzeneko bideo zerbitzua. Eskola
horiek online ordaintzen dira,
ordainketa txikiak egiteko zerbitzuen bidez (PayPal da
horietako bat). Doako guneak
ere badira, hala ere; Italki izenekoan, adibidez
(www.italki.com), gure hizkuntza erakustearen truke,
sorterriko hizlariekin jardun
ahal izango dugu.

Bideo-bilerak

Ordenagailuei jartzen zaizkien
bideokamerak, ‘webcam’ izenekoak, asko ugaritu dira, eta
asko dagoen tokian, merke
erosteko modua ere izaten
da. Egun, 18 eurorekin, erdi
mailako kamera bat eros
dezakegu. Ordenagailu eramangarrientzat, berriz, ez da
erosi beharrik ere, askok eta
askok etxetik ekartzen baitute.
Jendeak gero eta gehiago
erabiltzen duen seinale.
Jendea sarean harrapatzeko,
hainbat eta hainbat zerbitzu
sortu dira, eta aukera ematen
dute internauten arteko
komunikazioan bideokamera
ere erabiltzeko.

Musika eskola,
`Messenger´-ean
Microsoft-ek badu mezuak
berehala trukatzeko zerbitzua,
Windows Live Messenger izenekoa, eta Yahoo!-k ere bai,
Yahoo! Messenger. Orain arte,
hitz egiteko balio zuten,
baina, orain, ordenagailuan
pantaila txikiak irekitzen zaizkie, eta ikusi ere egin dezakete erabiltzaileek nor dagoen
beste aldean. Zerbitzu sinpleak dira, eta doakoak: zerbitzuan izena eman eta ordenagailuan webcam-a jarri, ez da
besterik egin behar.

rako balio dion. Familiako
kideekin eta lagunekin komunikatzeko erabiliko dute batzuek, baina beste erabilera
batzuk ere baditu bideo zerbitzu honek. Componemos
web orrian, adibidez
(http://www.componemos.co
m), musika tresnak jotzen
ikasteko eskolak ematen
dituzte, Windows Live
Messenger-en bidez. Irakaslea
eta ikaslea aurrez aurre egoten dira, elkar ikusten dutela,
eta halaxe ikasten da musika
tresna jotzen (gitarra, saxofoia, biolina…), azalpen idatzi
bihurrien beharrik gabe.

Erabiltzaile bakoitzak erabakiko du teknologia honek zerta-

Guitar2000 orrian ere
(http://www.guitar2000.com/

Lanerako ere oso erabilgarriak
izan daitezke bideoak zuzenean ikusteko aukera ematen
duten webguneak. Teknologia
enpresa batzuk hasiak dira
horretan; zuzendaritzako kideen esku jartzen dute beren
banda zabalera, eta laneko
bilera egiten ari direla, kanpotik ere ikusi ahal izaten dute
ikusi behar dutenek, eta bileran parte hartu. Bilerak irekitzeko modu ona da, eta
arazo batzuei irtenbidea
eman behar zaienean, kide
jakinak bilerara gonbidatzekoa.
Hitzaldiak eta ikasgaiak emateko ere balio dute gune
hauek, eta oso lagungarriak
dira horiek entzutera joan
ezin direnentzat. Hitzaldia

zein web orritan emango
duten jakinez gero, nahikoa
da han sartzea. Gerta liteke,
ordea, gune horiek kudeatzen dituztenek sarrera
mugatzea, eta ez onartzea
nornahi, haiek hautatzen
dituztenak baizik.

Nork bere telebista
katea
Zuzeneko emanaldi horiek,
lanerako edo prestakuntzarako ez ezik, nork bere bizitza
kontatzeko ere balio dute,
nori ari garen jakin gabe
bada ere. Zein helbururekin?
Sarean nortasun bat eraikitzea eta beste erabiltzaileekin
harremanetan sartzea izan
daiteke. Gero eta zerbitzu
gehiago ari dira sortzen
horretarako, nork bere bizitza
kontatzeko, bai lehenago grabatutako bideoen bidez, bai
zuzen-zuzenean. Nork bere
telebista katea duela esan
liteke.
Zerbitzu horiek doakoak izaten dira gehienetan, eta
izena emanez gero (helbide
elektronikoa eta pasahitza
eskatzen dituzte), zernahi
eman dezakegu gure webcam-etik. Nola lan egiten
duten erakusten dute askok,
edo Interneten nola nabigatzen duten; beste batzuek
beren gogoetak egiten dituzte kamera aurrean, edo
musika emanaldiak eskaintzen dituzte, eta bada manikura egiten agertzen denik
ere.

ZENBAIT GUNE
Stickam (http://www.stickam.com/): Besteek
ematen dutena ikusteko erabil daiteke webgune
hau, eta nork bere emanaldiak egiteko ere bai.
Gainera, aukeratu egin daiteke norentzat eman:
guztientzat edo pertsona jakin batzuentzat. Bideoa
ematen ari denarekin solas egin dezakegu, gure
iritzia eman, edo emanaldi onenen zerrendan jar
dezakegu, botoa emanda. Doakoa da, eta helbide
elektronikoa eskatzen dute izena ematerakoan;
hortik aurrera, gure webcam-etik irudiak ematen
has gaitezke.
BlogTV (http://www.blogtv.com/): Stickam-ek
bezalatsu funtzionatzen du, baina honek aukera
uzten du nork bere katea sortzeko (erabiltzaileak
duen orritik egin behar da). Gainera, begira ari
direnekin komunikatzeko aukera ematen du, irudiak ageri diren pantailan bertan. Modu horretan,
parte-hartzaile guztiek elkarrekin solastatzeko eta
elkar ikusteko aukera dute.
Qik (http://qik.com/): Sakelako telefonoak
Internetera konektatu, eta horiekin zuzeneko emanaldiak egiteko erabiltzen da. Aukera hau aktibatzeko, Symbian sistema eragilea eduki behar du sakelakoak (Nokia, Sony Ericsson eta Samsung etxekoek soilik dute). Sakelakoak hartzen dituen irudiak
bereganatu, eta telefono sarean barrena, Qik-en
web orrira bidaltzen ditu, eta handik ematen dituzte, streaming teknika erabiliz (irudiak eman bai,
baina ez dira geratzen grabatuta). Bideoek kode
bat daramate, eta, horri esker, beste edozein web
orritatik edo blog-etatik ikus daiteke.
Mogulus (http://www.mogulus.com/): Besteek
ez bezala, honek aukera ematen du bideoak eta
zuzeneko irudiak nahasteko, telebistako errealizadore batek egingo lukeen bezala. Itxura profesionalagoa hartzen du emanaldiak, telebistakoen
moldetik gertu. Erabiltzaileak iritzia eman dezake
sarean ikusi duen bideo bati buruz, gero bideo
bat jar dezake berak egina eta, azkenik, bera
ager daiteke zuzenean eta bi bideoei buruzko
aipamenak egin.
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Aukera osagarrien arloan ederto,
inprimatze-kalitatean
baino hobeto
Etxean maiz inprimatu behar dutenentzat
eginak daude, eta koloreetan
inprimatzea garesti irteten da,
kartutxoek dezente balio dute eta

Prezio ona dute -100 euroen
azpitik dabiltza-, eta aukera
ugari eskaintzen dituzte.
Horrexek egiten ditu erakargarri,
hain zuzen, funtzio anitzeko
inprimagailuak. Inprimagailu ez
ezik, eskaner eta fax ere badira
tresna hauek, eta haririk gabe
Internetera konektatzeko balio
dute, edo memoria txartela
sartu eta argazkiak zuzenean
inprimatzeko. Baina dena ez
dute on. Tinta kartutxoak ez
dira merke-merkeak, eta inprimagailua maiz erabili behar
badugu, garesti samar atera
ahal zaigu.
CONSUMER EROSKI-k lau inprimagailu bereizi ditu eta “erabilera proba” egin du hilabetez.
Guztiak izan dira tinta-inprimagailuak, funtzio anitzekoak, eta
prezioa ere antzekoa izan dute,
89 eta 99 euro artekoa. Ikusi
nahi izan dugu zer emaitza
ematen duten, erabilerrazak ote
diren, eta, maiz erabili behar
duenari, zenbat diru kostatuko
litzaiokeen. Alderdi horiez gain,
eskaintzen dituzten aukera osagarriek zer maila duten ere
neurtu dugu.

1.Lexmark
X4550:

2.Canon
Pixma MX-300:

3.Epson
Stylus DX8400:

4.HP
Photosmart C5280:

Zuri-beltzean, hau izan da azkarrena,
eta koloreetan, mantsoena

Faxa duen bakarra da, baina
ez du txartel irakurgailurik

Tintarik garestiena dauka

Gainazal askotan inprimatzeko aukera ematen du

Prezioa: 89
Kartutxoa beltza: 15
Koloreetako kartutxoa: 16

Prezioa: 99
Kartutxoa beltza: 16
Koloreetako kartutxoa: 20

Prezioa: 99
Kartutxoa beltza: 10
Koloreetako kartutxoa: 10 (x3)

Prezioa: 99
Kartutxoa beltza: 16
Koloreetako kartutxoa: 19

Inprimagailua ez ezik, faxa ere
bada, eta nabarmentzeko
modukoa da hori. Aztertu ditugunetatik, honek bakarrik dakar
RTB telefono konexioa (horren
bidez jaso eta bidaltzen dira
faxak). Inprimagailuaren aurrealdean ditu letrak eta zenbakiak
faxak bidali ahal izateko.
Pantailak, ordea, bi lerro ditu
eta bi lerro ez dira nahikoak
funtzio horiek gauzatzeko.
Alderdirik txarrena, hala ere,
hauxe du: ez dauka memoria
txartelak irakurtzekorik –beste
guztiek badute-, eta argazkiak
zuzenean kameratik inprimatzeko, beste kable bat behar du.

Hau da guztietan txikiena
(45 zentimetro zabal, 34
luze eta 18 garai), eta hori
beti da ona, nahiz eta
pisua dezentekoa duen:
5,9 kilogramo. Canon eta
HP inprimagailuek bezala,
honek ere ez dakar USB
kablerik. Pantaila, berriz,
LCD erakoa du, koloreetan,
eta memoria txarteleko
argazkiak ikusteko aukera
ematen du (irakurgailua
ere badu eta).

Erraz instalatzen da. Aztertu
ditugun lauretatik, honek
bakarrik du wifi konexio harigabea. Konexio mota hori
erabili ahal izateko, beharrezkoa da, inprimagailua lehenengoz ordenagailura konektatzen dugunean, USB
kablea erabiliz egitea.
Inprimagailu honek etxetik
dakar kablea, besteek ez
bezala.
Konexio harigabea eduki
arren, funtzio asko gauzatzeko, inprimagailuko botoiak
erabili behar dira, eta horixe
du alderik txarrena.
Inprimatzen ari dela eten
nahi badugu, adibidez, ordenagailuan mezua agertuko
zaigu esanez inprimagailuan
“cancelar” botoia sakatu
behar dugula. Eskanerra erabili nahi badugu ere berdin:
inprimagailuko botoia sakatuz hautatu behar dugu
aukera hori.

Alderik onenen artean,
berriz, hau nabarmenduko
genuke: automatikoki antzematen du paperak zein neurri dituen, eta berak egiten
ditu egokitzapenak, guk ezer
esan gabe. Txartel irakurgailua ere azpimarratzeko
modukoa da. Ez, ordea, LCD
pantaila; oso arrunta da, eta
ez batere funtzionala.
Inprimatzen jarri dugunean,
berriz, hau izan da azkarrena
10 orri zuri-beltzean ateratzeko (minutu bat eta hogei
segundo behar izan ditu).
Dokumentu bera koloreetan
inprimatzeko, ordea, honek
behar izan du denbora
gehien (bederatzi minutu eta
hogeita hamar segundo), ia
besteek halako bi.

Zuri-beltzeko dokumentua
inprimatzen, hau izan da azkarrena Lexmark X4550 inprimagailuaren ondotik (minutu bat
eta hogeita hiru segundo
behar izan ditu). Inprimatzeko
agindua eman ondoren, besteak baino azkarrago abiatu da.
Koloreetan inprimatu behar
izan duenean, bost minutu eta
hamabi segundo behar izan
ditu (bi inprimagailu izan dira
hau baino azkarragoak).

aldatzeko; beste inprimagailuetan, ordea, ezin da hori
egin, kartutxo bakarrean
baitatoz kolore guztiak.
Kontuan hartu behar da
inprimagailu guztiek utzi
egiten diotela funtzionatzeari kolore bat agortzen
denean.

Kartutxo bakoitzak 10 euro
balio du, eta, beraz, 40
euro behar dira kartutxo
guztiak jartzeko. Eta kolore
bat agortzen den bakoitzeBesteek ez bezala, lau tinta an 10 euro gastatu behar
kartutxo ditu. Bat beltza eta baditugu berria erosteko,
hiru koloreetan. Beraz, kolo- emaitza argi dago: ikuspuntu ekonomikotik, hauxe
re bat agortzen bada,
modua dugu hori bakarra
jarriko genuke azkena.

Argazkiak inprimatzeko orriak
dakartza, pakete bat, gure probak egiteko, eta CD bat ere bai,
haren gainean zerbait inprimatu
nahi badugu. Besteek ez dakarte halakorik, eta azpimarratzekoa
da hori. USB kablerik ez du
ordenagailura konektatzeko.
Konfigurazio aurreratuak egiteko
aukera eskaintzen du, eta horrek
modua ematen du era guztietako gainazaletan inprimatzeko.
Argazkiak modu sinplean inprimatzeko aukera du, disko optikoen gainean idazteko (CD eta
DVDetan), aurkezpen dokumentuetan edo postaletan. Gainera,
koloreetako LCD pantaila du,
2,4 hazbetekoa, eta memoria
txarteleko argazkiak ikus ditzakegu han (noski, txartel horiek irakurtzekoa ere badu).
Orriak inprimatzeko zer denbora
hartzen duen neurtuta, erdi
parean dabilela esan behar da.
Inprimatzeko aginduari erantzuteko, ordea, honek behar izan
du debora gehien: 13 segundo
behar ditu agindua jasotzen
duenetik abiatzen den arte.
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Hilabete honetan interesatu zaiguna...
Bulegoan baldintza
onetan jateko

Erreuma-artritisarentzako dieta?
Espainian, 25.000 pertsonak dute erreuma-artritisa; hantura gaixotasun kronikoa da, eta artikulazioei eragiten die (itxuraz, jatorri autoimmunea du). Sydneyko Unibertsitatean egin duten ikerketa batean,
zera ikusi dute: gaixo horien egoerak okerrera egin dezake, jan ohi
duten elikagairen batek alergia sortzen badie (esnekiek, artoak,
laboreek, patatak eta haren familiakoek, eta tomateak). Elikagai
horiek jateari utzi dioten zenbait gaixok hobera egin dute batzuetan.

Egoera ekonomiko zailak bultzatuta eta denboraz larri ibili ohi
garelako, gero eta jende gehiago joaten da lantokira bazkaria
etxetik hartuta. Jakiak prestatzen hasi aurretik, adibidez, oso
garrantzitsua da eskuak ongi garbitzea, eta tresnak ere ongi garbituta egotea. Horrez gain, jaki bakoitzarentzat tresna bat erabili
behar da, eta tresna bera erabiliko badugu jaki batentzat baino
gehiagorentzat, ongi garbitu behar da aldiro; jaki bera izanik ere,
gordina dagoenean tresna bat erabiltzea komeni da, eta prestatua dagoenean, beste bat. Horrela eginez gero, gure jakietan ez
da kutsadurarik gurutzatuko. Bazkari hotza jango badugu, ontzi
garbian sartu behar dugu, hermetikoki itxi eta hozkailuan gorde
bezperan prestatu badugu.

Informazio gehiago daukazu hementxe:
www.consumer.es/alimentacion

Informazio gehiago daukazu hementxe:
http://www.consumaseguridad.com

Telefono gidan ez agertzea

2008/2009 ikasturterako
diru laguntzak

Inor ez dago behartuta telefono gidan agertzera. Linea finko berriaren kontratua egiterakoan, enpresa operatzaileak baimena eskatu
behar dio bezeroari haren izena gidan ezarri aurretik, eta bezeroak,
berriz, noiznahi eska dezake handik ken dezatela bere izena.
Telefónicak, Espainiako telekomunikazio enpresa garrantzitsuenak,
halaxe egiten du, eta baimena eskatzen dio bezeroari, bai linearen
kontratua egiteko duen web inprimakian, bai teleoperatzaile batek
bezeroei arreta egiteko lineatik (1004) egiten duen galdetegian.
Gidatik ken dezaten nahi duen bezeroak zenbaki horretara deitu
behar du, baina betiere bere izenean ageri den telefonotik.
Teleoperatzaileak egiaztatzen duenean linearen jabeak deitu duela
–dokumentu zenbakia egiaztatuz egiten du hori-, datuak ezabatuko
ditu; web-eko telefono gidatik, hamar egunen buruan kenduko gaituzte, eta paperezkotik, berriz, hurrengo argitaralditik aurrera.

Oraintsu onartu dute Espainiako Hezkuntza Ministerioak ikasleei urtero ematen dizkien diru laguntzen inguruko Errege
Dekretua; Espainiako hezkuntza sisteman derrigorrezkoa ez
den ikasketaren bat egiteko asmoa dutenei emango dizkiete
laguntza horiek 2008/2009 ikasturtean (batxilergoa, lanbide
heziketa, arte ikasketa profesionalak, unibertsitate ikasketak),
baldin eta betetzen badituzte errentari eta familia ondasunei
dagozkien arauak. Adibidez, Aurreko ikasturtean,
2007/2008an, unibertsitateko matrikula ordaintzeko laguntza
jaso nahi zuenari, baldintza hau jartzen zioten: lau kideko
familia baten urteko irabaziak ezin ziren izan 31.800 eurokoak
baino gehiagokoak. Aurten, 39.375era igo dute kopuru hori.
Informazio gehiago daukazu hementxe:
www.consumer.es/educacion

Informazio gehiago daukazu hementxe:
www.consumer.es/econonomia_domestica

IRAKURLEAREN TXOKOA
IRAKURLEAREN TXOKOA
CONSUMER EROSKIk deia egiten die bere irakurleei eta
gonbita egin aldizkariaren txoko honetara idazteko.
Eguneroko bizitzan kontsumitzaile moduan dituzten duda,
kezka edo hausnarketak entzun nahi ditugu eta argitaratu.
Lekuari begiratu behar diogunez, eskutitzak ezingo ditu
20 lerro baino gehiago eduki. Neurriz kanpokoak badira,
CONSUMER EROSKIk laburtzeko eskubidea edukiko du.
Ezer bidali nahi badiguzu, eskutitza izen eta bi abizenekin
bidali, helbidea, NA zenbakia eta telefonoa jarrita.
CONSUMER EROSKIk ez ditu argitaratu gabeko eskutitzak idatzi dituzten kontsumitzaileen datuak emango. Atal
honetan irakurleen gutunak soilik agertuko dira. Aldizkariari
berari buruzko edozein iritzi, kritika eta iruzkin ere onartzen
ditugu irakurleen aldetik. Eta horiek ere, besteekin batera,
atal honetan argitaratuko ditugu.

Beste hiri batzuk ere ikertzea merezi du

Autobideen inguruan

Zuen aldizkariak oso eduki interesgarriak dituela iruditzen zait.
Gainera, erabilgarriak zaizkigu, lagundu egiten baitigute gauzak
ongi aukeratzen. Gaur, hala ere, ohar bat egiteko jo dut zuengana. Albaceteko hiritik idazten dizuet. Eskatuko nizueke, hemendik aurrera Espainiako hiriei buruz egiten dituzuen ikerketa guztietan, Albacete ere kontuan har dezazuela; izan ere, biztanle
kopuruari dagokionez, zuek aztertzen dituzuen hirien gainetik
dago.

Bikaina iruditu zait CONSUMER EROSKI-k Espainiako autobideen
inguruan egin duen azterketa, baina uste dut gehiegi goraipatu
dituzuela. Errealistagoa litzateke, nire ustez, Europako autobide
batzuekin alderatzea, Alemaniakoekin, adibidez (bai bidesaria
dutenak eta bai bidesaririk gabeak), eta hala eginez gero,
Espainiako gehienak atze samarrean geratuko lirateke. Mila esker
holako aldizkaria egiteagatik, benetan estimatzen dut.

J. Peralta
Posta elektronikoz

Francisco Guirola
Posta elektronikoz

er.es
info@consum
Gurekin harremanetan
jartzeko:
Posta bidez:
CONSUMER EROSKI aldizkaria
San Agustin auzoa z/g
48230 Elorrio (Bizkaia)
Posta elektronikoz:
info@consumer.es
CONSUMER EROSKIk
ez du zertan ados egon hemen
irakurtzen direnekin eta ez du
edukiei buruz posta harremanik
izango.

CONSUMER EROSKIREN
ERANTZUNAK
CONSUMER EROSKI aldizkariaren
arduradunek zuzenean atenditzen
ditugu gure aldizkariaren inguruan
irakurleek egin ditzaketen kritika eta
gomendioei, beraien ezinegon eta
kezkei. Interesa duen edonork dei
dezake astelehenetik ostiralera, goizeko
10.00etatik eguerdiko 12.00etara
honako telefono hauetara:
946211293 eta 946211627. Pozik
jasoko ditugu zuon deiak. Aldizkaria
hobetzeko zuen partaidetzaren zai
gaude, zuentzako egin nahi baitugu
aldizkari erabilgarri, zehatz, zorrotz eta
interesgarria.
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E L K A R R I Z K E TA

“Arkitekto handiek eraikin eder
askoak uzten dizkigute, baina
kalitatezko hirigintza proiektu gutxi”

Aitaren etxean maitemindu zen geografiarekin, Malagan, erliebean egindako mapa igeltsuzko bati begira.
Igeltsuak arrastoa egin zion, eta horri jarraiki, bidea lan bihurtu zaio, eta mapak
lanbide. Rafael Mataren ustez, geografia ez
da ibai, mendi eta itsaso kate bat, buruz ikastea. Geografia funtsezko elementua dela dio
lurraldeak orekaz antolatzeko eta garapen
iraunkorraren muinera iristeko.
Mapak bai, baina zer gehiago egiten du
geografo batek?
Mapak lan baten ondorio dira, lurraldea aztertu
ondoren sortuak. Lanik handiena lurraldea aztertzen eta ezagutzen egiten dugu, bere ingurumen
ezaugarriak, gizarte ezaugarriak eta ekonomia
ezaugarriak aztertzen. Eta hori mapetan jartzen
dugu gero. Baina, jakiteaz eta ikertzeaz gain, gure jakintza besteren eskura jarri nahi izaten dugu,
lurraldearen gain egin nahi dituzten esku-hartzeetan erabil dezaten.
Eta, jaramonik egiten dizuete?
Oraintxe hasi dira gure lana aintzat hartzen, gu ere bide berriak jorratzen hasi baikara. Eremu berrietara hurbildu gara –hirigintza, ingurumen gatazkak, gizarte
gatazkak…–, eta gero eta gehiago aitortzen dute gure
lana. Gure lanbidea gero eta lotuago dago arkitekto, ingeniari eta natur zien-tzietako profesionalen zereginari.
Ikasketa planak ere horretara moldatzen ari gara.

RAFAEL
MATA
Geografoa

Geografiak aurkitu duela bere bidea, alegia…
Lehen ere bazekien baina mugatu samarra zegoen
hezkuntza arlora eta ikerketara. Egitetik ekitera iritsi beharra genuen. Oraingoa une ona dela iruditzen zait, tokian-tokian jarduteko, zein nazio mailan eta baita
munduan ere. Lehen, arloka lantzen ziren arazoak –ingurumen arazoak, ekologikoak, kulturalak, ekonomikoak…–,
eta egun lurraldeei lotuta lantzen dira, eta geografoek
ezin diogu tren hori huts egin.
Nola eragiten dio geografoaren lanak gizarte
bizitzari?
Ikertuz eta jakintza barneratuz, saiatzen gara
ikusten ea arazorik edo kontraesanik dago-

en gizartearen eta lurraldearen artean. Arazo horiek
konponten saiatzen gara, beste profesional batzuekin
elkarlanean. Oreka bilatzen saiatzen gara; ingurumen
balio, eta gizartearen hazkundearen artean.
Oreka hori ez ote da utopia…
Bai, baina beno, gu beti horren bila ari gara, geografiaren diziplinak bere-berea baitu konpromiso hori.
Zuen lana ez da bukatzen lurraldea mapa
bihurtuta. Lurralde horretako esku-hartzeei
buruzko gomendioak ere eman nahi dituzue.
Bai, gutxien-gutxienez, iraunkortasuna egon dadin oinarrian; horrek zer esan nahi duen? Lurraldea zuhur
erabiltzea, balio batzuk ezagutaraztea, eta lurralde hori
inolako kontrolik gabe kudeatzen badugu, eredu horrek
nora eraman gaitzakeen ohartaraztea.
Baina horren kontrako interesak ere badira.
Bai, noski. Interes handiak, eta indar handia egiten
dute iraunkortasunaren eta zuhurtziaren kontra.
Ptolomeoren eta Google Earth-en mapen artean,
non zaude zu?
Ezinbestean, Google Earth-en irudietan, horiek baitira
egungo irudiak, baina horiek ezingo lirateke interpretatu Ptolomeoren maparik gabe, haiek zeukaten kultur kalitaterik gabe eta haiek daukaten historiarik gabe. Hor
oso garbi ikusten da katea ez dela eten. Ptolomeotik
Google Earth-era, tradizioa eta berrikuntza, biak eskutik.
Eslogan ona izan liteke.
Espainiako Paisaia Atlasaren egileetako bat zara.
Zein paisaia hautatuko zenuke?
Beno, gehienetan, bakoitza berearekin geratzen da,
hurbileko paisaiekin, bizi izan dituenekin; eta nirea,
Sarquiako da, Malagan. Baina atlas horretan, paisaiak bizirik daude, gure seme-alabak dira, nolabait. Nik uste dut
atlas honekin ikasi dugula hori, eta beste gauza bat ere
bai: aniztasunak ematen diola balioa. Atlasaren helburua
ez da hierarkiazko taxonomia bat egitea eta paisaia onak
eta txarrak bereiztea; paisaien aniztasuna islatu nahi du.
Nire ustez horrek baitu balioa, aniztasunak.
Aniztasun horrek bereizi egiten du Espainiako
paisaia Europakoen artean?
Bai, Europako bioaniztasunik aberatsena daukagu, eta

14

CONSUMER EROSKI

tuek esaten dute, gizateriaren historian lehen aldiz, jende gehiago bizi dela hirietan, landa inguruetan baino.

“Paisaia txarra
zer da? Gaizki
antolatuta dagoen
lurraldea”

paisaia-mosaikorik handienetakoa, berez handiak direlako Penintsula eta uharteak, baina baita historiaren pisuagatik ere, eta aniztasun kulturalaren eta naturalarengatik
ere bai. Gainera, Espainiako paisaiek oso ongi iraun dute,
harritzeko moduan, eta Europako beste leku batzuetan ez
da berdin gertatzen.
Zeinek esan hori kostaldean hirigintza nola
hedatu den ikusita.
Bai baina ezin gara mugatu eremu bakarrera, lurralde bakarrera. Kosta eremu batean paisaia balioak galdu ditugula uste dut, turismoa erakartzea lehenetsi
baitute, paisaiaren balioei kasu handirik egin gabe.
Espainiaren barnealdean, ordea, Espainia AtlantikoHezean, mendietan eta lautadetan, paisaia askok eutsi
diote beren izaerari eta nortasunari, eta atlasean ere
nabarmendu dugu hori.
Kostaldeaz gain, zein inguru daude hondatuta?
Nire ustez, hiri inguruetan eta metropolietan oso zabar
gertatu da hazkundea. Zoritxarrez, hiriak eta industriak
hedatzerakoan, ez da kontuan hartu zer ondorio izango
zituen horrek paisaian. Esango nuke metropoli eremuetan eta kosta inguruetan izan dela galera gehien, baina
hiri ertainetan, txikietan eta landa eremu askotan aintzat hartu ezean paisaiaren balio horiek, arriskua dugu
laster lurralde osora hedatzeko galera hori.
Industria eta azpiegiturak bateragarri ote dira
paisaiarekin?
Bateragarri egin behar ditugu.
Elkarren osagarri egiteko, zer behar da, diru
gehiago, inbertsio gehiago?
Batzuetan bai. Baina askotan, jende multzo baten
apustua izaten da, orekaren aldeko apustua; irispideak,
garapena eta kontserbatze eredua auzitan jarri, eta erabaki: zer egin eta nola egin? Baina nik badakit, ziurtasun
osoz, gainera, lurraldeak banan-banan aztertzen ari garelako, askotan ez dela diru kontua, irizpide kontua bai-

Eta nola eragiten du hiriko paisaiak hango
biztanleen bizitza kalitatean?
Zure inguruarekin dituzun harremanetan eragiten du,
eta badu lotura mugikortasunaren eta irispideen arazoarekin. Egun, hiri garapenean, irizpide lauso samarrak
erabiltzen dira, gauzak ongi zehaztu gabe eta zabal hartuta; eredu hori nagusitu da, baina horrek hondatu egiten ditu paisaia mota batzuk, eta bizitza kalitatea kendu
hiritarroi, denbora eta energia asko erabili behar baitugu batetik bestera joateko. Lurraldearen aurpegia da
paisaia, eta hor ikusten da lurraldea osasuntsu dagoen
edo gaixo dagoen. Paisaia txarra zer da, beraz? Gaizki
antolatuta dagoen lurraldea.

zik. Ez da diru gehiago behar, beste irizpide batzuk behar dira erabakiak hartzeko.
Paisaiarekin errespetuz jokatuta zer irabazten du
gizarteak?
Bizitza kalitate hobea, hasteko. Erosoago bizitzea. Eta
luzera begira, hauxe da erronka: lurra eta lurraldea zuhurtzia eta tentu handiz kudeatzea, baliabide horiek
agortu egiten baitira, hain dira mugatuak.
Iraunkortasunak ere sortzen ditu gatazkak,
ordea. Hor dugu energia eolikoaren auzia:
energia berriztagarria da, baina, talde ekologista
askok salatu dutenez, paisaietan eragin handia
du. Bi ikuspegi daude hor elkarren lehian. Nola
bilatu hor oreka?
Gatazka hori oso gordina izan den lekuetan esku hartu
dugu. Menorcan, adibidez, Uharterako Lurralde Plana
bukatu genuen orain dela urte batzuk eta Espainiako
Hirigintza Saria irabazi genuen. Han ere hori zen gatazka, paisaiaren balioak batetik, eta energia berriztagarrietan oinarritutako energia eredua bestetik. Eztabaiden
ondotik, ados jartzea lortu zuten: uharteko zati batzuei
erabilera turistikoa kenduko zieten eta balio ekologiko
gutxien zuten eremuak bereiziko zituzten, batik bat, faunaren eta paisaiaren ikuspegitik. Lau parke eoliko egiteko asmoa zuten, baina, azkenean, bakarra egin dute,
kalte ekologiko gutxien eragingo zuen eremu horietako
batean. Eztabaida ez da energia berriztagarriak bai edo
ez; garapenaz eta energia kontsumoaz hitz egin behar
dugu, eta ongi aztertu zer eredu nahi dugun.
Paisaiaz hitz egiten denean, hiriko paisaia ere
sartzen da hor?
Paisaia horixe da, paisaia; ez du beste deiturarik, edo
eskalarik. Paisaiaren Europako Hitzarmenak ere ez du
desberdintzen paisaia on edo txarrik, hiriko edo landakorik. Hitzarmen hori Espainiak 2007. urtean berretsi zuen.
Nazio Batuen Erakundeak argitaratu dituen azken da-

Zer esango zenuke Espainiako hiri paisaiei buruz?
Trantsizio demokratikoaren garaitik hona, ahalegina
egin da hiri paisaia batzuk zaindu eta ongi kudeatzeko, multzo historikoen sailean sartzen diren horiek, batik bat. Horietako batzuk interes kulturaleko
ondasunak dira, UNESCOk Gizateriaren Ondare izendatu ditu… Gasteiz, Toledo, Kordoba… Horietan zerbait
egin da, baina beste garai eta leku batzuetan, ezer gutxi. 80ko eta 90eko hamarkadetan, adibidez: hiri inguruak hedatu egin ziren eta egun, gizarte bizitzaren zati
handi bat daukagu hor. Eremu berdeak, kaleak eta plazak non eta nola banatuta dauden ikusita, argi dago badela zer hobetua paisaia hobea lortzeko.
Eta zer egin daiteke?
Paisaien proiektuak egiterakoan, talde lana bilatu behar da: paisaia-arkitektoek, ingeniariek, pertzepzio sozialaren arloan aritzen diren psikologoek… elkarrekin
egin behar dute lan. Paisaiak eta hiri hedatzeak diseinatzerakoan, ideia hau hartu behar genuke: hiria eraiki
behar dugu, ez etxeak. Kontua ez baita lurralde batzuk
etxeztatzea, baizik eta lurralde horrek hiri funtzioak betetzen jarraitzea. Arkitekto handiek eraikin eder askoak
uzten dizkigute, baina kalitatezko hirigintza proiektu
gutxi. Hori erronka handia da, geografo zein arkitektoentzat. Arkitektoek hiriak diseinatu behar dituzte. Ez
soilik estadio eta dorreak beraien lanbidearen erakusgarri. Ez, ez, hiriak egin behar dituzte.
Eta inork jartzen ote dio arretarik beharrizan horri?
Hirigileek, oro har, ez diote lehentasunik ematen; arkitektoek, ingeniariek, geografoek eta bestelako espezialistek ere ez, lurralde zientzietakoek, natur zientzietakoek
eta gizarte zientzietakoek. Hirigintza ona aldarriktu behra da, ez obra handiak soilik.
Etxe atxikien kultura ez dator bat asmo horrekin…
Eraiki dutena eraikia dago, eta ezingo dugu dinamita
jarri, jende askok ilusio handia jarri baitu horiek erosteko. Toki batzuetan ari dira berriz ere zentzu pixka bat
eman nahian, hiri ikuspegi batekin ordenatu eta berrantolatu nahian eremu horiek, baina ez da batere erraza,
hamar urtean, izan ere, halako hazkunde azkar eta espasmozkoa gertatu da.
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Eta zer iruditzen zaizu golf zelaiak erabiltzea
turistak erakartzeko?
Golf zelaiak egiterakoan hain buru gutxirekin eta planifikazio eskasarekin jokatzea zentzugabekeria iruditzen
zait. Hemen, udalerri bakoitzak, eskualde bakoitzak uste
du berak bildu behar dituela Espainiako golf jokalari
guztiak, eta halaxe egiten dituzte gero planifikazioak.
Espainian, baliabide turistikoak izan dira golf zelaiak,
baina, batik bat, higiezinen negozioa sustatzeko amuak
izan dira. Inguruan eraiki izan dituzten 200 edo 2.000
txaletak saltzeko erabili dituzte.
2006an, Lurralde-Kultura Berriaren aldeko
Manifestua sustatu zenuen, eta honako hau
esaten da bertan: “Lurraldea modu iraunkorrean
kudeatzea gizarte-betebeharra eta ingurumenbetebeharra da, zalantzarik gabe, baina bada,
halaber, betebehar ekonomikoa ere, eta oso
premiazkoa da halakotzat hartzea”.

“Espainiako paisaiek oso ongi iraun dute,
harritzeko moduan, eta Europako beste
leku batzuetan ez da berdin gertatzen”
Lurraldea gaizki antolatuz gero, diru asko galtzeko arriskua izaten da, eta, luzera begira, baliabide asko kolokan
gera daitezke. Orain garai kritiko samarra da, dezelerazio
garaia, eta une egokia da gogoeta egiteko, eta berriz ere
ongi pentsatzeko lurraldearekin zer egiten ari garen.
Hirigintza iraunkorra dugu mintzagai. Nola
definituko zenuke?
Hazkundearen ideia hau dauka oinarrian: zer nukleo
dauden aintzat hartu, eta hortik abiatuta haztea, itsuitsuan ibili gabe. Erdi mailako dentsitatea edo dentsitate handia dagoen lekuetan, ahalik eta etekinik handiena
ateratzea garraio publikoari eta eremu batek biltzen dituen funtzio guztiei (funtzio produktiboari, aisialdikoari, hezkuntza funtzioari…).
Nazioarteko Muga Epaitegi bateko kide izana
zara. Zer da hori, zehazki?
XIX. eta XX. mendeko geografo klasikoen zereginetako
bat izaten zen, muga batzordeetako kide izatea. Txile eta
Argentina arteko mugan sortu zen arazoa, zati txiki batean. Gatazka diplomatikoa piztu zen, eta gerra ere ez
zen urruti. Ameriketako Estatuen Erakundeak beharrezko ikusi zuen arbitraje epaitegi batera jotzea, nazioarteko epaimahai bat sortu eta hark erabaki zezan nola
behar zuen mugak inguru hartan. Esperientzia hura
mugarri izan da nire lanean. Helikopteroa hartu eta
Txileko eta Argentinako militarrekin lurralde horien gainetik hegan ibiltzea, banderek inguratuta… zoragarria
izan zen eta, jakina, bi urteko eztabaida eta auzi saioen
ondotik, ados jarri ziren bi herrialdeak.
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ONGIZATEA
ELIKADURA ETA GENETIKA

Dieta
genetikoak,
ametsen sukaldean bai,
errealitatearen platerean ez
Elikaduraren mundu aseezinak gutizia berria
jarri du mahai gainean: geneek zer eskatzen
duten jatea. Baina momentuz, gutako bakoitzaren
ezaugarri genetiko bereziak zein diren ikusi, eta
norbere dieta horri egokitzea ezinezkoa da

L

istu lagin bat aski da. Hori aztertuta jakin daiteke zer
dieta komeni zaion gutako bakoitzari. Interneteko iragarkiak, behintzat, hala dio. Listua hartu, azterketa genetikoa egin, eta zer bizimodu daukagun jakinda, gure
organismoari zer elikagai eta jaki komeni zaizkion esango digute. Hori saltzen ari dira zenbait enpresa, eta garesti: 1.000 euro
balio du azterketa genetikoak.
Iragarkiek, ordea, ez dute dena kontatzen. Ez dute esaten gene
gutxi batzuk aztertzen dituztela (30 ere ez), eta elikadurarekin
eta metabolismoarekin zerikusia duten geneak ote diren ere ez
dute esaten. Erdia esan eta erdia gorde.
Egun, badago modua zehazteko zer elikagai komeniko litzaizkiokeen gure kode genetikoari, baina prozesua ez batere erraza, eta
zientzialariek emango liguketen informazioa ez litzateke aski
osatua. Espezialista bati, beraz, ezinezkoa litzaioke dieta guztiz
pertsonalizatua egitea. Bidea ibilian egiten da, ordea, eta horretan ari da nutrigenomika; elikaduraren eta genetikaren artean
zer eta nolako harremanak dauden ikertzen du zientzia horrek,
eta oraindik emaitza erabatekorik lortu ez badu ere, poliki-poliki
ari da ulertzen nola eragiten dioten elkarri elikagai eta jakien
osagai aktiboek, batetik, eta geneek, bestetik.
2000. urteko ekainean urrats handia egin zen. Giza genomaren
lehen zirriborroa argitaratu zuten orduan, eta, ordutik hona, kode genetikoak omen dituen 25.000 geneen sekuentzia idaztea
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ELIKAGAIEN ETA
GENEEN ARTEKO
HARREMANA
AZTERTZEN DUEN
ZIENTZIA
NUTRIGENOMIKA DA

lortu da. Eta beste hainbat gauza: gene
batek proteina mota asko sor ditzakeela
egiaztatu da, eta, batez ere, gene batzuek
zer funtzio duten jakitea lortu da; ondorioz, geneen jarduna zein elementuk alda
dezakeen ere jakin dezakegu (besteak
beste, elikagaien osagaiek). Ziurtasun
zientifiko erabatekorik ez dago oraindik,
baina badakigu zenbait gaik lagundu egiten dituztela gaixotasun batzuk, eta beste
zenbaitek, berriz, horiei aurrea hartzen
laguntzen dutela.
Nutrigenomikak oso teknologia aurreratuak erabiltzen ditu alde batetik (ADN txipak, bioinformatika, biologia molekularra
eta biomedikuntza), eta, bestetik, epidemiologia, biologia eta elikadura arloko

teknikak. Adituen ustez, luze gabe, zientzia honek berebiziko garrantzia edukiko
du gizentasun arazoak dituztenei laguntzeko, gai izango baita elikagai funtzional
berriak sortzeko, eta aintzat hartzeko zer
elikagaik eragiten dioten gehien gorputzaren pisua kontrolatzen duen sistema
konplexuari.

NEURRIRA EGINDAKO DIETAK?
Ikerketak zein abiadura hartu duen ikusita, eta kontsumitzaileek oso harrera ona
egiten diotela jakinik, zenbait konpainiari
hortzak zorroztu zaizkio, eta nutrigenomikaren merkatuan sartu dira buru-belarri.
‘Online’ egiten dituzte dietak, norberaren
ezaugarri genetikoen berri ematen duen
test batetik abiatuta. Medikurik ez dute
sartzen tartean, eta, itxuraz, jateko baino
gehiagorako ere ematen du negozio horrek. Internetez eskatu, eta listu lagina
lortzeko ‘kit’ osoa bidaliko digute etxera;
gero, postaz bidali beharko dugu gure lagina, aurrez 1.000 euro ordainduta, noski. Hori guztia egin ondoren, hainbat
aholku bidaliko dizkigute, zer jan eta nola bizi behar genukeen esango digute, eta
gure koadro genetikoa omen denari zer
elikadura-osagarri komeniko litzaiokeen
jakinaraziko digute.
Egun, badago teknologia antzeko zerbait
egiteko, baina oso erabilera mugatua
ematen zaio, eta 1.000 euro baino askoz
gehiago kostatzen da. Genoma baten sekuentzia idaztea –ez gene batzuk identifikatzea– astebeteko lana da zenbait
zientzia laborategirentzat (lehen genomaren sekuentzia dezifratzeko, 15 urte behar
izan zituzten), eta 10.000 euro beharko
genituzke (lehenengoan, 10.000 milioi
euro erabili zituzten).
Ameriketako Estatu Batuetan Goverment
Accountability Office izeneko erakundeak
(hango Gobernuaren kontu publikoak
ikuskatzen ditu) kargu hartu die zenbait
konpainiari, informazio nahasgarria helarazten dietelako kontsumitzaileei, eta medikuntzaren ikuspegitik zentzu eta
zorroztasun handirik ez duten aginduak
ematen dituztelako. Sciona, Genelex,
Market America eta Suracell Personal
Genetic Health enpresak jo ditu begiz,
baina gehiago izango dira aurki, merkatuak itsumustuan irensten baititu halako
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sendagai miragarri eta perfektuak
(Business Insight aholkularitza enpresak
jakinarazi du estatubatuarren % 44k argaldu egin nahi dutela).
Espainian, zenbait enpresa hasi dira lanean, eta zahartze prozesua moteltzeko dietak eta programak prestatzeari ekin diote:
bizimoduari, elikadurari eta ariketari jartzen diete arreta, eta horien inguruko gomendioak ematen dituzte. Horiek ere listu
laginetatik ateratzen den informazio genetikoa erabiltzen dute, eta izen bitxiko
eskaintzak
egiten
dituzte
gero:
‘Antiaging’,
‘Wellness’,
‘Fitness’...
Argaltzeko zentroetan, kiroldegietan,
Internet bidez edo telefonoz eskatuta lor
daitezke lagin horiek.

NUGO, EUROPAKO
PROIEKTUA

ORAINDIK ERE, JAKITEKO GOSEZ
European Nutrigenomics Organization
(NUGO) erakundeak esan duenez, hamarkada bat baino gehiago beharko da nutrigenomikak bide egin eta, elikadura
pertsonalizatuaren bidez, gaixotasunei
aurre egiteko moduan egon gaitezen.
Gaur-gaurkoz, erraz lor daiteke pertsona
baten ezaugarri genetikoak idaztea, baina
interpretatzea oso urrun dago oraindik.
Ikertzaile britainiarrek gizentasuna dute
kezka, eta ikertzen hasi dira zer harreman
dagoen geneen eta gizentzeko joeraren
artean. Oraingoz, gizentasunaren giza fenotipoekin harremana duten 430 gene
bereizi eta aztertu dituzte. Adipozitoak,
gorputzeko ganz zelulak ikertzen jardun
dute gehienbat. Beste zenbait ikerketa ere
egin izan dira, eta horietako batzuek esaten dute gutxienez badirela 600 gene gizentasunari
lotuak.
Argi
dago
hastapenean gaudela oraindik, eta aitortu
beharra dago oso gene gutxi ezagutzen
ditugula dietarekin harremanen bat eduki
dezaketenak. Jakiteko gosez jarraitu beharko dugu.

URRUNERA BEGIRA JARRITA
Hala ere, hainbat ikerketak erakutsi dute
badirela loturak elikagaien eta geneen artean. Har ditzagun, adibidez, gaixotasun
zeliakoa, hiperkolesterolemia familiarra,
diabetesa, gaixotasun kardiobaskularrak,
gizentasuna, minbizia, osteoporosia.
Gehien-gehienetan, adituek jakin nahi dute zein genek duten harremana elikadura-

prozesu bakoitzarekin, eta horiek zer lotura duten gaixotasunekin. Etorkizunean,
beraz, bakoitzaren genoma nolakoa den
jakinda, gutako bakoitzaren beharretara
egokitua dagoen dieta egiteko modua
izango dugu, eta zehaztu ahal izango dugu zein den elikadurarik egokiena, adibidez, ezaugarri bertsuak dituzten giza
taldeentzat, ezaugarri bereziak dituzten
giza taldeentzat edo norbanakoentzat.
Merkatuan estimu handia egin badiote
ere, ez dago esaterik –ikerketa gutxi egin
direlako- zer balio kliniko duten adierazle
nutrigenetiko bereziek eta zer harreman
duten nola beste geneekin hala ingurumen faktoreekin. Arrazoia? Ahalegin handia eskatzen du, eta urte luzeetako
ikerketa. Beraz, hobe da, oraingoz behintzat, kontsumitzaileei bururik ez berotzea
kontu hauekin.
Egunen batean lortuko dugu -uste baino
lehenago, agian-, elikadura pertsonalizatuaren bidez, gaixotasunei aurrea hartzea
eta horiek sendatzea. Helburua da gutako
bakoitza saltokira joan dadila, bere agiri
genetikoa eskuan, eta ongien egokitzen
zaizkion elikagaiak erosi ahal izatea, bai
gaixotasunei aurre egiteko edo bai osasuntsu egoteko. Une hori iritsi bitartean,
ordea, elikadura ohitura osasungarriak
izatea da onena, eta auzi hauetan zeresana duten erakundeen irizpideei eta aholkuei jarraitzea.

Europan, 10 herrialdetako 23 ikerketa
zentro lanean jarri dira –erakundeek
parte hartzen dute, unibertsitateek eta
elikadura enpresek-, eta ‘European
Nutrigenomics Organization’ (NUGO)
proiektua sortu dute. NUGO-k, besteak
beste, arau eta jarraibide etikoak
ezartzeko ardura du elikaduraren ikerketa genomikoaren alorrean. Bere ikerketak hiru helburu ditu:

1.GENEEN ETA GAIXOTASUNEN ARTEKO LOTURA AURKITZEA. Jakitea
zein genek edo gene familiak handitzen duten gaixotasun jakin batzuk agertzeko joera.

2.GENEEK, ELIKAGAIEK ETA GAIXOTA-

SUNEK ELKARRI NOLA ERAGITEN
DIOTEN IKUSTEA. Zer genek gaixotzen gaituen jakin ondoren, ikertzaileek aurkitu nahi izaten dute
gene horien jokabideari nola eragiten dieten elikagaiek edo jakien
beste osagai bioaktiboek; diabetesa
edo bihotzeko gaixotasunak aztertzen dituzte, adibidez, eta lotura
hain argia ez duten beste batzuk
ere bai (minbizi mota batzuk eta
sindrome neurodegeneratiboak)

3.EZAUGARRI GENETIKO BAKOITZARI

DAGOZKION JAKIAK SORTZEA.
Egoera bakoitzari egokituko zaizkion elikagai eta dietak sortu nahi
dituzte; horiek dira egiazko ‘dieta
pertsonalizatuak’, norberaren ezaugarri genetikoen neurrira eginak.
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DIETA

Gaurkotasuna

Dieta Osoaren Azterketa
estatistika bidez egiten
da. Espainiakoa, bi erakundek bultzatu dute,
Elikadura eta Nutrizio
Segurtasunerako Espainiako Agentziak
(AESAN) eta Bamberg Fundazioak.
Helburua, pertsona batek, ohiko dietan,
zer elikagai bereganatzen dituen jakitea,
eta zer beste substantzia kaltegarri (ingurumen- eta laborantza-kutsatzaileak, pestiziden hondarrak, animalia botiken
hondakinak, gehigarriak eta horiek degradatzeko produktuak, eta lagungarri
teknologikoen hondakinak). Hori guztia
jakiteko, analisi kimikoak egiten dira.

DATUA

100...

kaloria horiek ematen ditu 40-50 gramoko ogi
xerra batek (4 behatz izango da lodi). Hori da
otordu bateko ogi errazio bat, eta burruntzali
bat arrozek edo pastak ematen duten adina
kaloria ditu (30 gramo, gordinik). Elikaduraren
arloan, ‘antzeko errazioak’ terminoa erabiltzen
da, eta horrek aukera ematen du
menuak gehixeago aldatzeko,
dietak behar duen kaloria
kopuruan gorabehera
handirik izan gabe.

Lehenengoz egin dute ikerketa hori
Espainian, eta orain jakin ahal izango dute zenbat substantzia –ustez arriskutsu–
bereganatzen dituzten kontsumitzaileek,
eta onartutako neurrien barruan ote dauden. Hortik aurrera, erakundeen ardura
izango da jendearen osasuna zaintzea.

ADIBIDERAKO MENUA...

Beltzaran irauteko menu lagungarria
Gosaria:
Hamaiketakoa: Bazkaria:
Fruta freskoz Azenario bat. Kuskusa
egindako
Arto opilak.
kalabazarekin.
mazedonia:
Hegaluzea
melokotoia,
tomatearekin.
meloia, kiwia,
Ogi integrala
sagarra eta
eta sandia.
laranja ura.
Gazta fresko
zati bat edo
jogurta.
Infusioa.

Askaria:
Eguzki
lorearen
haziekin
egindako
ogia edo
intxaurrak
eta gazta.

OSOA
LEHENENGOZ
AZTERTU DUTEN
ESPAINAN

Afaria:
Entsalada
(tomatea,
erremolatxa
eta tipula).
Azenario
pastela eta
kalabazin
pastela.
Ogi integrala
eta jogurta.

AHOLKUA:
Landareek izaten duten pigmentu laranja, hori bizi edo gorrixka da beta karotenoa. Gure organismoak A bitamina
bihurtzen du substantzia hori, eta bitamina hori oso lagungarria da azala elikatzeko. Horretaz gain, babestu egiten
gaitu eguzkiaren erradikal askeetatik (herdoilaren aurkakoa
da), eta, egun batzuen buruan, beltzaran jartzen digu azala.

2008ko apirilean hasi ziren lehen datuak
biltzen, eta urte amaieran bukatuko dute.
Urte sasoi bakoitzean (uda, udazkena eta
negua) zer elikagai kontsumitzen diren
ikusi nahi dute, eta hori egiteko,
AESANek jakinarazi duenez, taldekatu
egingo dituzte biztanleak: 6 hiletik 11 bitarteko haurtxoak, urtebete eta 2 urte bitartekoak (denetarik jaten hasten dira),
10 eta 16 urte bitartekoak (gehiago jaten
hasten dira, hazteko garaian baitaude)
eta 25 urtetik 60 bitarteko helduak,
haurdun dauden emakumeak eta bularra
ematen ari direnak izan ezik.
Elikadura kontsumoa aztertzeko, 24 orduz
egingo diete jarraipena kontsumitzaileei,
eta galdetegi bat betearaziko diete, zer jaten duten eta zenbatetik behin jaten duten jakiteko. Galdetegia xehe-xehe
erantzun beharko dute, eta janariak nola
prestatzen dituzten ere adierazi beharko
dute, baita zer kopurutan jaten duten ere.

E

likadura
keUMzERkERaOSkKIKO ADITUEN ERANTZUNAK
CONS

presta daitezke patata frijituak
Nola
kaloria gutxiago izan dezaten?
Patatak frijitu edo beste nolabait prestatu (egosita, labean, lurrunetan), asko aldatzen da kontua. Kaloria kopurua neurtzen badugu, adibidez,
patata frijituek askoz gehiago izaten dute (bost
halako ere bai, zenbaitetan). Badaude, noski,
zenbait trikimailu kaloria gutxiago eduki dezaten, eta mikrouhinean egitea da horietako bat:
frijitzeko moduan zatitu, mikrouhinean pixka
bat egosi eta zartaginera bota, olio bero-beroarekin, gorritu arte. Bero kolpe hori emanda, patata frijituen antzeko itxura hartzen dute, baina
askoz kaloria gutxiago izaten dituzte, oso olio
gutxi erabiltzen baita. Beste aukera bat ere badago: xerra fin-finak egin, ia gardenak izateraino, labeko ontzi batean ongi zabaldu, paper
sulfurizatuarekin estali eta labea oso bero dagoela sartu hara. Oso kurruskatsuak izaten dira,
eta ez dute kaloriarik hartzen, olio zorrotada
txiki bat aski izaten baitute. Betiko eran frijitzen baditugu, paper gainean jar ditzakegu patatak, paperak olioa xurga dezan. Patatak
frijitzeko, oliba olioarekin egitea komeni da, hori baita egokiena tenperatura handietan erabiltzeko eta hori itsasten baitzaie gutxien
elikagaiei.

go modurik elikagaiak trinkotu eta iraunarazteko.
Horiei esker, egun eta aste batzuk igarota ere, itxura
ona izaten dute elikagaiek.
Elikagai prozesatuetan zein emulsionatzaile erabili
eta nola, hori Europar Batasunak arautzen du.
Elikagairen baten osagaiak irakurri eta E letra ikusten
badugu, ondoan zenbaki bat duela (eta substantziaren izena), emulsionatzaileak dituen seinale.
Adibidez, E 322, soja lektizina. Honako hauek erabiltzen dira gehien elikadura industrian: E 471, E
472 eta lektizina ere bai (‘gantz azidoen monoglizeridoak eta diglizeridoak’ deitzen zaie). Galletek, gozoek eta gosaritako laboreek ere emulsionatzaileak
eduki ohi dituzte esnearen ordez, kaseinatoak, hain
zuzen. Etxean erabiltzen ditugun elikagaietatik,
arrautza da emulsionatzailea, lektizina kontzentratua
baitauka gorringoan.
oltsako entsaladak moztuta etortzen dira
P
eta ez dira iluntzen, nahiz eta ez egon
hutsean ontziratuak. Osagaien zerrendan,
gainera, ez da ageri kontserbagarririk. Nola
egiten dute?

Egia da, ez dute izaten gehigarririk.
Kontserbatze sistema dute berria: “atmosfera moldatua” edo “babes atmosfera” deitzen zaio (etiketan ere hala
jartzen du). Gasak bildu, eta gutxitu
ertarako erabiltzen dira
egiten dute oxigeno kontzentrazioa,
emulsionatzaileak?
eta beste gas batena handitu (nitroGantza duten osagaiak eta ura daramatenak elkarre- genoa, karbono dioxidoa). Karbono
kin nahasten direnean, horiek egonkortzeko erabilt- dioxidoari esker, hozkailuan hazten
diren mikroorganismoak polikiago
zen dira emulsionatzaileak. Elikadura industrian
hazten dira, eta produktuari galarazi
asko erabiltzen dira gehigarri horiek, batik bat,
egiten zaio arnasa hartzea. Nitrogenoa
gozogintzako produktuetan eta galletetan. Baina
gas geldoa da, eta oso aproposa beste gas
beste hainbat jakitan ere erabiltzen hasi dira: ogi
mota batzuetan, margarinetan, zopetan, goxokie- batzuen lekuan jartzeko. Modu horretan, mikrobioak polikiago hazteaz gain, landareen entzimak ez
tan, izozkietan, esnez egindako postreetan, kakao hautsean… Azken bate- dira uhertzen (horixe gertatzen da, hain zuzen, baan, gantza eta ura nahasi behar razkiak moztu eta segidan, ilundu egiten direla,
uhertu). Kontserbatze sistema hori edukita ere, hozdiren bakoitzean, emulsionatzaileak eta egonkortzaileak era- kailuan gorde behar dira beti poltsa horiek, nahiz eta
bili behar dira, bestela ez baita- itxita egon.

Z
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ONGIZATEA
Gainera, helduaroan asma sortzen zaien
erdiei, lanak eraginda agertzen zaie. Datu
horiek eman ditu, behintzat, Europan
7.000 gaixorekin egin den ikerketa batek.
Manolis Kogevinas-ek gidatu zuen ikerketa
hori (Bartzelonako Medikuntza Ikerketen
Udal Institutuko kide da), eta The Lanceten
argitaratu zuten 2007. urtean.

Alergiak
lankide ditugunean
300 substantzia baino gehiago badira
lantokian alergia sortzen dutenak, baina
oso-oso gutxi diagnostikatzen dituzte

L

anak alergia sortzen digula esaten badugu, barre murritza egingo du gure ondokoak, txantxetan
ari garelakoan. Uste izango du
lanari diogula alergia. Besterik da, ordea,
lanean alergiak sortzea. Benetako arazoa
da hori, baina askok ezkutatu egiten dute,
lana galtzeko beldurrez. Alergiarekin edo
narritadurarekin zerikusia duten lan gaixotasunek arlo askotako langileei erasaten diete: eraikuntzakoei, margotzaileei,
okinei, arotzei, ile-apaintzaileei, garbitasun lanetan aritzen direnei, osasun langileei, ikertzaileei…

ASMA,
ERRINITISA ETA DERMATITISA
Lantokian egon daitezkeen zenbait substantzia arnasteak edo horiek eskuztatzeak
alergia ekar dezake. Asma eta errinitisa
dira holakoen adibide –biak ere arnasketa
patologiak-, eta ukipenezko dermatitisa
ere bai. Lanak eraginda gehien agertzen
den arnasketa patologia laneko asma
deitzen dena da. Asma duten guztietatik,
%10-25 izango dira lanak sortuak.

Eztabaidarik ere ez da falta gai horren inguruan. Zientzialari batzuek diote lanean
sortzen den asma dela laneko asma, eta
beste batzuen ustez, berriz, lan baldintzen
eraginez larriago bihurtzen diren asma
kasuak ere sartu behar lirateke laneko asma deitzen den horren barruan.
Errinitis alergikoa da beste lan gaixotasun bat. Sudur mukosa hanpatu egiten
zaio gaixoari, sudur zuloak itxi, doministikuka hasten da, azkura izaten du, muki
jarioa eta, batzuetan, usaimena galtzen
du. Sudurrari ez ezik begiei ere eragiten
badie, errinokonjuntibitisa deitzen zaio.
Errinitis alergikoa asmari lotuta joan ohi
da, eta horren erakusgarri da honako datu hau: errinitisa dutenen % 20 eta 40 inguruk asma izaten dute, eta asma
dutenen % 30 eta 50 inguruk, errinitisa.
Joaquim Mullol-ek egindako ikerketa baten emaitzak dira horiek (Bartzelonako
Hospital Clinic-en aritzen da Mullol, eta
Errinologia Saileko koordinatzaile da).
Ukipenezko dermatitisak azalari erasaten dio. Ekzemak agertzen dira, negelak, hanturak, azkura, babak eta, kasurik
larrienetan, ultzerak ere bai. Alergológica
2005 izeneko txostenak dio azken hamar
urteetan Espainian bikoiztu egin direla laneko dermatitisak; % 2,4 ziren 1992an
eta % 4,3, berriz, 2005ean. Espainiako
Alergologia eta Immunologia Klinikoko
Elkarteak (SEAIC) egiten du txosten hori.

ALERGIAK ERAGINDA EDO
NARRITADURAK ERAGINDA
Alergia definitzerakoan, esan ohi da erreakzio desegoki bat dela; zenbait substantziak alergia eragiten diote gure
organismoari, eta organismoak erantzun
egiten du. Substantzia horiek alergenoak
dira, eta modu batean baino gehiagotan
irits daitezke gure gorputzera: arnastuta,
ukituta, irentsita edo zizta eginda. Asmak,
errinitisak eta ukipenezko dermatitisak bi
jatorri izan ditzakete: narritadurak eraginda sor daitezke edo alergiak eraginda.
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ENPRESAREN
BETEBEHARRAK
> Etiketak jarri behar dizkie arriskutsu izan daitezkeen produktu guztiei. Etiketan argi agertu behar du
zein diren produktu horren gai toxikoak, erregarriak edo lehergarriak, eta horietako bakoitza nola
erabili eta gorde behar den ere
adierazi behar du zehatz-mehatz.

> Babes neurriak jarri behar ditu
langilearen eskura: kaskoak, eskularruak, uniformeak (suaren aurkakoak ere bai, behar izanez gero)
eta botak. Lan mota bakoitzak badu bere araudia Laneko
Segurtasunaren arloan, erakundeek aski ongi finkatua, eta hori bete beharra dago.

>

Langile bati laneko alergiaren bat
sortzen bazaio, enpresak ikertu
egin behar du zergatik sortu den,
eta konponbidea jarri behar dio.
Produktu jakin horrek beste alergia kasurik eragin duen aztertu
behar du, eta bitartekoak jarri, berriz ez gertatzeko kutsadura arazorik, ihesik, garbitasun gabeziarik
edo erabilera okerrik.

Alergikoak direnean, organismoaren sistema immunologikoak erantzuten du, eta
E immunoglobulina gehiago sortzen du.
Immunoglobulina guztiak antigorputz
edo babesak dira, eta mikrobioei eta bakteriei erasotzen diete.
Immunoglobulina guztietatik, E motakoak
egiten du parasitoen eta helmintoen aurka (har moduko batzuk dira azken horiek), eta erreakzio alergiko bat gertatzen
denean, ugariago agertu ohi da. Pertsona
alergikoen gazurak, adibidez, % 70 eta
% 80 gehiago edukitzen du E immunoglobilina. Erreakzio immunologiko hori
gertatzen ez denean, narritadurak eragindakoak izango dira asma, errinitisa eta
dermatitisa; hau da, pertsona horrentzat
toxikoak diren substantziekin harreman
zuzena izateagatik sortzen dira.

ZERK SORTZEN DU LANEKO
ASMA ETA ERRINITISA?
Arrazoi beragatik sortzen dira bai bata eta
bai bestea. Ramon Orriols-ek koordinatu
duen ikerketa batean, laneko asma sor dezaketen 300 gai baino gehiago identifikatu dituzte. Archivos de Bronconeumología
aldizkarian argitaratu dute ikerketa hori
(SEPAR Espainiako Neumologia eta
Kirurgia Torazikoko Elkartearen argitalpen
ofiziala da). Honako gai hauek izan daitezke alergenoak:
 Isozianatoak. Autogintzan erabiltzen
dituzten plastiko, margo eta apargoma
batzuetan agertu ohi dira. Sektore ho-

rretako margotzaileek eta industria
eskuztatzaileek izan ohi dute.
 Irinek alergia sor diezaiekete okin eta
gozogileei, akainek eraginda, alfa-amilasa entzimak eta are sojak ere.
 Egurrak azido plikatikoa du, eta
arotzei alergia eragin diezaieke.
 Laborategiko animalien ileek ere
alergia ekar diezaiekete han dabiltzan
ikertzaileei; saguen ileak, arratoienak,
untxienak.
 Aerosolak eta garbiketa produktuak aproposak dira laneko asma sortzeko. 2007. urtean Europan egin zuten
ikerketa batek erakutsi du lanean asma
izan duten zazpi lagunetatik bati produktu horiek eraginda sortu zaiola.
American Journal of Respiratory and
Critical Care Medicine aldizkarian agertu zen ikerketa hori.
 Eta ile tinduak eta bestelako koloragarriak ere (hena gorri eta beltza) alergenoak izan daitezke. Tinduek, adibidez,
persulfato gatzak edukitzen dituzte,
eta laneko asma sortzen diete ile-apaintzaileei. Laneko asma gehien eragiten
duten produktuen artean, hirugarren
edo laugarren lekuan daude horiek.

ZERK SORTZEN DU LANEKO
DERMATITISA?
250 gai baino gehiago aurkitu dituzte laneko dermatitisa sor dezaketenak. Hauts
eta likido artean aritzen diren langileek
dute arrisku gehien, enpresa metalurgiko-

etan aritzen direnek, batez ere. Kobaltoa,
nikela eta merkurioa dira metalik kaltegarrienak. Kontserba industrian lan egiten
dutenek ere arrisku handia dute dermatitisa edukitzeko.
Eta zenbat eta produktu gogorragoekin
lan egin, orduan eta lehenago ager daiteke dermatitisa langileengan. Hori gertatzen zaie, adibidez, ile tinduei alergia
dieten ile-apaintzaileei. Zementuarekin
lan egiten dutenei, ordea, besteei baino
geroago ager dakieke.

LATEXA
Aipamen berezia egin beharra dago latexak sortzen duen alergiari buruz. Izan ere,
800.000 lagun inguru dabiltza Espainian
latexari alergia hartuta; halaxe jakinarazi
du Latexari Alergia diotenen Espainiako
Elkarteak. 40.000 gai baino gehiago daude latexarekin eginak edo latexa dutenak.
Osasungintzako langileei eragiten die, batik bat. Eskularruak, zundak, lotura itsaskorrak,
arteria
tentsioa
hartzeko
mahukatxoak, suspertze maskak eta oxigeno maskak, esparatrapuak, botiken tapoiak… hainbat tresnak daukate latexa.
Zenbait ikerketak diotenez, osasun langileen % 12-16ri eragiten die latexak, eta gainerako herritarren artean, berriz, % 1-3ri.

DIAGNOSTIKOA
Laneko arnasketa-gaixotasun alergiko baten diagnostikoa egiteko, langileak
zer lan ibilbide izan duen jakin beharra

dago zehatz-mehatz, eta zein baldintzatan aritu izan den ere bai. Horrez gain,
hainbat proba egin beharko zaizkio langile horri, eta horietan ikusiko da immunoglobulinak zein mailatan dabiltzan, bai
orotarikoak eta bai antigeno jakin batzuen aurkakoak: akainen, onddoen, polenen eta katu-txakurren aurkakoak. Bost
antigeno horiek aztertuta, erraz jakin daiteke pertsona batek alergia ote duen.
Diagnostikoa osatzeko, beste proba bat
ere egin diezaiokete gaixoari: bronkio
probokazio espezifikoa. Madrilen badago
hori egiten duen erakundea, Jiménez Díaz
Fundazioa, eta Bartzelonan ere bai,
Hospital Vall d’Hebron-eko Neumologia
Zerbitzua.
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LANEKO ASMA, HORIXE
DA LANAK ERAGITEN
DUEN ARNASKETA
ARAZO OHIKOENA

Laneko errinitisaren diagnostikoa
egiteko, asmarena egiterakoan bezala jokatzen dute: mediku dosier zehatz-zehatza behar izaten dute, odol analisiak
egiten dituzte, azaleko probak eta probokazio proba kontrolatuak. Diagnostikoa
osatzeko, errinomanometria egin dezakete, sudurra nola ixten den ikusteko, edo
sudurreko arnas fluxua neur dezakete
(Peak-flow), airea ongi pasatzen den edo
ez ikusteko.
Ukipenezko dermatitisaren diagnostiko egiteko, gaixoa zein alergenoren
eraginpean egon izan den aztertzen da,
eta larruazaleko proba bat egiten zaio:
adabaki modukoak itsasten zaizkio azalean, bakoitza alergeno batekin, eta
egun batzuk igarota, zer erreakzio izan
duen ikusten da.

LANGILE ALERGIKOARENTZAKO AHOLKUAK

1 Lanean asma,

errinitisa edo dermatitisa sortu zaigula susmatu
orduko, alergologoarengana edo
neumologoarengana joan behar
dugu, diagnostikoa egin dezan
eta tratamendua
jarri.

2 Alergia egonkortu 3 Enpresak jarri di- 4 Erabili behar ditu- 5 Latexak alergia 6 Babes neurri
denean, eta egiaztatzen badugu
alergia sortu digun alergenoa
lantokian daukagula, lanpostua
aldatzeko eskatu
beharko dugu, eta
enpresa bereko
beste leku batera
eraman gaitzatela, gai horrek eragingo ez digun
norabait.

tuen babes neurriak erabili behar
ditugu: eskularruak, maskak,
kaskoak… eta
garbitasun arauak
bete.

gun produktuen
etiketak irakurri
(garbigarriekin
jardun behar badugu, edo bestelako gai
erregarriekin), eta
neurri egokiak
hartu.

sortzen badigu,
eskumuturrean
edo lepokoan
ohar bat eramatea
komeni da, eta
mediku azterketaren bat egin behar digutenean
edo ebakuntzaren
bat, jakinarazi
egin beharko dugu, latexa duen
gairik erabil ez
dezaten eta goma
elastikoa dutenak
ere ez.

hauek hartuta ere
berdin jarraitzen
badugu eta lan
gaixotasuna dela
egiaztatzen bada,
lana utzi beharra
izango dugu, beste arloren batera
joaten saiatu, eta,
besterik ezean,
ezgaitasun agiria
eskatzeko bidea
landu beharko dugu eta kalte-ordaina eskatu.
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Depresioaren
aurkakoak:
horiek ere neurrian!
Depresioaren aurkako botikak eraginkorrak dira, ez dago
zalantzarik, baina, mesede ona egitea nahi badugu, medikuak
esan bezala hartu behar dira, eta ez norberari iruditzen
zaionean eta iruditzen zaion moduan

D

epresioa eta buruko gaixotasunak kezka iturri dira zientzialarientzat, eta buruhauste handiak
sortzen dizkiete. Lehenik eta
behin, etengabe hedatzen ari direlako.
Osasunerako Mundu Erakundeak (OME)
eman dituen datuak oso esanguratsuak dira: 2020. urterako, gaitz horiek utziko dute jende gehien lan egin ezinean, eta, luze
gabe, osasun arazo larri bihurtuko dira.
Ikerketak jarri ohi ditu gaitzak sendabidean, baina gaitz hauen jatorria zein den eta
zer tratamendu eman behar zaien jakiteko, ikerketa asko beharko dira oraindik
ere. Ameriketako Estatu Batuetan ikerketa
batek zalantzan jarri du depresioa dutenei
farmakologia tratamendua jartzea eraginkorra denik. Behintzat depresio
arinak eta erdi mailakoak sendatzeko. Irving Kirsch eta Thomas
Moore psikologoek egin dute ikerketa hori (lehena Connecticut-eko
Unibertsitatekoa da eta George
Washington Unibertsitatekoa bestea).
Emaitzek dantzan jarri dute mundu guztia, eta ez da eztabaidarik
falta geroztik. Ikertzaile horiek depresioak jotako hainbat gaixo hartu dituzte; batzuei depresioaren
aurkako botikak eman dizkiete,
eta besteei, plazeboak (botikak
bezala ematen zaizkie, baina,
egiaz, ez dute inolako eraginik).
Hori egin ondoren, ohartu dira,
depresio arina edo erdi mailakoa
dutenen artean, botika hartu edo
plazeboa hartu, ia ez dagoela alderik.

LAGUNGARRIAK DIRA
DEPRESIOAREN AURKAKO
BOTIKAK?
Medikuntzak erakutsi du (psikiatriak, batik bat), depresioarentzat
badela sendabidea, eta depresio
arina eta erdi mailakoa duten asko sendatu egiten direla. Era berean, depresioaren aurkako
botikak eraginkorrak direla egiaztatu da, baldin eta ongi erabiltzen
badira. Eta psikoterapia erabiltzea
ere oso lagungarria dela ikusi da

(batzuetan, botikek baino gehiago laguntzen du).
Baina depresio larriak ere hor daude, eta
horietako batzuei ezin izan zaie sendabiderik eman. Gaixotasun kroniko bihurtzeko arrisku handia dute eta, denborarekin,
ezinduta utz dezakete gaixoa. Horiek botika behar dute, eta psikiatra gehienak
ados daude horretan.
Depresioaren aurkako botika modernoak
eraginkorrak dira, baina, horretarako, kasu
egin behar zaie medikuaren aginduei. Ez
dute funtzionatzen analgesikoek bezala.
Analgesikoek mina kentzen dute hartu eta
minutu gutxiren buruan, baina depresioaren aurkako botiken eragina sumatzen hasteko, sei edo zortzi aste behar izaten dira,
eta, gutxienez, sei hilabetez hartu behar
dira. Horrek ez badio onik ekartzen gaixoari, medikuak beste zerbait emango dio,
edo, bestela, aldatu egingo dio botika.
Zalapartak zalaparta eta eztabaidak eztabaida, ikerketa honen emaitzak, funtsean,
berretsi egin du psikologoek aspalditik
dakiten gauza bat: psikoterapia edo laguntza psikologikoa ezin egokiagoa dela
depresio arinak eta erdi mailakoak dituztenentzat (depresiorik gehienak halakoak
dira). Botikak erabiltzen jarraitu beharko
da kasu horiei aurre egiteko –ikerketak ez
du bestelakorik esaten-, baina orain arte
baino kontu gehiagorekin, eta beste bitarteko terapeutiko batzuei ere sarbidea
eman beharko zaie. Hori garbi utzi du
ikerketak, eta beste alderdi bat ere bai:
botikak noiz eta nola hartu, sekula ez du
norberak erabaki behar, medikuak baizik.

DEPRESIOA GAIXOTASUNA DA
Buru nahasmenduak ugari dira Espainian
(halaxe erakutsi du Espainiako Osasun eta
Kontsumo Ministerioaren inkesta batek,
Osasun Inkesta Nazionalak). Gaitzen artean, depresioa eta nerbio estutasuna agertzen dira gehien inkesta horretan. Oraintsu
egin dituzten kalkuluen arabera, herritarren % 5ek (20tik batek) depresioa dute.
Emakumeek gehiago, gizonek bi halako.
Depresioak jota dagoen pertsona tristetriste egoten da, oso erorita, eta ezertarako gogorik gabe. Beste sintoma batzuk ere
izaten ditu: nekatuta dago, kontzentrazioa

falta zaio, errudun sentitzen da, goserik ez
du edo eguna jaten pasatzen du, ezin du
lorik egin… Oso larri dagoenak, bere burua suntsitzeko joera izan dezake.
Egun, galderak gehiago dira depresioaren
inguruan erantzunak baino; hala ere, argi
samar dago zein den depresioa sortzeko
arrazoietako bat: aldaketa genetiko bat
gertatzen da, eta garuneko neurotransmisore kimikoek utzi egiten diote normal
funtzionatzeari. Depresio genetikoa deitzen diote zenbaitek, eta inork frogatu ez
duen arren, baliteke belaunaldi batetik
bestera igarotzea.
Droga batzuk ere zuzenean lotuta daude
depresioarekin. Anfetamina eta alkohol
gehiegi hartuz gero, adibidez, depresioa
sor daiteke. Depresio biologikoa da hori,
ez genetikoa. Haurtzaro gogor eta traumatikoa eduki dutenek ere izaten dute
depresioa, bizi-esperientzia hura ezin
gaindituak eraginda.
Gure gizartean gehien agertzen den depresioak, ordea, beste iturburu bat izaten du: pertsonak sentitzen du oso larria
den zerbait gertatzen zaiola, eta horrek
eramaten du depresiora. Familiako arazo
bat izan daiteke, lanekoa, ekonomikoa,
edo krisi pertsonal bat (bikotekidearengandik banatu delako, lana galdu duelako…). Erreakzio baten ondorio da
depresio mota hau, eta arrazoiak askotarikoak izan daitezke.
Depresioa arina izan daiteke, erdi maila-
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G
Autoestimua:
oreka behar dugu,
baina ez da erraza

Bere buruarekin gustura ez dagoenak nekez aurre egin ahal
izango ondo dio bizitzari, erabakitzeko gaitasuna eta baikortasuna
faltako zaizkio; konfiantzarik ez du izango, ez bere ingurukoekin
jarduteko, ez bizitzako beste ezein arlori aurre egiteko

Geure buruari ematen diogun
balioak berebiziko garrantzia
du gu geu ongi sentitzeko eta
gure harremanak egoki bideratzeko. Geure burua gutxitzeak etsipenera eraman gaitzake etengabe, eta horrek
hondoratuta edukiko gaitu beti. Gure dohainei begiratu behar diegu, horiei eman
balioa, akatsei hainbesteko arretarik jarri
gabe, eta horrela lortuko dugu egoera
guztiei hobeto aurre egitea, bai gure alde
datozenei eta bai kontrakoei ere. Horrez
gain, geure buruarekin eta besteekin komunikatzeko modua aldatzen badugu, eta
inori kalterik ez egiteko neurria aurkitzen
badugu, orduan ongi sentituko gara. Ziur.

ZER BALIO EMATEN
DIOGU GEURE BURUARI?
Autoestimua horixe da, nork bere buruari ematen dion balioa. Horrek zerikusi
handia du “autokontzeptuarekin”: hau
da, bakoitzak bere burua ikusteko moduarekin. Denborarekin eraikitzen da
“autokontzeptu” hori, besteengandik
iristen zaigun informazioa eta geure usteak bilduta. Nork bere buruari estimua
edukitzea mesederako da, onurak ekartzen ditu bata bestearen atzetik, eta bizitzan gertatzen diren prozesuei aurre
egiteko segurtasuna ematen du, motibazioa eta ohi baino baikortasun gehiago.
Bere burua estimu onean daukanak, beraz, aukera gehiago izango du bizitzan
aurrera egiteko, eta berdin lanean, familian eta gizartean.
Beste aldea ere hor dago, ordea. Bere buruari estimurik ez dionak ondorio txarrak
pairatuko ditu. Bere buruarekin gustura
ez dagoenak, izan ere, nekez aurre egin
ahal izango dio bizitzari behar adina erabakitasunekin eta behar bezain baikor.
Gabezia horrek konfiantza galarazten dio
pertsonari, eta horrek are gehiago okertzen du bere buruaz duen ustea. Horixe
da “usteak betetzen direlako profezia”:
geure burua gutxitzen dugu, eta ahal baino gutxiago ematen dugu, eta emaitzak
‘txarrak’ direnez, eta argi erakusten digutenez zer gauza gutxi garen, ezin hobetu
geure buruari diogun estimua.
Autoestimuak garrantzi handia du gizakion komunikazioan. Bere burua estimu

handitan duenak konfiantza handia erakusten du, eta hori oso-oso lagungarria
da harremanak bide onean eramateko,
besteek begirunea adierazteaz gain, uste
ona edukitzen jarraituko baitu bere buruaz. Bere burua estimu txikitan duenak,
berriz, ez du konfiantzarik izaten, eta hori nabarmen geratzen da harremanetan
ere: gorabehera handiak izaten ditu, zerbait falta izaten da beti. Sorgin-gurpil baten moduko zerbait sortzen da, eta ezin
izaten da hortik irten.

AUTOESTIMUA ALDA DAITEKE?
Geure buruari estimu gehiago edukitzera
iristeko, ebaluatu egin behar dugu lehenik, baina ebaluazio horrek errealista
izan behar du. Ez du zertan zaila izan:
zerrenda bat egin dezakegu gure dohainekin, eta akats batzuk ere sar ditzakegu. Lasai eta erlaxatuta egon behar dugu
zerrenda hori egiteko, eta inork eta ezerk
trabarik egingo ez digun unea bilatu behar genuke.
Zerrenda egina dugunean, balio handiko
gauzatzat hartu behar dugu, eta halaxe
zaindu, norberaren dohainak baitira tresnarik onenak era guztietako egoerei aurre
egiteko, nola onei hala txarrei. Akats batzuk zerrendatzea ere beharrezkoa da, horiek ere gure-gureak baitira, eta hala
onartu behar ditugu. Ez dago “pertsona
akasgaberik”, eta, horrexegatik, akatsak
onartu eta ulertu egin behar dira, baina
ez dugu utzi behar gehiegi nabarmendu
daitezen. Zerrenda horrek balioko digu,
gainera, gure alde onak oroitarazteko eta
egunero garrantzia emateko.
Kontuan hartu beharra dago autoestimua
norberaren esperientziarekin eraikitzen
dela, eta autokontzeptuari balioa emateko ere, beharrezkoa da esperientzia hori.
Autokontzeptu horretatik abiatuz esaten
dizkiogu gauzak geure buruari, onak eta
txarrak (buru-hizketa deitzen zaio jardun
horri). Bere burua estimu txikitzan duten
pertsonen buru-hizketak ez du gauza onik
esaten norberari buruz, behar baino beherago jartzen dituzte beren ekintzak, eta
gauzak ez dituzte ikusten diren bezala,
okerrago baizik. Arretaz begiratu behar da
norberak zer esaten duen bere buruaz eta
bere ekintzez, horrela ikusten baita noiz
adierazten den autokontzeptu txarra. Hitz

egiteko modua aldatu beharko dugu, eta
“ezin dut” edo “ezinezkoa da” esan beharrean, “agian, bai” edo “saiatuko naiz”
esan beharko dugu; hobetzeko aukerari
ireki behar dizkiogu begiak eta burua.
Berdin gertatzen da nor bere akatsei buruz ari denean ere; horiek ere argi erakusten dute zein juzgu egiten dugun geure
buruaz (txarra, gehienetan). Komeni da
horiek ere aldatzea, eta akatsak nabarmentzen dituzten esaldien tokian, dohainak azpimarratzen dituztenak jartzea.
Esaldiak aldatzea zaila gertatzen bazaigu,
ordea, honako hau izan daiteke
irteNbidea: “baina” erabiltzea eta gure
dohainetako bat sartzea segidan:
“Kostako zait, baina gogotik saiatuko
naiz”.
Autoestimua indartzeko, oso lagungarria
da arreta jartzea besteekin izaten ditugun
elkarrizketei. Asertibitatez jokatzen badugu pertsonen arteko harremanetan, alegia, norberaren eskubideak zein diren
baieztatzeko gaitasuna erakusten badugu,
inori aukerarik eman gabe ez gu manipula gaitzan, ez guk esaten duguna, orduan
handitu egingo zaigu autoestimua, eta
komunikazioa hobetu egingo da. Lortzen
badugu besteek errespeta ditzaten gure
balio eta iritziak, gu ezeren errudun
sentitu gabe, irizpiderik inori
ezartzeko asmorik gabe eta besteren ikuspuntua gutxietsi gabe, luze gabe sumatuko
dugu gustura gaudela.
Eta ziur eta tinko hitz egiten
badugu, betiere, inori minik
ez emateko moduan, besteek oso ongi hartuko dituzte
gure iritzi eta ekimenak, eta
horrek hobetu egingo du gure
autokontzeptua. Hori da bidea
autoestimua hobetzeko, inor gutxiago sentitu gabe eta inork bere
burua gutxitu gabe.

ETA GEHIEGI DUENAREKIN,
ZER?
Nork bere buruari estimua edukitzea
oso onuragarria da, eta ezinbestekoa da
hori zaintzea eta horri eustea. Bere burua
estimu handiegitan daukatenei, ordea,
kalte ere egin diezaieke horrek, gutxiegi

egiten dutenei kalte egin diezaiekeen bezala. Gauza bat baita guk geure buruari
estimua edukitzea, eta bestea, berriz, harroa izatea. Harrokeria hori eragozpen
bihur daiteke ingurukoentzat, eta gorabeherak sor ditzake harremanetan; behin
hola hasiz gero, ez gara ongi sentituko ez
gu eta ez besteak.
Bere burua estimu handi-handian duena,
gainera, ez da ohartzen horretaz, eta are
gutxiago jabetzen da horrek zer arazo
ekartzen dizkion. Horregatik da garrantzitsua besteen iritziei erreparatzea. Bere
buruari neurriz kanpoko estimua dionak
joera izan dezake beti defentsan jartzeko,
intolerantea izateko eta besteei kontra
egiteko. Eta ondokoa gutxiesteko ere bai.
Horrela dabilenak, noski, arazoak izango
ditu harremanetan, baina alferrik saiatu
gara ulertarazten oker dabilela.
Holakoentzat, autoestimuz gaizki dabiltzanentzat bezala, asertibitatez jokatzea
izan daiteke irtenbidea: ikuspegiari tinko
euts diezaiokete, baina inor mindu gabe
eta alferreko liskarrik sortu gabe. Jarrera
horrekin lortuko dute besteek errespeta
eta maita dezaten, baina modu kontrolatu eta osasungarrian.
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Hiri baratzeak;

etxe orratz artean aitzurrean
Onura terapeutiko eta sozial handiak ekartzen dituzte,
eta, gainera, ezin hobeak dira eremu berdeak hedatzeko
eta hirietako bero pilaketak arintzeko

H

ormigoi baratzeetan gora,
etxe-orratzak, lantegiak eta
industrialdeak gailendu dira
hirietan, baina bestelakoak
ere badira han-hemenka. Hirietako oasiak direla esan liteke, eremu berde eta
ekologikoak: hiri baratzeak. Naturarekin
harremanetan egoteko aukera polita eskaintzen dute, eta era askotako onurak
ekartzen dituzte: heziketa eta ingurumen
arlokoak, sozialak, terapeutikoak eta,
batzuetan, ekonomikoak ere bai. Ez da
behar lur eremu handirik baratzea egiteko… bertan behera utzi duten orube bat
erabil daiteke, teilatu-lauak edo etxeko
balkoi eta terrazak.

GUTXIENEKO BALDINTZAK
Gero eta hiri gehiagotan ikus daitezke
egun baratzeak. Bartzelonan hasi ziren,
1996an; baratze sare bat antolatu zuten
hirian, ongi araututa, eta baldintza hauek
ezarri zituzten horietako bat erabili ahal
izateko: 65 urte baino gehiago eduki behar ziren, eta baratzea zegoen barrutian
bizi izan. Geroztik, beste hiri batzuek ere
berdin egin dute, Bartzelonakoa eredu
hartuta. Orain dela hilabete batzuk, adibidez, 30 baratze iraunkor jarri dituzte
Santanderren, horiek ere erretiroa hartu
duten pertsonentzat. Urtarrilean, berriz,
Kanaria Handiko Udalak aurkeztu zuen
hiri baratzeak egiteko proiektua, eta
Albacetekoak ere jakinarazi zuen hogeita
hamar baratzeko jartzeko asmoa duela.
Ekimen hauetako asko erretiratuei eskaintzen dizkiete, baina ez guztiak: ikastetxeetan ere hasiak dira baratzeak
egiten, guraso elkarteek bultzatuta.
Hiri baratze bat nahi duenak, izena eman
behar du lehenik, eta zozketaren zain geratu. Lur eremu bat egokitzen zaionak es-

kubidea izango du urte batzuetan baratzea egiteko, baldin eta arau batzuk betetzen baditu. Adibidez, norberak
ordaindu behar ditu bere hazi eta landareak, eta zenbait baratzeetan, ureztatzeko erabiltzen duten uraren zati bat ere
ordaintzen dute. Ezin dute etxolarik
egin, portxerik ere ez, animalientzako
kaiolak jartzea ere galarazita daukate,
eta mugak errespetatu behar dituzte.
Horrez gain, ezin dute saldu uzta, etxerako izan behar du. Baratzeen ardura duen
erakundeak, ordainetan, tresneria jartzen du erabiltzaileen eskura, eta laguntza teknikoa ere ematen die.
Nekazaritza ekologikoaren filosofia dago hiri baratzeen oinarrian. Helburua ez
da inork baino uzta hobea jasotzea;
ikuspegia askoz ere hezitzaileagoa da:
natura ezagutzea eta ingurumena zainduz lan-tzea lurra.

BALKOIETAN ERE BAI
Hirietan lekua izaten da arazo nagusia
baratzeak jartzeko, eta, ondorioz, balkoietan eta teilatu-lauetan egiten hasi
da jendea. Alde handiak ikusten dira
batzuetatik besteetara, baina guztiak ere
lagungarri dira beroak hirietan sortzen
duen ‘uharte efektua’ arintzeko.
2001ean, honako arau hau onartu zuten
Tokion: mila metro koadro baino gehiagoko teilatua duten eraikin pribatuetan,
baratzeak jarri beharko dira, gutxienez,
eremuaren % 20an. Alemanian, hamahiru milioi metro koadrotan dituzte teilatubaratzeak, eta beste herrialde batzuetan
ere hasiak dira teilatuak lantzen:
Erresuma Batuan, Hungarian, Herbehereetan, Suedian eta Ameriketako
Estatu Batuetan, adibidez. Bartzelonan
ere holako zerbait egin nahi izan du
Ingurumen Bulegoak, Terra fundazioaren
laguntzarekin: balkoi eta terrazetan baratzeak egiteko kanpaina egin dute, eta
baratzezaintzako ikastaroak eskaini dituzte hiriko hainbat auzo etxetan.
Baratze horiek, besteak bezalaxe, zaindu
egin behar dira, baina, adituek diotenez,
lan gehiago ematen du balkoian jarritako baratze batek, lurrean jarriak baino.
Haizeak gehiago jotzen du goian, eta
maiz-maiz bota behar izaten da ura.

Lurrean landatuta, sustraiek baliabide
gehiago izaten dituzte elikagaiak lortzeko, baina lorontzi edo erretilu batean,
ezin izaten dute gauza askorik egin; horregatik, lurra ongarritu eta elikatu beharra izaten da.
Landareak ahalik eta baldintza onenetan
edukitzeko, eguzkiak egunean bost orduz
–gutxienez– joko duen lekuren batean
landatzeko gomendatzen dute, haize-babesean egon daitezela eta lurra heze
eduki dezatela, ontzi txiki batean errazago lehortzen baitira.

GIZARTE ONURAK ETA INGURUMEN HEZIKETA
Baratzezaintzak onura terapeutiko eta sozial ugari ekartzen ditu, eta adituak ere
onartzen dute hori. Egun, baratze askotan, lur zatiak gordetzen dituzte gaixotasun neurologikoak dituzten pertsonentzat
edo ezintasunen bat dutenentzat, eta gizartetik baztertuta geratzeko arriskua duten gazte eta helduentzat ere bai. Eta
erretiratuei, probetxuzko zerbait egiten
ari direla sentiarazten die baratzeko la-

nak, eta asko laguntzen die depresioan ez
erortzeko.
Baina ez da hori bakarra. Ingurumen eta
elikadura heziketarako bidea ere ematen
dute baratzeek. Udalak ere ohartu dira
horretaz, eta, urtetik urtera, gero eta
ikastetxe gehiagori ematen diete aukera
bisita egiteko, ikasleek ikus dezaten nola
landatzen den letxuga bat, askok ez baitute jakiten. Horrez gain, norberak bere
etxerako landatzen duela ikustea ere hezigarria da oso; hilean bi barazki baino
gehiago ez badira ere, zer pentsatua
ematen du zenbait gairen gainean, ikuspegi berria baitakar: elikagaien segurtasuna, produktu kimikoak, lurra zaintzeak
duen garrantzia…
Beste zenbait alderdiri buruz ere gogoeta eginarazten du jarduera honek: birziklatzea (ongarriak, adibidez, hondakin
organikoekin egiten dira), guztientzako
eremuak zaintzea eta bizikidetza. Azken
batean, erabiltzaile guztien ardura da
baratzeak itxuroso edukitzea, guztientzat
jarritako instalazioak errespetatzea eta
ur ahoak partekatzea.

NOLA EGIN BARATZEA
ETXEKO BALKOIAN
•Egunean bost edo sei eguzki ordu izango dituen
toki bat bereizi. Zer landatu? Urte sasoiaren
araberakoa izango da hori, eguzki orduak ere,
segur aski, aldatzen joango dira eta.
•Ez da komeni haize lekua izatea, eta, beharrezko
bada, baratzea babestu (sareak jar ditzakegu,
babes hesiak…).
•Ura gertu eduki, baratzea ureztatzeko (biltegi bat
jar dezakegu, edo ur aho bat).
•Baratzezaintzako ikastaro bat egin. Haziak saltzen
dituzten dendetan lagun gaitzakete lehen pausoak
ematen, eta web orri asko ere egokiak dira
horretarako.
•Urte sasoiari dagozkion barazkiak landatu lehenik
eta behin: letxuga eta errefaua, adibidez, azkar
irteten dira, edo lanjina zuria, haziak agudo
ernamuintzen baitira, eguzki gutxi eginda ere
(iturri-belarraren antzeko da).
•Izurriteak kontrolatu. Baratzea zenbat eta txikiagoa,
orduan eta errazago zaintzen da, baina intsektu eta
xomorroak noranahi iristen dira. Zenbait landarek
desagerrarazi egiten dituzte xomorroak; kaputxinak,
adibidez, landare zorria uxatzen du, eta usain-belar
batzuk ere eraginkorrak dira: onddoak, armiarmak
eta landare zorriak ez agertzeko, adibidez, izpilikua,
ezkaia eta salbia erabiltzen dira.
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Bizikletarekin hirian barrena: 37 bidegorri aztertu
ditugu eta bizikletak alokatzeko 11 zerbitzu publiko
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Hiriak ez du nahi
bizikletan ibili
HIRI BARNEKO JOAN-ETORRIAK BIZIKLETAZ EGIN NAHI
DITUENAK HAUXE AURKITUKO DU: BIDEGORRI GUTXI,
BIZIKLETAK UZTEKO LEKUAK FALTA ETA GARRAIO
PUBLIKOAREKIN LOTURAK EGITEKO AUKERARIK APENAS

Kirola egiteko bai, baina ez garraiobide moduan erabiltzeko. Horretarako erabiltzen da bizikleta hiri barnean, eta ez nonahi ere; parkeetan eta eremu berdeetan izaten da aukeraren
bat seguru samar ibiltzeko, min hartzeko arriskurik gabe, baina hortik kanpo, ezer gutxi.
Baina toki horietara inguratzeko ere, askok autoa hartu behar izaten dute, besteak beste,
modurik ez dutelako bizikleta autobusean edo metroan sartzeko. Espainiako 18 hiriburu
aztertu ditu CONSUMER EROSKI-k, eta bizikletan ibiltzeko, gabeziak dira nagusi gehienetan: bidegorri gutxi, bizikletak uzteko lekuak falta eta garraio publikoarekin loturak egiteko
aukerarik apenas. Datuek nabarmen utzi dute hiriak, oraingoz, bizikletari bizkar emanda bizi
direla.
CONSUMER EROSKI-k egiaztatu nahi izan du zenbateraino erabiltzen den bizikleta hiri
barnean mugitzeko. Batetik, 37 bidegorri aztertu ditugu, eta bizikletak alokatzeko 11 zerbitzu publiko. Bestetik, galdetegia bidali diegu 18 hiriburuetako udalei, azal dezaten zer egitura dauzkaten bizikletaren erabilera sustatzeko. Hiriburu hauek hautatu ditugu: A Coruña,
Alacant, Bartzelona, Bilbo, Donostia, Granada, Iruñea, Kordoba, Madril, Malaga, Murtzia,
Oviedo, Santander, Sevilla, Valentzia, Valladolid, Gasteiz eta Zaragoza.
Emaitzek erakutsi dute bizikletak, oraindik ere, hiri barneko ibilgailu bihurtzeko, bide luzea
duela egiteko, eta are luzeagoa hiriek berek. Izan ere, guztiak aintzat hartuta, emaitza nahiko eskasa eman dute, “hala-holakoa”. Hiriak banan-banan aztertuta, honela geratu zaizkigu:
okerren, Alacant eta Oviedo daude, “oso gaizki”. Ez dute bidegorririk, ez bizikletak alokatzeko zerbitzu publikorik. Murtzia ere “oso gaizki” dago, ez baitu alokairu zerbitzurik, eta bidegorriak ere oso gutxi. Malagan eta A Coruñan beste hainbeste gertatzen da (horiek “gaizki” daude). Beste muturrean, 5 hiriburu hauek “ongi” daude: Bartzelona, Bilbo, Donostia,
Sevilla eta Gasteiz. Kordoban, Iruñean, Valladoliden eta Zaragozan “onargarria” da egoera,
baina badute ze hobetua. Granada, Madril, Santander eta Valencia, berriz, “hala-hola”
dabiltza.
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A ZER PAREA: hiria eta bizikleta
Bizikleta egiazko alternatiba izango bada hiri garraioan,
hiriek egokitu egin behar dituzte egiturak. Hona hemen
ezinbestean bete beharreko baldintza batzuk:
AZPIEGITURA ONA BEHAR DUTE. Asko izatea
1BIDEGORRI
garrantzitsua da, baina ongi egotea ere bai. Hiriko guneak lotzeko balio behar dute, ahalik eta gune gehien
(erdigunea, inguruko auzoak eta ondoko herri txikiak),
eta ongi zainduta egon behar dute. Gainera, seinalez
ongi hornitu behar dira, txirrindulariak, oinezkoak eta
ibilgailu gidariak seguru ibili ahal izateko.
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APARKATZEKO LEKUZ HORNITUAK EGON
2BIZIKLETAK
BEHAR DUTE. Garrantzitsua da bidegorrian bizikletak
aparkatzeko tokiak jartzea, kiroldegi eta kirolgune inguruetan, ikastetxeen ondoan, kultur eremuen eta administrazio egoitzen alboan, autobus eta tren geltokietan, eta,
oro har, jendea biltzen den leku guztietatik gertu.
GARRAIOBIDEEKIN LOTZEKO PRESTATUAK EGON
3HIRI
BEHAR DUTE. Garraiobide publikoak gelditzen diren tokiekin lotuta egon behar dute bidegorriek, eta garraiobide
horiek lekua eduki behar dute bizikletak sartu ahal izateko.

4

BIZIKLETAK ALOKATZEKO UDAL ZERBITZUAK UGARITU
BEHAR DIRA. Bizikletan ibiltzera bultzatu behar dira tokiko biztanleak eta turistak.

HEZIKETAKO KANPAINAK SUSTATU BEHAR DIRA.
5BIDE
Txirrindularientzat ongi etorriko dira halakoak, baina
baita oinezko eta gidarientzat ere. Guztien artean lortu
behar da hiri iraunkorra eraikitzea, eta errespetu-irizpideen arabera antolatzea kaleak eta ibilbideak.

Bidegorriak: bada zer hobetua
Oro har, hiri guztietan daude bidegorri gutxi; batez bestekoa
eginda, hor ere “hala-holakoa” da egoera. Bidegorriak beharrezkoak dira hiri barnean bizikletan mugitzeko, ibilgailu motordunen artera atera gabe, baina hiri batzuetan, Oviedon eta
Alacanten, adibidez (biak “oso gaizki daude”), kilometro bat ere
ez dute. Besteak zertxobait hobeto daude, baina ez askoz
hobeto: bat bera ere ez dabil “ongi”. Murtzian 4,7 kilometro
eraiki dituzte 423.000 biztanlerentzat, eta ondorio garbia atera
du CONSUMER EROSKI-ren azterketak: “oso gaizki” dago. Ez,
ordea, Malaga bezainbat. Kilometro bakarra du 102.045 biztanleko, eta aztertu ditugun guztien artean, han dute egoera txarrena (“oso gaizki” dago hura ere). A Coruñako eta
Santanderko kasuak ere deigarriak dira: 9 kilometro ditu lehenak, eta 10 bigarrenak, baina turistek erabiltzeko gehiago,
mugikortasun iraunkorra sustatzeko baino. Bartzelona hobetoxeago dago (128 kilometroko sarea dute), eta Gasteiz ere bai,
non kilometro bat daukaten 4.172 biztanleko. Bi-biek ere egoera “ona” dute.
Aldizkari honetako teknikariak 16 hiritan izan dira bidegorriak
bertatik bertara aztertzen (bi hirik ez dute bidegorririk), eta 37
bidegorri aztertu dituzte guztira (hiri bakoitzean hiru, gehienez). Azken emaitza nahiko eskasa da, eta egoera “onargarria”
besterik ez da, batik bat, gutxik dauzkatelako bizikletak uzteko
lekuak (arlo horretan, batez beste, “txarra” da egoera) eta seinaleetan ere gabeziak antzeman dituzte (hor ere “onargarria”

baino ez da egoera). Badira, ordea, emaitza hobeak eman
dituzten alderdiak, oso onak ere bai. Bidegorriak oso ongi zainduta daude, adibidez, eta oso seguruak dira.

Seinaleak: segurtasunaren
mesedetan
Bidegorria seinalez ongi hornitua egotea garrantzitsua da,
horrek zerikusia baitu segurtasunarekin. Bilbo, Gasteiz, Iruñea,
Madril eta Sevilla ageri dira besteen gainetik (“oso ongi”
daude), eta Murtzia, aldiz, “oso gaizki”. Aztertu ditugun bidegorrien % 37k espaloietan barrena egiten dute bidearen zati handi
bat edo zati osoa, % 30ek bere bidea dute, bereizia, eta gainerakoak mistoak dira, nolabait esateko, bietatik baitute.
Hamar bidegorritatik zazpik bi noranzko dituzte bidearen zatirik
gehienetan, baina Valentzian, Malagan eta Murtzian aztertu
ditugunek ez daukate inolako marrarik bi noranzkoak bereizteko. Gehienez zein abiaduratan joan daitekeen oroitarazten
duten seinaleak ere falta izan dira hirutatik bitan (A Coruñakoa,
Madrilgoa eta Murtziakoa izan dira onenak arlo horretan).
Seinaleak beti dira garrantzitsu, baina zer esanik ez bidegurutzeetan. 390 aurkitu ditugu ibilbide guztietan, eta % 94k bazuten seinaleren bat. Askoz gutxiago aurkitu ditugu txirrindularientzat propio jarritako semaforoak (% 18), honako hiri hauetan, hain zuzen: A Coruña, Donostia, Gasteiz, Kordoba, Madril,
Valentzia eta Valladolid.
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Bidegorriak oso ongi zainduta daudela ikusi dugu. Hala ere,
zulo eta koska ugari topatu ditugu bidean, batik bat, A
Coruñan, Donostian, Malagan, Santanderren, Valentzian eta
Valladoliden. Kordoban eta Bartzelonan, berriz, margotu baten
falta sumatu dugu lau bidegorritako zoruan eta lurreko seinaleetan, eta Donostian, Granadan eta Zaragozan, ertz batzuk ongi
beheratu gabe dauzkate zenbait bidek.

Txirrindularien segurtasuna
Kaleetan barrena dabiltzanek (oinezko, gidari eta txirrindulari)
oraindik ere ez dute ongi barneratua zer den elkar errespetatzea, baina gero eta kontzientzia gehiago dute horretan ere.
Emaitza ona lortu dute hiri guztiek, batez beste, eta egoera “oso
ona” da arlo horretan. Ñabardura batzuk egin beharra dago,
ordea: Sevillako hiru bidetan, 65 pertsona ikusi ditugu paseatzen, txirrindularirik ba ote zetorren edo ez begiratzeko lanik
hartu gabe, eta Bartzelonan, berriz, zortzi ibilgailu egon dira
arauz kanpo aparkatuta bidegorrietan. Bestelako arrisku batzuk
ere antzeman ditugu: Sevillan eta Valladoliden, autoen aparkalekutik gertu-gertu daude guk aztertu ditugun bidegorriak;
Granadan, Madrilen eta Valladoliden, txirrindulariak aurreratu
dituzten ibilgailuek ez dute errespetatu arauzko distantzia (1,5
metrokoa da); Bilbon, aztertu ditugun hiru bidegorrietan, txirrindulariak azkarregi joan dira; eta Gasteizen, Malagan eta
Valladoliden, bidegorriak edukita ere, errepidetik edo espaloitik
joan dira txirrindulariak.

•••Bizikleta azpiegiturak, hiriz hiri

A CORUÑA

ALACANT

BARTZELONA

BILBO

DONOSTIA

GASTEIZ

GRANADA

IRUÑEA

KORDOBA

Onena: Bidegorri bakarra du A Coruñak, baina
oso segurua: bide zabala du, espaloitik eta
errepidetik ongi bereizia, eta seinalez oso
ongi hornitua dago.

Onena: Ez dago nabarmentzeko moduko ezer.

Onena: 128 kilometro
ditu bidegorrietan,
aztertu ditugun gainerakoek baino gehiago.
Bizikletak uzteko, berriz,
14.000 aparkaleku ditu,
hiri guztian barrena, eta
alokairu sistema erabilgarri eta ongi zaindua.

Onena: Ezintasunen bat
duten pertsonek erabiltzeko bizikletak dituzte,
tandemak. Gainera, bizikletak metroan, trenean
eta tranbian sartzeko
aukera dago.

Onena: Bizikletak alokatzeko zerbitzua oso
ona da.

Onena: 50 kilometro
baino gehiago ditu
bidegorrietan, eta ezintasunen bat duten pertsonentzat egokitutako
bizikletak eskaintzen
ditu alokatzeko zerbitzuak.

Onena: Bidegorrietako
seinaleak dira nabarmentzekoak, batik bat,
bidegurutzeetakoak.

Onena: Bizikletak alokatzeko zerbitzuak informazio lagungarria ematen du hiriko gorabeheren inguruan (saihesbideak, hiri lanak, bide
mozketak, istripuak eta
abar). Iruñean eta
Donostian soilik aurkitu
dugu hori.

Onena: Hiri honetan
jarri zuten lehenengoz
bizikletak alokatzeko
zerbitzu publikoa, doakoa, gainera.
Bidegorriak (42 kilometro ditu) eta bizikletaaparkalekuak ongi zainduta daude.

Txarrena: Bederatzi
kilometroko bidegorria
du, ez gehiago, eta bizikleta-aparkalekurik ez
du. Bizikletak alokatzeko
zerbitzu publikorik ere
ez dago.

Txarrena: Guk aztertu
ditugunetatik, bizikletan
ibiltzeko egitura gutxien
eskaintzen duen hiritako
bat da: ez du bidegorririk, eta bizikletak alokatzeko zerbitzu publikorik ere ez.

Txarrena: Bidegorriak
ez daude ongi garbituta
eta zainduta. Aztertu
ditugun 3 bidegorrietan,
30 oinezko ikusi ditugu
paseoan, txirrindularien
trabagarri, eta 8 ibilgailu gaizki aparkatuta.

Txarrena: 14 kilometro
baino ez ditu bidegorrietan, eta bizikletak
alokatzeko zerbitzua ez
dabil urte guztian,
maiatzetik aurrera
baizik.

Txarrena: Bidegorri
batzuk hondatuta eta
utzita daude, eta bizikletentzako sareak kilometro gutxi ditu, 28 besterik ez.

Txarrena: Udal zerbitzuko bizikletak, gehienez
ere, 4 ordurako aloka
daitezke. Bizikletak uzteko eta hartzeko toki batzuetan, informazio afixak falta dira.

Txarrena: Ez dauka
bizikletak alokatzeko
zerbitzu publikorik, eta
bidegorri sarea nahiko
laburra du (kilometro
bat 33.743 biztanleko).

Txarrena: Bidegorri
gehienak ez daude elkarri lotuta, eta loturaren
bat dutenean, ez dira
guztiak era berekoak.
Bizikletak uzteko aparkalekuak falta dira(oso
nabarmena da hori).

Txarrena: Bizikletak
hartzeko eta uzteko toki
gehiago jarri behar ditu
Kordobak, eta informazio gehiago eman erabiltzaileei.
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Bizikletak uzteko aparkalekuak:
gutxi eta oso hondatuta
Seguru ibiltzeko bideak ez ezik, bizikletak uzteko tokiak ere
beharrezkoak izaten dira. Arlo horretan Bartzelona nabarmendu
da (14.000 aparkaleku ditu bizikletentzat), eta Donostia hurrena,
nahiz eta askoz gutxiago eduki (590). Aparkaleku gutxien
Valladoliden aurkitu ditugu (66). Kordoban, beste inon ez bezala, lur azpizko aparkalekuak dituzte, eta 200 bizikleta sartzen dira.
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Gure aldizkariko teknikariek egindako azterketak ez ditu oso leku
onean utzi bizikleta-aparkalekuak; 89 aztertu dituzte, eta egoera
“txarra” dela nabarmendu dute. Bidegorri askotan, izan ere, ez
dago halakorik. Hori gertatzen da A Coruñan, Iruñean, Sevillan
eta Zaragozan. Hiri batzuetan bakarra aurkitu dute teknikariek,
Murtzian, Sevillan eta Valladoliden, eta nahiko utzita, gainera.
Kordobak lortu du emaitzarik onena: 500 metroz behin daukate
aparkaleku bat (normalena da 600-1.000 metroz behin jartzea),
eta oso ongi zainduta daude guztiak ere. Lapurreten aurkako sistemarik ez dute, ordea, Kordobakoek, eta beste askok ere ez.
Bartzelonan guztiek dituzte, eta oso lagungarriak gertatzen dira,
bizikletak lapurtzeko joera handia baitago (txirrindularien % 15i
lapurtu diote bizikleta noiz edo noiz). Orotara, hamar aparkalekutatik seitan aurkitu dituzte lapurreten aurkako sistemak (gurpilak
finkatu eta lotzekoak).

Garraio publikoarekin bat egiteko
aukera gutxi
Hiri barnean bizikleta erabili ahal izateko, bidegorriak behar dira,
noski, baina bada garrantzi handiko beste alderdi bat ere: bizikle-

tak garraiobide publikoetan sartzeko aukerarik baden edo ez.
Aztertu ditugun hiririk gehienetan, garraiobideek lekua falta dute
bizikletentzat. Autobusetan, adibidez, Donostiako linea batzuek
aukera ematen dute, eta Sevillan ere bada modua, baina bizikletak tolestu beharra dago; Bilboko metroan eta tranbian ere sartzen dira, eta Valentziakoan eta Murtziakoan ere bai, ordutegi
jakin batean, hala ere. Bartzelonan, egoera berezia dute: bizikleta-aparkalekuak dauzkate metro geltokietan, eta aukera ematen
dute bizikletak alokatzeko edo hantxe uzteko. Gauzak hola antolatuz gero, garraiobide publikoak elkarrekin harremanetan jarriz,
horiek lotzeko eta erabiltzeko joera sustatzen da.

Bizikletak alokatzeko zerbitzu
publikoa: joan-etorrietan erabiltzeko,
ez aisialdirako
Bidegorrietan bizikleten joan-etorriak ugaritzeko, ezinbestekoa
da bizikletak alokatzeko zerbitzu publikoak ere edukitzea, nahi
duten guztiek aukera izan dezaten bizikletak alokatzeko.
Kordoban jarri zuten lehenengoz halako bat, 2003an, Gasteizen
gero (2004), eta Madrilen ondotik (2005). Gainerakoek 2006an
egin zuten, baina ez guztiek: aztertu ditugun 18 hirietatik, 11k
bakarrik dute alokatzeko zerbitzua, eta Madrilgoa, gainera, ez da
aintzat hartzekoa ere, aisialdiari begira antolatua baitago, eta ez
garraiobide publiko moduan (Juan Carlos I.aren plazan soilik erabil daitezke bizikletak).

Donostia eta Sevilla daude beste muturrean, “oso ongi” biak ere.
Gure teknikariek 11 zerbitzu aztertu dituzte. Horietako bostetan,
Bilbon, Gasteizen, Madrilen, Santanderren eta Valladoliden,
arduradun bat egon izan da, eta hark eman dizkie bizikletak eta
argibideak erabiltzaileei. Beste sei zerbitzuek modu automatikoan funtzionatzen dute (txartel bat edo kode bat sartu, eta erabiltzaileak berak hartu behar du bizikleta). Bartzelonan, Donostian,
Iruñean, Kordoba eta Sevillan dauzkate halakoak, eta Zaragozan
ere bai, oraintxe ireki berria. Hiri bakoitzean, bizikletak hartzeko
lau toki eta uzteko beste lau aztertu dituzte teknikariek, eta neurtu dute informazio erabilgarria ematen ote dieten erabiltzaileei
eta bizikletak ere erabilgarri ote dauden.
Bi zerbitzu motak ongi aztertuta (arduradunarekin funtzionatzen
dutenak eta automatikoki dabiltzanak), erabilgarriagoak eta
azkarragoak suertatu dira automatikoak, ordutegi zabalagoa
eskaintzen dute eta, batzuek, gainera, egun osoko zerbitzua
dute, etenik gabea. Sistema hori darabilten hiri gehienetan,
ordea, Kordoban eta Sevillan ez beste guztietan, alegia
(Bartzelona, Donostia, Iruñea eta Zaragoza), ezin da egunean
bertan alokatu bizikleta. Gure teknikariek, beraz, egun batzuk
lehenago –edo aste batzuk lehenago–, hasi behar izan duten
eskabideak egiten. Gehienek identifikazio zenbaki bat eskatzen
dute (NA, gidabaimena edo errolda agiria).

Arlo honetan, egoera “oso txarra” da A Coruñan, Alacanten,
Granadan, Malagan, Murtzian, Oviedon eta Valentzian (Madrilen,
“hala-holakoa”), ez baitute alokatzeko zerbitzu publikorik.

Beste zerbitzu motan, berriz, arduraduna dutenetan, egunean
bertan alokatu daiteke bizikleta, eta ez da lehenagotik hasi beharrik eskabideak eginez. Hiri guztiek ematen dute aukera hori,
Bilbok, Gasteizek, Madrilek, Santanderrek eta Valladolidek.
Nahikoa da bizikletak hartzeko tokira joatea eta NA, pasaportea

••• Bizikleta, hirietako garraiobide

MADRIL

MALAGA

MURTZIA

OVIEDO

SANTANDER

SEVILLA

VALENTZIA

VALLADOLID

ZARAGOZA

Onena: Aztertu ditugun
hiru bidegorriak oso
ongi daude, eta bizikletak alokatzeko zerbitzua
ere oso ona da.

Onena: Aztertu ditugun
bidegorriak ongi zainduta daude, eta seinalez
ongi hornituta.

Onena: Bidegorria ongi
zainduta dago.

Onena: Ez dago nabarmentzeko moduko ezer.

Onena: Bidegorriak
ongi zainduta daude.
Txarrena: 10 kilometro
eskas ditu bidegorrietan, eta bizikletak alokatzeko udal zerbitzuak
gabezia handiak ditu.

Onena: Bizikletak uzteko eta hartzeko toki
asko daude (160), eta
bidegorri sare ona (84
kilometro).

Onena: Bidegorriak
seinalez ongi hornituta
daude.

Onena: Bizikletak alokatzeko zerbitzuak ongi
funtzionatzen du.

Onena: 75 kilometro
dituzte bizikletan ibiltzeko egokituak.

Txarrena: Aztertu ditugun bidegorriak hondatuta eta zikin daude,
eta hiriak ez dauka
bizikletak alokatzeko
zerbitzurik.

Txarrena: Udal zerbitzuak alokatzen dituen
bizikleta batzuk nahiko
zikin daude.

Txarrena: Bizikletak
uzteko aparkaleku gutxi
dituzte, eta bidegorriak
hobeto zaindu behar
dituzte.

Txarrena: 62 kilometro
bakarrik ditu bidegorrietan, eta guztiak Eraztun
Berdea deitzen den
horretan (ez da iristen,
beraz, hiriko gune
garrantzitsu askotara).
Bizikletak alokatzeko
zerbitzua turistentzat
jarria dago eta Juan
Carlos I.aren parkean
ibili nahi dutenentzat.

Txarrena: 4,7 kilometro
ditu bidegorrietan, eta
Txarrena: Bizikletak alo- hori ez da nahikoa
katzeko zerbitzurik ez du, 422.861 biztanleko hiri
eta bidegorri sarea labu- batentzat. Bizikletak alorra da: 5,5 kilometro
katzeko zerbitzu publibaino ez ditu (kilometro
korik ez du.
bat, 102.045 biztanleko).

Txarrena: Ez du bidegorririk, eta bizikletak
alokatzen zerbitzurik
ere ez.

Txarrena: Aztertu ditugun bidegorriak nahiko
zikin egon dira.
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alternatiboa

Hiriak

Bidegorriak1

A Coruña
Alacant
Bartzelona
Bilbo
Donostia
Gasteiz
Granada
Iruñea
Kordoba
Madril
Malaga
Murtzia
Oviedo
Santander
Sevilla
Valentzia
Valladolid
Zaragoza
Batez bestekoa

Txarra
Oso txarra
Ona
Ona
Ona
Ona
Hala-holakoa
Ona
Ona
Hala-holakoa
Txarra
Oso txarra
Oso txarra
Txarra
Ona
Hala-holakoa
Hala-holakoa
Hala-holakoa
Hala-holakoa

Bizikletak alokatzeko
zerbitzu publikoa2
Oso txarra
Oso txarra
Ona
Ona
Oso ona
Ona
Oso txarra
Ona
Ona
Hala-holakoa
Oso txarra
Oso txarra
Oso txarra
Onargarria
Oso ona
Oso txarra
Ona
Onargarria
Hala-holakoa

(1) Bidegoriak: atal honetan, bidegorriak aztertu ditu CONSUMER EROSKIk, eta hiri bakoitzeko biztanle kopuruarentzat nahiko ote diren ikusi du. Bidegorriren bat duten guneetan,
honako alderdi hauek ere aztertu dira: seinaleak (bidea ongi bereizten ote den, gehienezko abiadura mugatzeko seinalerik ba ote den, lurreko seinaleak ongi margotuta ote dauden
eta bidegurutzeak ongi adierazita); zorua (zikin ote dagoen, zulo eta koskak ote dituen edo
bestelako arazoren bat); eta ibilbidea (aldapa handiak ote dituen, gorabehera asko edo
bihurgune arriskutsuak). Horrez gain, bidea segurua ote den ere neurtu da (oinezkoak eta
ibilgailuak sartzen ote diren bizikleten bidera, edo txirrindulariek eraman ote dituzten elementu islatzaileak, bestek ikus ditzaten). Bizikletak uzteko aparkalekuei ere erreparatu zaie,
eta ikusi da zenbat dauden bidegorri bakoitzean, eta daudenak garbi eta ongi zainduta ote
dauden. (2) Bizikletak alokatzeko zerbitzu publikoa: atal honetan, lehenik eta behin,
kontuan hartu dugu ea hiriek baduten zerbitzu hau, eta badutenetan, nola funtzionatzen
duen: edo arduradun batekin, edo modu automatikoan. Zerbitzuari buruzko iritzia ematerakoan, ikuspegi orokorra erabili dugu, alderdi guztiak aintzat hartuta: zein urtetan hasi
zen, zein ordutegi duen, zer prezio, zenbat bizikleta eta zenbat tokitan utz daitezkeen
horiek. Horrez gain, zerbitzu hauetan zer informazio ematen duten ere neurtu dugu, eta ea
aski osatua den (arauak, zigorrak, ordutegiak, prezioak, eskubide eta betebeharrak, besteak beste). Alokairuan hartutako bizikleta nola dagoen ere aztertu dugu (behar adina segurtasun elementu ba ote dituzten: argiak, elementu islatzaileak, balaztak…).
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••• Bidegorrien emaitzak, hiriz hiri (CONSUMER EROSKI-ren ustez)
Hiriak Bidegorriak1

Bizikletabideentzako
seinaleak2

Bidegorrien Txirrindularien
Bizikletamantentze
segurtasuna4 aparkalekuak,
lanak3
guztira

Bizikletaaparkalekuen
egoera6

Batez
bestekoa

Oso txarra
Ez dago
Onargarria
Oso ona
Bikaina
Onargarria
Ona
Txarra
Oso txarra
Ez dago
Oso txarra
Hala-holakoa
Oso txarra
Oso txarra
Onargarria
Oso txarra
Txarra
Oso txarra
Txarra

Txarra
Oso txarra
Ona
Ona
Ona
Hala-holakoa
Hala-holakoa
Txarra
Oso txarra
Oso txarra
Onargarria
Ona
Txarra
Ona
Hala-holakoa
Hala-holakoa
Ona
Hala-holakoa
Hala-holakoa

(Udalaren arabera)5

A Coruña
9 km
Alacant
0
Bartzelona
128 km
Bilbo
14 km
Kordoba
42 km
Granada
7 km
Madril
62 km
Malaga
5,5 km
Murtzia
4,7 km
Oviedo
0
Iruñea
41 km
Donostia
28 km
Santander
10 km
Sevilla
84 km
Valentzia
70 km
Valladolid
49 km
Gasteiz
55 km
Zaragoza
75 km
Batez bestekoa -
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Ona
Ez dago
( 1 km, 12.462 biztanleko) Hala-holakoa
(1 km, 25.226 biztanleko)
Oso ona
(1 km, 7.705 biztanleko)
Hala-holakoa
(1 km, 33.744 biztanleko)
Ona
(1 km, 50.524 biztanleko)
Oso ona
(1 km, 102.045 biztanleko)
Ona
(1 km, 89.970 biztanleko)
Oso txarra
Ez dago
(1 km, 4.754 biztanleko)
Oso ona
(1 km, 6.539 biztanleko)
Hala-holakoa
(1 km, 18.180 biztanleko)
Ona
(1 km, 8.323 biztanleko)
Oso ona
(1 km, 11.395 biztanleko)
Txarra
(1 km, 6.460 biztanleko)
Ona
(1 km, 4.172 biztanleko)
Oso ona
(1 km, 8.725 biztanleko)
Txarra
Onargarria
(1 km, 27.154 biztanleko)

Oso ona
Ez dago
Oso ona
Bikaina
Oso ona
Ona
Oso ona
Oso ona
Bikaina
Ez dago
Oso ona
Oso ona
Bikaina
Oso ona
Oso ona
Oso ona
Oso ona
Oso ona
Oso ona

Bikaina
Ez dago
Oso ona
Ona
Oso ona
Oso ona
Oso ona
Oso ona
Bikaina
Ez dago
Oso ona
Bikaina
Oso ona
Oso ona
Hala-holakoa
Ona
Oso ona
Bikaina
Oso ona

14.000
101
149
220
590
119
66
167
50
Hala-holakoa

(1) Bidegorriak: atal honetan, bidegorriak aztertu ditu CONSUMER EROSKI-k, eta hiri bakoitzeko biztanle kopuruarentzat nahiko ote diren ikusi du. Alderdi hauxe izan da garrantzitsuena
azterketa egiterakoan, eta honek erabaki du, nagusiki, hiri bakoitzak zer emaitza atera duen. Alacantek eta Oviedok ez dute bidegorririk. (2) Seinaleak: hiri bakoitzean aztertu diren bidegorrietako seinaleei erreparatu diete gure teknikariek: bidegorri horiek espaloi eta errepideetatik barrena doazen edo ibilbide bereizia duten. Horrez gain, beharrezko diren seinaleak ba ote
dituzten aztertu dute, lurreko markarik ba ote duten eta zorua kolore eta material desberdinez jarria ote duten. (3) Mantentze lanak: bide hauek nola zaintzen eta mantentzen dituzten aztertu da, eta arreta berezia jarri zaio zoruari: zulorik eta koskarik ba ote duen, lurrean margotua ongi irakurtzen den, zorua labainkorra den, ertzetako muga-koskak edo bidegorriak zehartzen
dituztenak ongi beheratuak dauden, bihurgune arriskutsurik, aldaparik, gorabehera handirik baden. (4) Txirrindularien segurtasuna: arlo honetan aztertu da ea bide hauetan baden arriskurik txirrindularientzat, ibilgailuek traba egiten dutelako, bidegorritik ibiltzen direlako, oinezkoek begiratu gabe gurutzatzen dituztelako, autoek gaizki aurreratzen dituztelako bizikletak, txirrindulariak kasko gabe doazelako edo abiadura handiegian… (5) Bizikleta-aparkalekuen kopurua, hiri bakoitzean: Hiri bakoitzak guztira zenbat aparkaleku dituen adierazten du (udalek
aldizkari honi eman dioten informazioa aintzat hartuta osatu dugu). (6) Bizikleta-aparkalekuak: bidegorriek beren ibilbidean zenbat aparkaleku dituzten ikusi dute gure teknikariek, eta ibilbide guztian ongi banatuta ote dauden. Toki horiek nola zainduta dauzkaten ere aztertu dute, arreta handiz gainera: behar bezala dauden edo, aitzitik, apurtuta, zikin, herdoilduta eta bizikletak lurrean barrena utzita.

ALDE BATEN DITUGU ALCANT ETA
OVIEDO, BIDEGORRIRIK GABE ETA
BESTEAN GASTEIZ ETA IRUÑEA,
BIDEGORRI KILOMETRO BATEKIN
5.000 BIZTANLE BAKOITZEKO

edo gidabaimena erakustea. Bizikleta berriz erabili nahi izanez
gero, gure teknikariek ordu laurden edo ordu erdi egon behar
izan dute zain, Santanderren izan ezik (nahi bezainbeste erabil
daiteke egun osoan). Bartzelonan, Kordoban eta Zaragozan,
gehienez ere, bi orduz eduki daiteke bizikleta; Donostian eta
Iruñean lau ordurako uzten dituzte, eta Sevillan, berriz, egun osorako har dezakegu.
Prezioa ere aintzat hartu dugu CONSUMER EROSKI-ren azterketan. Bilbon, Gasteizen, Kordoban, Madrilen, Santanderren eta
Valladoliden doakoa da. Gainerakoetan, zerbait ordaindu beharra
dago: batzuetan bermea, besteetan urteko kuota, eta beste batzuetan, aurrez izena ematerakoan jarri behar da dirua. Hori gertatzen da Bartzelonan, Donostian, Iruñean, Sevillan eta
Zaragozan (24 euro balio du Kataluniako eta Aragoiko hiriburuetan, 12 Donostian eta 10 Sevillan). Azken horretan, gainera, 150
euroko bermea jarri behar du erabiltzaileak, bizikleta hondatuko
balitz ere. Hiriburu batzuetan, alokairua bera ez ezik, erabileradenbora ere ordaindu behar izaten da; gehienetan, lehen ordua
edo ordu erdia doan izaten da, eta hortik aurrera, orduka ordain-

du behar izaten da, 50 zentimo eta 3 euro artean ordua.
Bizikletak hartzeko toki kopuruek eta erabilera-denborak
garrantzi handia dute. Bartzelonak, adibidez, 400 toki ditu eta
egun osoan zehar aurkituko dugu bizikleta alokatzeko modua.
Madrilen, ordea, bi toki bakarrik daude, eta, gehienez ere, ordubeterako har daiteke bizikleta.
Horretaz guztiaz gain, ezintasunen bat duten pertsonei zer baliabide eskaintzen dizkieten ere aztertu dugu, eta emaitza argia izan
da oso: zerbitzu hau eskaintzen duten 11 hiriek asko hobetu
behar dituzte beren sistemak pertsona horien beharrei egoki
erantzun ahal izateko. Gasteizek eta Bilbok soilik baitituzte bizikleta egokituak (udalek emandako informaziotik lortu ditugu datu
horiek). Gasteizen, 5 triziklo eta 5 tandem dituzte, eta Bilbon, 2
tandem. Madrilek ere baditu tandem batzuk, bi lagun ibili ahal
izateko.
Madrilgo zerbitzua, lehen ere esan dugu, aisialdira begira jarria
dago, baina, hala ere, era guztietako datuak eskaintzen ditu
(“bikain” atera du arlo horretan): ordutegiak, erabilera arauak,

sistemari buruzko argibideak, bizikletan ibiltzeko arauak eta
segurtasun betebeharrak, arau-hausteen zigorrak, eta zerbitzua
erabiltzeko gutxieneko neurria eta adina.
Zaragozan ireki berri duten zerbitzuak asko du hobetzeko erabiltzaileari ematen dioten informazioa (egoera “txarra” du arlo
horretan), eta Bilbo eta Santander ere ez dabiltza askoz hobeto.
Bartzelonak, Kordobak (alokairu sistema nola dabilen ere ez dute
jakinarazten) eta Iruñeak dute informaziorik eskasena (“halaholakoa” eta “onargarria” besterik ez). Donostia eta Madril,
ordea, “bikain” dabiltza, beste guztien gainetik. Sevilla eta
Valladolid datoz ondoren (egoera “oso ona” dute).
Informazioaren atal honetan, bada beste gabezia zabaldu samar
bat: laguntza behar izanez gero edo larrialdiren bat gertatuz
gero, erabiltzaileak ez daki nora deitu, ez baitiote esaten.
Bilbon, bikain daude bizikletak. Gasteizen, Bartzelonan,
Kordoban, Zaragozan, Donostian, Sevillan eta Iruñean, berriz,
ongi. Santanderkoak, Madrilgoak eta Valladolidekoak daude
okerren: apurtuta dute zerbait, aurreko argia falta dute, balaztak
higatuta dituzte eta saskiren bat hautsita.
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Ontziko laranja urak

Zapore hobea dute
laranja zukutuz
egiten direnek, baina
besteek halako
bi balio dute
LARANJA ZUKUTUZ EGINDAKOAK
NATURALAGOAK ETA ZAPOREZ HOBEAK
DIRA, BAINA ELIKADURA IKUSPEGITIK,
IA EZ DAGO ALDERIK HORIEN ETA ZUKU
KONTZENTRATUAREKIN EGINDAKOEN ARTEAN

Laranja urak eraman ditugu oraingoan laborategira eta dastatze-probara, zazpi guztira.
Horietako lau, zuku kontzentratuarekin eginak
izan dira, eta hozkailutik kanpo irauteko prestatuak: Juver, Don Simón, Kasfruit eta Zumosol.
Beste hirurak, berriz, laranja zukutuz egiten
dituzte, eta horiek hozkailuan gorde beharra izaten da: Tropicana, Pascual eta Don Simón.
Gehien-gehienak litro bateko ontzian etorri dira,
bi izan ezik: Juver (2 litrokoa) eta Pascual (0,75
litrokoa). Zuku kontzentratuarekin egiten dituztenak tetra-brik ontzietan saltzen dituzte, eta laranja zukutuz eginda daudenak, berriz, plastikozko
botiletan bi eta tetra-brik ontzian bat (Tropicana).
Laranja zukutua dutenetan, 2,06 euro balio du
litroak, batez beste, eta zuku kontzentratua dutenetan, 0,80 euro litroak. Aldea nabarmena da: bi
halako eta gehiago.

Zein da bien arteko aldea
Bi zuku mota horien arteko aldea ez dago elikadura osagaietan, biek antzekoak baitituzte (azukre dezente dute, C bitamina eta kaloria gutxi,
50 ehun gramo bakoitzeko). Zaporeak, usainak
eta prezioak bereizten ditu, batik bat. Eta sortzeko prozesuak ere bai, noski.
Kontzentratua dutenetan, lurrundu eta izoztu
egiten dute laranja ura. Lehenik, lurrundu, ur
gehiena kentzeko, eta gero, hoztu edo izoztu.
Ondoren, geratu den kontzentratuari berriz ura
botatzen diote, behar adina. Legeak substantzia
lurrintzaileak gehitzeko aukera ematen du legeak, eta bitaminak ere bai (baldin eta kontzentratu horretatik lortu badituzte edo espezie bereko
beste fruta batzuen zukuetatik). Azukrea gehitzea ere libre da, baina, gehienez ere, 15 gramo
litroko. Zuku kontzentratua hainbat herrialdetatik
etor daiteke, eta bateko eta besteko kontzentratuak nahastuta ere egin daiteke. Etiketan argi
agertu behar du nola eginak dauden (“zuku
kontzentratuarekin egina” edo antzeko zerbait
jarri behar du).
Laranja zukutuz egiten direnek ere laranja ura
dute lehengai, baina ez dute lurruntzen edo
kontzentratzen.
Bi zuku mota horiei zein tratamendu termiko
eman dieten, batzuk hozkailuan gordetzekoak
izango dira eta besteek kanpoan iraun ahal izango dute (hotzekoak batzuk eta girokoak besteak). Hozkailuan edukitzekoak pasteurizatuta
daude, eta hotzetan gorde behar dira. Kanpoan

gorde daitezkeenak esterilizatuta daude, mikroorganismoak desagerrarazten dituen UHT tratamenduaren bidez.

sakarosa), eta proteinak eta gantzak, berriz, ez
dira iristen % 1era ere. Gainerako % 89a ura da,
bitamina eta mineralekin.

Beraz, zuku bat hotzekoa dela esaten bazaigu, ez
dugu pentsatu behar laranja zukutuz egina dela;
gauza batek ez dakar bestea. Zuku kontzentratuarekin eginda dauden batzuk ere hozkailuan
edukitzekoak dira. Hotzeko zukuek beti hozkailuan egon behar dute, ireki aurretik eta ondoren,
eta girokoek, berriz, ireki ondotik soilik. Hola eginez gero, ireki ondoren ez dute galtzen elikadura ezaugarririk eta zaporerik (2 eta 6 egun iraun
dezakete).

Analisia

Laranja zuku batek ez du ematen energia askorik, eta ez dago ia alderik mota bateko eta besteko zukuen artean: 50 kaloria izango dituzte ehun
mililitro bakoitzeko, 200 gramoko laranja handi
batek adina. Fruta zukutuak duen azukretik datoz
kaloria horiek edo zukuari botatzen dioten azukretik. Zukuek, batez beste, % 10eko azukre
kopuruak izaten dituzte (glukosa, fruktosa eta
MARKA
Salgaiari eman
dioten izena

Don Simón
Laranja
zukua

Pascual
Laranja zukutuz
egindako
zukua
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Zazpi zukuen kalitatea neurtzeko, aintzat hartu
ditugu, egungo araudia ez ezik, Zuku eta
Nektarren Industria Erakundeak ematen dituen
aholkuak ere (fabrikatze jarduera egokien arautegitzat hartzen da). Besteak beste, neurgailu
hauek erabili ditugu: Brix graduak (zenbat zuku
duen esaten du: solido disolbagarrien kopurua
neurtzen du), pH-a, azidotasuna, azukreak, oligosakaridoak, mineralak, formol maila (frutaren
heldutasunari lotua dago), lurrintzaile kopurua
eta motak, eta C bitamina kopurua.
Horiek guztiak neurtuta, iruzurrik gertatu den
jakiteko modua izaten da: fruta zuku merkeagoak erabili ote dituzten, onartzen den baino azukre
gehiago bota ote dioten, lurrintzaile artifizialak
erabili ote dituzten, edo laranjatik ez datozenak… Azterketen emaitzak antzekoak izan dira
Tropicana
Laranja zukua
ez dator zuku
kontzentratutik

Don Simón
Zuku
kontzentratuarekin
egindako laranja
zukua

Kasfruit
Zuku
kontzentratuarekin
egindako laranja
zukua, C eta E
bitaminaz aberastua
Elikadura
“Ez dator zuku
“Zukua, ez besterik”
“C Bitamina
“C Bitaminarekin
“C+E Bitaminak”,
bereizgarriak
kontzentratutik”
”%100 laranja
naturala”
aberastua”
“Azukre erantsirik
“Contiene
zukutu mamiduna”
“% garbia”
“Gure laranja zukua oso
gabea”
15 laranja
“Ez dator zuku aberatsa da herdoilaren
zukutu ditu”
kontzentratutik” aurkako gai naturaletan,
“Laranja zukutua”
“Laranja
bitaminatan eta
“Mamiduna”
mamiduna”
mineraletan. Eta gainera,
“Laranja zutua,
ez du gantzik,
%100”
kolesterolik eta sodiorik”
Formatua (litroak)
1
0,75
1
1
1
Prezioa (euro/litroko)
1,56
2,15
2,47
0,74
0,82
Etiketa
Gaizki Emana
Gaizki Emana
Gaizki Emana
Gaizki Emana
Gaizki Emana
Brix graduak1
12,3
12,2
11,9
11,4
11,3
Ph-a
3,5
3,7
3,7
3,5
3,5
Aziditasuna (Az. zitrikoa g/l) 10,5
8,7
9,3
7,7
8,4
Az. Zitrikoa / Az. Isozitrikoa2 Egokia
Egokia
Egokia
Egokia
Egokia
Formol maila3
Egokia
Egokia
Egokia
Egokia
Egokia
C Bitamina (mg/100 ml)
47,6
67,5
25,5
79,1
60,4
Lurrintzaileak
Antzeman diren gai lurrintzaileen
kotzentrazioa
(zati milioko, z/m)4
128,6
97,8
106,6
26,1
36,9
Limonenoa (z/m)5
99
79
86
20,3
31
Azukre erantsia
Ez
Ez
Ez
Bai
Ez
Mandarina zukua
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez
Ur erantsia
Ez
Ez
Ez
Ez
Ez
Dastatze-proba (1eitk 9ra) 6,3
6,5
6,8
5,7
5,1

Juver
Zuku
kontzentratuarekin
egindako laranja
zukua

Zumosol
Zuku kontzentratu
aberastuarekin
egindako laranja, C
bitaminaz aberastua

“C Bitaminarekin”

“C Bitaminarekin”

2
0,81
Gaizki Emana
11,5
3,3
9,3
Egokia
Egokia
44

1
0,84
Gaizki Emana
11,6
3,6
7,2
Egokia
Egokia
81,6

38,3
30,2
Ez
Ez
Ez
5

74
61
Ez
Bai
Ez
5,2

(1) Brix graduak: zeharkako neurri bat da, eta adierazten du produktuak zenbat zuku duen. (2) Az. zitrikoa / Az. isozitrikoa: hau neurtuta, jakin liteke azido zitrikoa erantsi dioten. Azukrea ere
eransten bazaio, ezin da azido zitrikorik erantsi. (3) Formol maila: zukutze mailari eta frutaren heldutasunari lotuta dago. (4) Antzeman diren gai lurrintzaileen kontzentrazioa (z/m): zukuak
dituen lurrintzaile natural guztien batura da. Limoneno kontzentrazioa ere aintzat hartzen du. (5) Limonenoa: Gai lurrintzaile hau da laranja zukuen bereizgarria, eta gehien agertzen dena ere bai.
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denentzat, arauak betetzen dituztela ikusi dugu.
Alderik nabarmenenak bi adierazle hauetan antzeman ditugu: C bitamina kopuruan eta laranjaren beraren lurrintzaileetan.
Etiketek zer informazio ematen duten ere aztertu
dugu. Eta, egia esan, batek ere ez du betetzen
araudia. Arau-hausterik handiena Juver-i antzeman diogu: analisiak erakutsi du C bitamina
kopuru onargarria duela (arauak esaten du, gutxienez, 20 mg/l behar dituela, eta Juver-ek 44
mg/100 ml ditu), baina etiketak esaten du 9
mg/100 ml dituela. Lau zukuren etiketetan, onartu gabeko aipamenak aurkitu ditugu, eta beste
batzuek gaizki adierazita zeuzkaten gauzak.
Irregulartasunik handiena Zumosolek erakutsi
du: laranja zuku kontzentratuarekin egina dela
dio, baina egiaztatu dugu mandarina zukua ere
baduela (teknika genetikoak erabili ditugu eta
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karotenoideak neurtu ditugu); hori, noski, legez
galarazia dago.

Eta C bitamina?
Laranja zukuak berezkoa du C bitamina, baina
industriak badu baimena azido askorbikoa gehitzeko (E-300), tratamendu termikoa ematen diotenean, urritu egiten baita C bitamina. Zuku hauek
horrexegatik dute hainbesteko arrakasta, C bitamina ugari ematen dutelako, eta bitamina hori
funtsezkoa zaigu (herdoilaren aurka egiten du).
Zuku kontzentratuarekin eginda dauden guztiek
esaten dute C bitamina erantsi diotela, eta laranja zukutuz eginda dauden guztiek berez dakarte
C bitamina. Zuku kontzentratua dutenetan,
Zumosolek (82 mg/100ml) eta Don Simónek
(79 mg/l) dute C bitamina gehien, eta Juver-ek
gu-txien (44 mg/100ml). Laranja zukutuak dituz-

tenetan, Pascualek eman du C bitamina
gehien (67 mg/100ml), eta Tropicanak gutxien
(25 mg/100ml).
Etxean laranja ura prestatuko bagenu, ehun mililitro bakoitzeko, 50 mg izango genuke C bitamina, eta 150 gramoko laranja batek, 78 mg emango lizkiguke.

Lurrintzaile kopurua eta azukre
erantsia. Kalitate adierazleak
Zuku bakar batean ere ez dugu aurkitu lurrintzaile artifizialik, denak naturalak. Araudiak ez du
esaten zenbat lurrintzaile eduki behar dituen
zukuak, eta Zuku eta Nektarren Industria
Erakundearen arautegiak ere ez du zehazten
halakorik, baina alde handiak agertu dira: Don
Simónen zuku kontzentratuak askoz lurrintzaile
gutxiago ditu (26 zati milioiko, z/m), laranja zuku-
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tuz egindakoen batez bestekoak baino (111
z/m), eta zuku kontzentratuarekin eginda dauden gainerako hiruretatik bitan ere nabarmen
gutxiago erabili dituzte (Kasfruit: 37 z/m, eta
Juver: 38 z/m). Zumosolek ere gutxiago zeukan
(74 z/m), baina gertuago zebilen laranja zukutuz
egindakoetatik.
Eta zuzenean limoneno kopuruari erreparatzen
badiogu (laranja zukuak gehien izaten duen
lurrintzailea da), hor ere alde nabarmenak aurki
daitezke: zuku kontzentratuetan, batez beste,
askoz limoneno gutxiago agertu da (36 z/m),
laranja zukutuz egindakoetan baino (z/m).
Zukuari eransten zaizkion gaietatik, lurrintzailea
da garestienetakoa, eta, agian, hori da halako
aldeen arrazoia.
Laranja zukuek, berez, 100 ml bakoitzeko, 0,17
mg E bitamina edukitzen dute. Aztertu ditugun

ONTZIKO 7 ZUKU, BANAN-BANAN

DON SIMÓN
Laranja zukua

Laranjak zukututa egin da
zuzenean zukua
Laranja konzentratuarekin
egindako zukua

Litro 1. 1,56 euro balio du litroak;
laranja zukutuz egindakoetatik,
hau da merkeena.
Zuku hau jarriko genuke lehen
aukera.
Bereizgarriak: “Ez dator zuku kontzentratutik”, “15 laranja zukutu
ditu”, “Laranja zukutua”,
“Mamiduna”, “Laranja zukua, %
100”.
Etiketa gaizki eman du: arauak eskatzen ez dituen zehaztapenak egiten
ditu, eta aditzera ematen du ezaugarri bereziak dituela, baina ez da hala:
antzeko zuku guztiek dituzte.
Dastatze-proban 6,3 puntu lortu
ditu, eta jendeari gehien gustatu
zaizkion hiruren artean geratu da:
“zapore naturala” eta “kolorea”
nabarmendu dituzte, baina “garratza” gertatu zaio jendeari, eta “uzten
duen zaporea” ere ez da gustatu.

PASCUAL
Laranja zukutuz
egindako zukua

TROPICANA
Laranja zukua ez dator
zuku kontzentratutik

DON SIMÓN
Zuku kontzentratuarekin
egindako laranja zukua

0,75 litro. 2,15 euro balio
du litroak.
Bereizgarriak: “Zukua, ez besterik”,
“% 100 laranja zukutu mamiduna”.
Etiketa gaizki emana du: arauak
eskatzen ez dituen zehaztapenak egiten ditu, eta aditzera ematen du
ezaugarri bereziak dituela, baina ez
da hala: antzeko zuku guztiek dituzte.
Laranja zukutuz egindakoetan,
honek du C bitamina gehien (67
mg/100ml), eta ez da erantsia,
zukuarena berarena baizik.
Dastatze-proban 6,5 puntu lortu
ditu, eta gehien gustatu diren hiruren artean geratu da: “zapore naturala” eta “kolorea” gustatu zaizkio
jendeari, baina “mami askokoa” dela
esan dute, eta hori ez da hain gustuko gertatu.

Litro 1. 2,47 euro balio du litroak,
eta hau da guztietan garestiena.
Bereizgarriak: “C bitamina naturala”,
“% 100 garbia”, “Ez dator zuku kontzentratutik”, “Laranja mamiduna”.
Etiketa gaizki eman du: arauak eskatzen ez dituen zehaztapenak egiten
ditu, eta aditzera ematen du ezaugarri bereziak dituela, baina ez da hala:
antzeko zuku guztiek dituzte.
Honek du C bitamina gutxien, eta
larri gainditzen du gutxieneko kopurua (20mg/l).
Dastatze-proban 6,8 puntu lortu
ditu, eta gehien gustatu diren hiruren artean dago: “zapore naturala”
eta “kolorea” nabarmendu dituzte.

Litro 1. 0,74 euro balio du litroak.
Hau da merkeena.
Bereizgarriak: “C bitaminarekin aberastua”,
“Gure laranja zukua oso aberatsa da herdoilaren aurkako gai naturaletan, bitaminatan
eta mineraletan. Eta, gainera, ez du gantzik,
kolesterolik eta sodiorik”.
Etiketa gaizki eman du: arauak eskatzen ez
dituen zehaztapenak egiten ditu, eta aditzera ematen du ezaugarri bereziak dituela,
baina ez da hala: antzeko zuku guztiek
dituzte.
Azukrea eransten dion bakarra (osagaien
zerrendan jakinarazten du). Honek du
lurrintzaile gutxien (26 z/m), laranja zukutuz
egindakoek baino lau aldiz gutxiago.
Dastatze-proban 5,7 puntu lortu ditu, eta
erdi parean geratu da: ez dute ezer berezirik
nabarmendu.

KASFRUIT
Zuku kontzentratuarekin
egindako laranja zukua, C
eta E bitaminaz aberastua
Litro 1. 0,82 euro balio du litroak.
Bereizgarriak: “C + E bitaminak”,
“Azukre erantsirik gabea”.
Etiketa gaizki emana du: “azukre
erantsirik gabea” esatea ez da zuzena, eta honako hau ere jarri behar
luke: “Berezko azukreak ditu”. E
bitamina eransten dion bakarra da
(2,8 mg/100ml): zuku natural batek
halako hamabost dauka E bitamina.
Laranja zukutuz egindakoek baino
lurrintzaile gutxiago ditu (37 z/m);
hiru aldiz gutxiago, hain zuzen.
Dastatze-proban 5,1 puntu lortu
ditu, eta azken hiruretako bat izan
da: “zapore gutxi” duela esan dute.

JUVER
Zuku kontzentratuarekin
egindako laranja zukua
2 litro. 0,81 euro balio du litroak.
Bereizgarriak: “C bitaminarekin”.
Etiketa gaizki emana du: C bitamina
kopuru hau duela adierazten du, 9
mg/100 ml, baina arauak dio, gutxienez, 20 mg/100 ml eduki behar
dituela. Egiaz, 44 mg/100 ml ditu
(CONSUMER EROSKIren analisiak
hala adierazi du), eta C bitamina gutxien duen zukua da. Lurrintzaile
gutxi ditu (8 z/m), laranja zukutuz
egindakoek baino hiru aldiz gutxiago.
Dastatze-proban 5 puntu eman dizkiote, eta azkenetakoa izan da:
“garratza” iruditu zaio jendeari.

ZUMOSOL
Zuku kontzentratu
aberastuarekin egindako
laranja, C bitaminaz aberastua
Litro 1. 0,84 euro balio du litroak.
Bereizgarriak: “C bitaminarekin”.
Etiketa gaizki eman du: bi fruta espezierekin egina dago zuku hau (laranja
zukua ez ezik, mandarina zukua ere
baduela antzeman da). C bitamina
gehien duen zukua da: 82 mg/100ml.
Zuku kontzentratuarekin egindakoetan,
honek du lurrintzaile gehien (74 z/m).
Sodio gehiegi du (91 mg/l): Zuku eta
Nektarren Industria Erakundeak gomendatzen duen kopurua halako hiru.
Dastatze-proban 5,2 puntu lortu ditu,
eta azken hiruretan geratu da: “kolorea”
eta “zaporea” gustatu dira, baina ez
“mingots ukitua” eta “edaterakoan
eragiten duen sentsazioa”.

Baloirik
merkeenetakoa,
ia Eurokopakoa
bezain ona

Laburbilduz
+

Ontziko 7 laranja zuku aztertu ditugu.
Horietako lau, zuku kontzentratuarekin eginak
daude, eta ireki aurretik, ez dira hozkailuan
gorde behar; beste hirurak, laranja zukutuz egin
dituzte, eta horiek bai, horiek hozkailuan eduki
behar dira.

+

Laranja zukutuz eginda daudenek besteek
halako bi balio dute. Kontzentratuetan merkeena
Don Simón izan da (0,74 euro litroko), eta
laranja zukutuz egindakoetan ere berdin, Don
Simón (1,56 euro litroko).
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ZAZPIK BETETZEN DITUZTE
FIFAREN ARAUAK, BAINA
BAKARRAK JAKINARAZTEN DU

+

Hobeak dira laranja zukutuz egindakoak?
Elikadura ikuspegitik ez dago alderik. Alde
bakarra, lurrintzaileetan: laranja zukutuz egindakoek askoz gehiago dituzte besteek baino.
Horrez gain, garratzagoak dira eta C bitamina
gutxiago dute (zukuak berez duena, soilik).
Kontzentratuei, aldiz, erantsi egiten diete C
bitamina.

zukuetan, Kasfruitek bakarrik eransten dio E bitamina:
2,8 mg/100 ml ditu, eta, beraz, 200 ml edanez gero,
Eguneroko Kopuru Gomendatua (EKG) gainditzen
ariko ginateke (10 miligramokoa da).
Zukuak egiterakoan, laranjak dituen azukreak galdu
egiten dira, eta, beraz, industriak baimena du azukreak
eransteko, betiere ez badu 15 gramo baino gehiago
botatzen zuku litro bakoi-tzeko eta, noski, etiketan jakinarazten badu. Azukrea gehituta, gozo ukitua eman
nahi diote, baina horretaz gain besterik ere bila dezakete: zukuaren gehiegizko garraztasuna leuntzea, beste
fruta batzuen zukua ezkutuan uztea edo produktua
merkatzea (azukre gehiago erabili eta zuku kontzentratu gutxiago). Analisiak eginda (isotopikoak, azukre eta
oligosakarido kopuruak), jakin dezakegu zer eta zenbat
azukre erantsi dioten zukuari. Zuku kontzentratuz egindako Don Simónek soilik eransten dio azukrea, eta etiketan egoki adierazita dauka.

Mandarina zukua
Teknika genetikoak erabilita eta karotenoide kopuruak
aztertuta, ohartu gara mandarina zukua erabiltzen
duela Zumosolek (ezin esan zenbat, teknika ez baita
horraino iristen), eta legeak ez du onartzen halakorik.
Bestalde, mineral kopuruak aztertuta (fosforoa, magnesioa, potasioa eta kaltzioa) eta azukrerik gabeko
estraktoak neurtuta, jakin daiteke ur gehiegi bota ote
dioten. Guk aztertu ditugun zazpi zukuek emaitza egokia ematen dute, eta inork ez du izan ur gehiegirik.
Zumosol kon-tzentratuak berezitasun bat agertu du:
sodio gehiegi dauka, 91 mg/l. Zuku eta Nektarren
Industria Erakundeak 30mg/l. gomendatzen du,
gehienez.

+

Zaporea, kolorea, usaina… horietan bai,
aldea sumatu da: laranja zukutuz egindako hirurek emaitza hobeak lortu dituzte dastatze-proban (6,8 eta 6,3 puntu artean eman diete), eta
alde nabarmena atera diete zuku kontzentratuz
egindakoei (5,7 eta 5 puntu artean).

+

Etiketak izan ezik (zazpiek egiten dute arauhausteren bat), zuku hauek, oro har, arau
barruan daukate guztia. Irregulartasun larri
bakarra Zumosolek egin du, zuku kontzentratuz
egiten duen produktuan: legeak dio laranja
zukua soilik eduki behar duela, baina
Zumosolek mandarina zukua ere badu.

+

C bitamina kopuruan alde handiak agertu
dira: Zumosolek (82 mg/100ml) eta Don
Simónek (79 mg/100 ml) dute gehien –biak ere
zuku kontzentratuarekin eginak daude–eta
Tropicanak gutxien (laranja zukutuz egina da):
25 mg/100ml.

+

Zuku kontzentratuz egindakoetan, ezin
nabarmendu bat bera ere kalitate-prezioak kontuan hartuta. Don Simón jar liteke buru, baina
azukrea eransten dio zukuari eta lurrintzaile
gutxien ere berak dauzka.

+

Zaporea, kolorea, usaina… lehenetsiko bagenitu, eta besteak baino naturalago izateari ere
garrantzia emango bagenio, Don Simónek lituzke kalitate-prezio onenak (1,56 euro litroko),
eta horixe bereiziko genuke laranja zukutuz
egindako hiruren artetik.

Haur askoren ametsa izan da futbol baloia edukitzea, “on horietakoa, erreglamentuzkoa”. Baina
zerk egiten du baloi bat erreglamentuzko edo
arauzko? Legeak edozein kirol gairentzat jartzen
dituen arau berberak bete behar dituzte baloiek
ere. Gukre azterketan FIFAren arauak hartu ditugu aintzat. Erakunde pribatua da, eta haren esku
daude futbol gaietako erabakiak, baita baloiek
nolakoak izan behar duten zehaztea ere.
Nazioartean aire zabalean jokatzen diren lehiaketa ofizialetan, adibidez, baloi mota jakina erabili
behar da, eta hori hartu dugu guk eredu.
FIFAren oniritzia hiru mailatakoa da, eta baloiak
zein daukan, maila horri dagokion zigilua eramango du. FIFA Approved jartzen du zigiluetako
batek (“FIFAk onartua”), eta horrexek ditu betekizunik zorrotzenak; FIFA Inspected da bestea,
ez hain zorrotza (“FIFAk ikuskatua”), eta IMS
azkena (Nazioarteko Baloi Estandarra). Lehen bi
zigiluak lortzeko, fabrikatzaileak kuota bat
ordaindu behar dio FIFAri, eta hirugarrena lortzeko, berriz, fabrikatzaileak ez du diru traturik zertan egin inorekin; nahikoa da betetzea FIFA
Inspected mailarako ezartzen diren gutxieneko
irizpide teknikoak, eta baloiak IMS zigilua izango
du. Enpresaren esku geratzen da egiaztatzea
baloiak ongi betetzen dituela arau estandarrak.
Hamar futbol baloi aztertu ditugu, 5 neurria dutenak (“ofiziala”), 12,50 eurotik (Umbro) 30 euro
artekoak (Astore). Tartean daude Adidas
Europass replique (24 euro, Eurokopan erabili
duten baloia dela esaten digute) eta Nike LFP
2007-2008, Espainiako Futbol Ligan azken denboraldian erabili dutena (nazioarteko lehiaketa ez
denez, ez ditu zertan bete FIFAk ezartzen dituen
arauak). Adidas etxekoak bakarrik dauka
FIFAren zigilua (FIFA Inspected, hain zuzen).
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Analisi honetan, Nazioarteko Baloi Estandarraren
arauak kontuan hartuta neurtu ditugu baloi guztiak. Espainiako Ligako arauak ez dira FIFArenak
bezain zorrotzak, eta zer materialekin egina izan
behar duen soilik zehazten du (larru edo antzekoarekin), zer forma eduki behar duen (“esferikoa” izan behar duela dio, baina ez zenbat) eta
zer neurri eta pisu izan behar dituen.
Deigarria gertatzen da honako hau: Nike etxeko
baloiaren diametroa –Espainiako Ligan erabiltzen
den baloia- ez da iristen gutxienekora, bi milimetro falta zaizkio (67,8 cm ditu, eta 68 cm behar
lituzke).
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EZ DIRA ERABAT BIRIBILAK?
Baloiaren kalitatea neurtzeko irizpideetako batek esferari erreparatzen dio, esfera zenbat eta perfektuagoa,
hobea baloia. Daukan prozesua daukalako, ezin da izan
erabat biribila, baina ahalik eta gehien hurbildu behar
du esfera ideal horretara.
Jokalari batek bere dohain guztiak erakutsiko baditu,
esfera perfektua behar du oinetan. Zenbat eta gertuago
egon baloia esfera izatetik, orekatuagoa joango da bidean, eta zehatzago neurtu ahal izango da nola erabili.
Baloiak esfera bat osatzen ote duen neurtzeko, haizatu
eta 16 tokitan neurtzen zaio diametroa. Gero, diametro
handieran eta txikienaren artean zein alde dagoen kalkulatzen da. Hori eginda, hauxe lortzen da: diametro
handieran eta txikienaren artean zer portzentajetako
aldea dagoen kalkulatzea, batez besteko diametroarekiko. FIFAk antolatzen dituen lehiaketetan, baloiek ezin
dute eduki % 2koa baino alde handiagoa. Guk aztertu
ditugunetan, Umbro ez da behar bezain biribila (% 2,2
eman du). Matt (% 2) eta Joma (% 1,9) arauaren
barruan daude, baina justu antzean. Esferarik perfektuena Astorek (% 1,3ko aldea) eta Diadorak (% 1,3)
daukate.

Kalitate-preziotean, Puma Big Cat II ateratzen da
ongien; 13 euro balio du, merkeenetakoa da,
beraz, eta FIFAk ezartzen dituen arau guztiak
betetzen ditu, salbu zirkunferentzia luzerari dagokiona (milimetro bat falta du, ezer gutxi). Adidas
etxekoa ere aintzat hartzekoa da, horrek bakarrik
betetzen baititu FIFAren arau zorrotzenak: FIFA
Inspected zigilua darama, baina FIFA Approved
mailak ezartzen dituen arau guztiak betetzen ditu.
Beraz, nazioarteko lehiaketa ofizialetan erabil daiteke. Aztertu ditugun baloi guztietatik, zorrotz
hartuta, hau bakarra da erreglamentuzkoa edo
arauzkoa. Diadorak eta Pumak ere, egia esan, ez
dute asko falta horretarako (milimetro pare bat
zirkunferentzian). Mikasa FT-5 baloia ere aukera
ona da zelai bustietan edo lokaztuetan maiz ibili
behar dutenentzat, ia irazgaitza baita.

Neurria eta pisua
Hamarrak daude, pisuz, arauaren barruan. Nike
etxekoak du pisu gehien (436,7 g), eta Astorek
hurrena (436,1 g). Arinena, Joma etxekoa (421,8
g). Baloia arauzkoa izango bada, zirkunferentziak
68 eta 70 zentimetroren artean egon behar du.
FIFA-Inspected/IMS FIFA- Approved/IMS
Mailetako Arauak Mailako Arauak
Modeloa
Prezioa (eurotan)
Kalitatea
Pisua (g)
Zirkunferentzia (cm)
Esfera (%)1
Punpa, 20º C-tan (cm)2
Punpa, 5º C-tan (cm)2
Urarekin (%)3
Presio galtzea (%)4
Kalitate orokorra

410-450
68-70
Máx. 2
115-165
Mín. 110
15
25

420-445
68,5-69,5
Máx. 1,5
135-155
Mín. 125
10
20

Hiru baloi ez dira iritsi gutxienekora: Matt (67,5
cm), Umbro (67,7 cm) eta Nike (67,8 cm), baina
ezin esan proba gainditzen ez dutela, neurketateknikak ere badauka-eta akats tarte bat.
Kultura mesoamerikarrak hasi ziren lehenengoz
punpa (saltoa) egiten zuten baloiekin jolasten,
kautxua eta latexa erabiltzen baitzuten. Egun,
punpatzeko moduak berebiziko garrantzia du
–horrexek erabakitzen du baloiaren kalitatea-,
jokalariarentzat ezinbestekoa baita neurtzea
baloia nola irtengo den bularrarekin, buruarekin
edo izterrarekin jotzen duenean, edo zelaian
punpa egiten duenean. Baloiekin probak egiteko, 5º C-tan eta 20º C-tan jartzen dituzte, eguraldi baldintzek produktuari nola eragiten dioten
ikusteko. Bi metrotik behera botatzen dituzte, altzairuzko xafla baten gainera, eta zenbateko
punpa egiten duten neurtzen dute: lehiaketan
erabili ahal izateko, 115 cm eta 165 cm artean
igo behar dute 20º C-rekin, eta 110 cm-ra 5º Crekin. Baloi bakoitza hamar aldiz botatzen dute,
eta punpa txikienaren eta handienaren arteko
aldea ezin da izan hamar zentimetrokoa baino
gehiagokoa. Baloi guztiek gainditu dute proba.
Diadora etxekoak egin zuen punpa handiena
(147 cm 20º C-rekin eta 138 cm 5º C-rekin), eta
txikiena, berriz, Umbrok (123 cm eta 113 cm) eta
Softee-k (128 cm eta 121 cm).

Urarekin
Baloi bustiak punpa gehiago egiten du, eta zailagoa da oinarekin jotzea, batez ere, efektua ematea. Futbol zelai busti batean nola erantzungo
luketen ikusteko, ontzi batera botatzen da ura,
baloia han sartu, eta konpresio zikloak egiten
dizkiete. Etxe bakoitzetik hiru baloi hartzen dituzte, eta zenbat ur hartzen duten neurtu: baloi
bakoitzak ez du xurgatu behar bere pisuaren %

PUMA
Big Cat II

20 baino gehiago, eta hiru baloiek, batez beste,
% 15aren azpitik ibili behar dute. Etxe guztiek
eman dituzte emaitza onak, eta gehien xurgatu
dutenak ere oso urrun geratu dira ehuneko
horietatik: Nike (% 5,6) eta Diadora (% 5,3).
Mikasa etxekoak erantzun bikaina eman dio
urari: bere pisuaren % 0,2 soilik xurgatu du ura.
Baloi batek 90 minutu iraun behar du, hondatu
gabe, noski, eta luzapenean ere erabiltzeko
moduan egon behar du, baita penaltietan ere,
behar balitz. Jokoan airerik galtzen ote duten
aztertu da, halakorik gertatuz gero, baloiak ez
bailuke berdin erantzungo ukitzen edo jotzen
duten bakoitzean, eta pase luzeak egitea ia ezinezkoa izango litzateke. Baloi guztiei presio bera
sartu zaie (bar batekoa), eta hiru egunez gordeta eduki ondoren, bakoitza zer presiorekin geratu den neurtu dute (ez dute galdu behar presioaren % 25 baino gehiago). Softeek (% 21),
Mattek (% 20) eta Adidasek (% 19) eman dituzte emaitzarik kaskarrenak, eta Jomak eta Nikek
onenak (% 7 bakarrik galdu dute).

Kalitate orokorra
Proba guztiak eginda, Adidas etxekoak bakarrik
bete ditu guztietan FIFAk ezartzen dituen araurik
zorrotzenak, baina etiketan ez du hala adierazten
(FIFA Inspected mailakoa dela dio, maila txikiagokoa, alegia). Pumak eta Diadorak ere betetzen
dituzte maila horrek ezartzen dituen arauak,
salbu zirkunferentzian (bi milimetrotxo falta dituzte). Mikasa, Softee, Astore eta Joma ez dira iristen goren mailara, baina IMS mailako arauak
betetzen dituzte, nahiz eta halakorik ez adierazi.
Nikek eta Mattek ez dute IMS mailarik ematen
(ez dira iristen gutxieneko diametrora), eta are
gutxiago Umbro etxekoak (txikia izateaz gain,
esfera ere ez du behar bezalakoa).

MIKASA
FT-5

DIADORA
Flash NY

JOMA
Pro J7.002

ASTORE
Pro field

SOFTEE
ML 1207

13

ADIDAS
Europass
replique
23,85

MATT
Terra
RS 950
21

UMBRO
Force X

15,80

NIKE
LFP
2007-2008
19,96

26,70

20

27,90

29,90

429,6
68,4
1,5
141
131
1,9
9
9,4

427
69,3
1,4
142
137
1,6
19
10

422,1
69,1
1,6
133
126
0,2
11
8,9

422,3
68,3
1,3
147
138
5,3
9
9,4

421,8
69,1
1,9
142
129
1,6
7
9,4

436,1
68,1
1,3
140
132
1,4
17
9,4

424,8
68,8
1,6
128
121
2,1
21
7,7

436,7
67,8
1,5
141
134
5,6
7
8,6

431,6
67,5
2
143
135
1,5
20
8

423,5
67,7
2,2
123
113
0,4
12
6

12,48

(1) Esfera. Baloiak esfera bat osatzen ote duen neurtzeko, haizatu eta 16 tokitan neurtzen zaio diametroa, batez bestekoa zein den jakiteko. Gero, diametro handieran eta txikienaren artean zein alde dagoen kalkulatzen da. Diametro handieran eta txikienaren artean zer portzentajetako aldea dagoen kalkulatzen da, batez bestekoarekiko. (2) Bi
metrotik behera botatzen dituzte baloiak, altzairuzko xafla baten gainera, eta zenbateko punpa egiten duten neurtzen da. (3) Partida batean zenbat ur xurgatuko luketen
neurtzeko proba egiten diete. (4) Haizatu eta, hiru egunen buruan, zenbat presio duten neurtzen diete (zenbat galdu duten ikusteko).
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HAMAR FUTBOL BALOI, BANAN-BANAN

Hamar futbol baloi aztertu ditugu, 12,48 euro
(Umbro) eta 30 euro artekoak (Astore).

PUMA
BIG CAT II

ADIDAS
EUROPASS
REPLIQUE

MIKASA
FT-5

DIADORA
FLASH NY

SOFTEE
ML 1207

Prezioa: 13 euro

Prezioa: 23,85 euro

Prezioa: 26,70 euro

Prezioa: 20 euro

Prezioa: 15,80 euro

Kalitate orokorra: 9,4 (10etik)

Kalitate orokorra: 10 (10etik)

Kalitate orokorra: 8,9 (10etik)

Kalitate orokorra: 9,4 (10etik)

Kalitate orokorra: 7,7 (10etik)

Kalitate-prezioetan,
hau da onena.
IMS mailako arauak betetzen
ditu, eta zirkunferentzia izan ezik
(behar baino milimetro bat txikiagoa), gainerako guztia
FIFAren arau zorrotzenen
barruan dauka.

Hau ere aintzat hartzeko
moduko aukera da, honek
bakarra betetzen baititu FIFAk
ezarritako kalitate araurik
zorrotzenak. Zigiluan, FIFA inspected mailakoa dela dio,
baina, teknikoki, FIFA approved
mailakoa da (hobea). Honek
du zirkunferentzia handiena.

Hau ere aukera ona da, ia ez
baitu urik xurgatzen. Bere
pisuaren % 0,2 soilik hartzen
du, eta arauak % 15 ere onartzen du. IMS kalitate arauak
betetzen ditu.

IMS kalitate arauak betetzen ditu.
Zirkunferentziak izan ezik (bi milimetro falta zaizkio), gainerako
alderdi guztiek ongi betetzen dituzte FIFAk ezarritako araurik zorrotzenak. Honek du esfera itxura gehien,
Astore etxekoarekin batera, eta
punpa handiena ere honek egiten
du, bai 20º C-tan bai 5º C-tan.

IMS kalitate arauak betetzen
ditu. Honek galtzen du presio
gehien haizatu eta hiru egunetara (% 21).

FIFAren arauek hiru maila egiten dituzte
baloietan, eta horietan zehazten dute nolakoa
izan behar duen baloia nazioarteko lehiaketa
ofizialetan erabili ahal izateko. FIFA Approved
maila dago batetik (onenak) eta, bestetik, FIFA
Inspected eta IMS. Bi horiek berdinak dira teknikoki, baina FIFA Inspected zigilua jartzeko,
fabrikatzaileak lizentzia ordaindu behar du.
Adidas etxekoak betetzen ditu FIFA Approved
mailak ezartzen dituen arauak, baina FIFA
Inspected zigilua du, maila txikiagokoa, alegia.
Pumak eta Diadorak oso gutxi falta dute araurik zorrotzenak betetzeko (bi milimetro txikiagoa dute diametroa). Nike, Matt eta Umbro
etxeko baloien neurria ez da iristen IMS mailak
ezartzen duen gutxienekora. Umbrok, gainera,
ez dauka behar adinako esferarik.
Haizatu eta hiru egunen buruan, berriz neurtzen diete presioa, eta arauak dio ez dutela
galdu izan behar % 25 baino gehiago. Softeek
(% 21), Mattek (% 20) eta Adidasek (% 19)
eman dituzte emaitzarik txarrenak. Jomak eta
Nikek, berriz, % 7 bakarrik galdu dute.
Biribilenak (esfera itxura gehien dutenak)
Astore eta Diadora dira. Umbrok ez du araua
bete (% 2,2), eta Mattek (% 2) eta Jomak (%
1,9), justu-justu.

ASTORE
PRO FIELD

Prezioa: 29,90 euro,
garestiena
Kalitate orokorra: 9,4 (10etik)
IMS kalitate arauak betetzen
ditu. Honek du esfera itxura
gehien, Diadora etxekoarekin
batera.

JOMA
PRO
J7.002

NIKE LFP
2007-2008

MATT
TERRA
RS 950

UMBRO
FORCE X

Prezioa: 27,90 euro

Prezioa: 19,96 euro

Prezioa: 21 euro

Prezioa: 12,48, merkeena

Kalitate orokorra: 9,4 (10etik)

Kalitate orokorra: 8,6 (10etik)

Kalitate orokorra: 8 (10etik)

Kalitate orokorra: 6 (10etik)

IMS kalitate arauak betetzen
ditu. Hau da baloirik arinena
(422 g) eta presio gutxien
galtzen duena, Nike etxekoarekin batera (% 7).

Baloi ofizialek, bai Espainiako
Ligan erabiltzen dituztenek bai
FIFAk eta UEFAk antolatzen dituzten nazioarteko lehiaketetan izaten
direnek, 68-70 cm arteko diametroa eduki behar dute, eta honek
67,8 cm ditu. Honek du pisu
gehien (437 g), eta ur gehien xurgatzen duena ere hau da (pisuaren
% 5,6). Honek galtzen du presio
gutxien, Joma etxekoarekin batera.

Baloi ofizial batek behar duen
baino diametro txikiagoa du
(67,5 cm-koa du honek, guztietan txikiena, eta 68-70 cmkoa behar luke, ofizial izateko).

Baloi ofizial batek behar duen
baino diametro txikiagoa du (67,7
cm-koa du honek, guztietan txikiena, eta 68-70 cm-koa behar luke,
ofizial izateko), eta ez da behar
bezain biribila (ezin du eduki %
2ko aldea baino gehiagokoa batez
bestekoarekiko, eta honek %
2,2ko aldea du). Honek egiten du
punpa txikiena 20º C-tan (123
cm) eta 5º C-tan (113 cm).

Kalitate-prezioetan, Puma Big Cat II dabil
ongien; merkeenetakoa da, eta FIFAk ezartzen
dituen araurik zorrotzenak betetzen ditu, salbu
diametroari dagokiona (behar baino milimetro bat gutxiago dauka). Adidasek
ere betetzen ditu araurik zorrotzenak, eta hori ere aukera ona.
Zelai busti eta lokaztuetan
ibiltzeko, Mikasa etxekoa
da onena, ia irazgaitza
baita.

Laburbilduz
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Ibilgailu lapurretak
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Zuhur ibiltzea,
ze alarma ona!
URTETIK URTERA, GERO ETA SISTEMA GEHIAGO
ESKAINTZEN DITUZTE IBILGAILU LAPURRETEI AURRE EGITEKO,
BAINA HALAKOAK SAIHESTEKO, JABEAK ZUHUR JOKATZEA
BEZALAKORIK EZ DAGO

Autoa, auto-karabana edo motorra lapurtu ez diezaguten, hainbat sistema aurki ditzakegu merkatuan, gero
eta konplexuagoak, sofistikatuagoak eta garestiagoak,
gainera. Eraginkorragoak ote diren? Datuek ezetz
diote. Espainian, auto bat lapurtzen dute hiru minutuz
behin, 480 auto egunean, eta ia 175.000 ibilgailu urtean. Bost ibilgailutatik bat ez da sekula agertzen, eta,
ondorioz, urtean 80 milioi euro erabili behar izaten
dituzte aseguru konpainiek. Aireportuetan, saltoki handietan, ospitaleetan eta tren geltokietan ibiltzen dira
gehienbat lapurrak, auto asko biltzen diren aparkalekuetan, alegia, eta auto asko biltzen diren garaietan:
udan eta zubi luzeetan. Behin autoa lapurtuta, era guztietako bideak erabiltzen dituzte horiek saltzeko: autoak desegiteko lekuetara eraman, piezak kendu eta
saldu, autoak atzerrira bidali… Lapurretak ugaritzearekin bat, autoak bilatu eta jabeari itzultzen dizkioten
enpresa pribatuak ere nonahi agertu dira, eta, zenbaitetan, diru sariak ematen dituzte autoa eskuratu ahal
izateko. Luxuzko autoak dira lapurren begikoenak,
baina beste edozein ere eramango lukete, aukera
izanez gero.
Estatistikei begiratzen diegunean, auto lapurtuei buruzko datuak ematen dituzte, baina ez autoetatik lapurtu
dituzten objektuei buruzkoak, eta, horiek ere, asko izaten dira: hagunak, CD irakurgailuak, poltsak, diru

zorroak… Orain dela hiru hamarkada, irratikaseteei
luzatzen zieten eskua lapurrek, eta orain, berriz, GPSak
nahi izaten dituzte, arropak, eskuak libre edukita hitz
egiteko tresnak edo punta-puntako musika aparatuak.
Lapurrak adi egoten dira beti, eta auto jabeek baino
arreta gehiago jartzen dute. Ate edo leihatilaren bat irekita utziz gero, lapurrak egingo du berea. Horregatik da
garrantzitsua zuhur jokatzea eta gauzak arretaz egitea;
hola lortuko dugu lapurretak saihestea, tresna teknologikoekin baino gehiago. Guk erraztasunik eman gabe
ere, ordea, lapurrak beti asma lezake zerbait: sarraila
behartuko digu edo kristalen bat hau-tsiko.

Auto barrutik ezer ez lapurtzeko
 Hirian barrena gabiltzanean, ateak itxita, kanpotik ez
irekitzeko moduan. Leihoak ez erabata irekita.
 Poltsa ez utzi gidariaren ondoko eserlekuan edo
atzekoetan, lapurrek azkar ikusiko dute. Hobe
aurreko jarlekuen tartean uztea.
 Ibilgailua aparkatzen dugunean, ez utzi jendearen
bistan GPSa, irratia, balio handiko objektuak edo
asko nabarmentzen direnak (jakak, paketeak eta
abar), lapurrek begiko baitituzte. Autotik hartu eta
eraman nahi ez baditugu, gorde maletatokian, baina
ez hasi sartzen autoa utziko dugun lekuan bertan,
lehenago baizik.
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Zuhur, zuhur, zuhur
 Ibilgailutik atera behar dugun aldiro,
baita gasolina botatzera goazenean
edo kolpe txiki bat eman digutenean ere, giltza kendu, bolantea blokeatu eta ateak ongi
itxi.
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 Giltzak sekula ez utzi
taberna bateko barra gainean,
denda bateko salmahaian
eta antzeko lekuetan.
 Grabatu autoaren matrikula
leihatilen kristaletan eta haizetakoan.
Lapurtzen badigute, errazagoa izango da
aurki-tzea. Auto egile batzuek eskaintzen dute zerbitzu hori autoa erosterakoan, eta horretan jarduten diren etxe espezializatuak ere badira.
 Kalean aparkatzen dugunean, saia gaitezen toki
zainduan uzten edo, behintzat, toki argitsuan.
Parking batean uztea erabaki badugu, ez utzi sekula txartela auto barruan.
 Autoa jatetxe batean edo aisia gune batean utziko
badugu, eta aparkaleku-zaintzailea badute, eska
diezaiogun agiritxo bat egiteko, autoa eta giltzak
utzi dizkiogula egiaztatzeko.

 Autoa aparkaleku publiko batean edo ordaindu
beharreko batean utzi badugu, eta autoa desagertu
bazaigu, sekula ez eman inori sarrera-txartela.
 Aparkaleku publikoetan, beste inon baino arreta
gehiago jarri behar dugu, toki horiek baitira lapurren
begikoenak; batez ere, aireportuak (nazioarteko
eremuak, gehienbat), tren geltokiak eta ospitaleak.

Zer egin lapurtu badigute
 Geure onera etortzen garenean, eta autoa
garabiak eraman ez badigu, polizia etxean jarri behar dugu salaketa, eta ahalik eta datu gehien ematea komeni
da, autoa errazago aurkitu ahal
izateko.
 Geure aseguru etxea ere jakinaren gainean jarri behar dugu
 Probintziako Zirkulazio Bulego
Zentralera joan beharko dugu, eta
eskatu beharko dugu, denboraldi batez,
behintzat, ken gaitzatela auto jabeen zerrendatik.
Udalean ere gauza bera egitea komeni da; hartara,
ez dugu jarraituko autoaren zergak ordaintzen, eta
udaltzainen batek ikusi eta matrikula egiaztatzen
badu, berehala jakingo du lapurtua dela.

Lapurreten aurkako sistemak
Sistema mekanikoak. Era askotakoak daude, eta
prezioak ere askotarikoak dira: hasi 12 eurotik eta
80 euro arte:
 Pedalak eta bolantea lotu eta blokeatzen dituzte
sistemak.

AUTO-BILATZAILE
pribatuak
Auto lapurtuak bilatzeko, Poliziak egiten du bere lana, baina
zenbait enpresa pribatu ere hasi dira lan horretan. Batzuek
nazioartean jarduten dute, besteek Espainian soilik (Aid-Car
Coche Robado), eta badira eremu txikiagoetan aritzen direnak
ere, eskualdeetan, adibidez (Brújula). Laguntzaile talde handiak
izaten dituzte (taxilariak, erretiratuak, mezulariak eta talde
horietan parte hartu nahi duen oro), eta hainbat bide erabiltzen
dituzte autoak bilatzeko: zerrendak jartzen dituzte Interneten,
iragarkiak komunikabideetan, txartel txikiak egin eta hanhemenka zabaltzen dituzte… Zenbaitetan, diru sariak ematen
dituzte autoa aurkitzeagatik, eta kopuru polita bada, gerta liteke lehenago aurkitzea. Interneten autoaren datuak jartzeko zerbitzua doakoa da (matrikula, marka, kolorea…), eta urtean 10
euro eta 50 euro artean ordainduz gero, beste zenbait aukera
izango ditugu: gurekin zuzenean harremanetan jartzeko bidea
eman dezakegu, edo beste edozein informazio edo datu lagungarri ipini.

 Bolantearen mugimendua blokeatzen duten sistemak; barra bat jartzen da, aginte-mahaia, eserlekua
edo beste nonbait eta eragotzi egiten du bolantea
mugitzea.
 Abiadura kaxa eta esku frenoa lotu eta blokeatzen
dituzten sistemak .
Immobilizatzaile elektronikoa. Sistema honekin,
autoaren jabeak berak jarri behar du autoa abian, tekla
batzuei emanez, pasahitz baten bidez, urruneko aginte
batekin edo transmisorea duen giltza batekin. Autoak
onartzen ez duen giltza batekin saiatuz gero abian jartzen, immobilizatzaileak blokeatu egiten du abiagailua.
Egun, ia auto moderno guztiek badakarte sistema hau.
Bestelako aukerak (merkeagoak). Itsasteko bat
jar dezakegu kristaletan, autoak alarma duela sinetsa-
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razteko lapurrei; merkea da hori (euro batekoak ere
badira). Beste aukera bat da LED diodo bat jartzea
aginte mahaian, piztu eta itzali ibiltzen dena, alarma
baten moduan. Auto batzuek etxetik dakarte sistema
hori, baina eduki ezean, 5 euro balio du halako batek.

Lapurreten abisua
emateko sistemak
Sirena. Hori da alarmarik sinpleena eta
oinarrizkoena. Era askotakoak aurki
ditzakegu horiek ere: hots estandarra izaten dute ohikoenek,
eta modernoagoek, polizia
sirena.
Berri-berrienetan,
berriz, norberak jar diezaioke
nahi duen hotsa. Prezioa: 5
euro eta 80 euro artean.
SMS bidezkoa. Telefono-gunetik
abisua bidaltzen diote erabiltzaileari sakelako telefonora, dei bat eginda edo mezu bat bidalita,
eta zein alarma mota izan den adierazten diote, eta ibilgailua nola dagoen ere bai. Badira aukera sofistikatuagoak ere: autoa zein abiaduratan daramaten eta zein
kaletan doan adierazten dute. Prezioa: Bilagailua:
130 euro eta 500 euro artean. Bilaketa zerbitzua: hilean 12 eurotik aurrera.
GPS bidezkoa (Kokatze Sistema Orokorra)/GSM
bidezkoa (Sakelakoen Komunikazio Sistema
Orokorra). Sistema honek satelite bidez aurkitzen du
ibilgailua. Autoa non dagoen adierazten du zehatzmehatz. Badira aukera gehiago eta osoagoak eskaintzen dituztenak ere: autoa piztea eragozten dutenak,
autoa mugitu ezinik uzten dutenak, kolpeen aurkako
sentsoreak dituztenak edo autoa altxatzearen aurkakoak. Prezioa. 500 euro eta 900 euro artean.

Alarma sistema
erabiltzeko aholkuak
 Alarma mota bat edo bestea aukeratu,
garrantzitsuena da autoelikatzeko
sistema bat eduki dezala.
 Autoa erosteko asmoa
badugu eta alarma jarri nahi
badigu, saltzaileei esatea da
onena, haiek jar diezaioten.

Karabanak eta autokarabanak

ZAINTZEKO
• Ez gelditu autobideetako atseden guneetan; kamioi, auto, karabana eta auto-karabana asko izaten dira, eta lapurreta saioak
ere bai. Irten autobidetik, eta bilatu inguruan toki lasai bat,
etxeguneren batean.

• Hiri handietan, ez joan leku baztertu, ilun eta bakartuetara.
Bilatu aparkaleku zainduak eta, ahal bada, ordaindu
beharrekoak.

• Karabana edo auto-karabana denboratxo baterako aparkatuta
utzi behar badugu, irekita utzi armairuak, tiraderak eta gainerako gordelekuak, ezer ez dagoela ikus dadin.

• Batzuetan ongi etortzen da sabaian plaka deigarri bat jartzea
karabanaren edo auto-karabanaren matrikularekin; lapurtzen
badigute, lapurrek ez dute ikusiko, baina Poliziaren helikopteroren batek bai, agian.

Lapurreten aurkakoak eta alarmak
• Gurpil burdinak. Horiek jarrita, gurpilak ezin dira mugitu, eta
inork ezingo digu eraman karabana edo auto-karabana. Prezioa:
90 euro eta 180 euro artean.

• Lapurreten aurkako torlojuak, gurpiletan jartzeko. Gurpil
burdinen osagarri moduan erabiltzen dira, eta merezi du, zailagoa gertatzen baita gurpila osorik kentzea.

• Egonkorgailuak immobilizatzekoak. Sistema honek itxi egiten du egonkorgailuaren burua, eta ezin izaten da ireki; ondorioz, ezinezkoa da beste auto bati lotu eta eramatea. Prezioa: 50
euro eta 150 euro artean.

• Segurtasunezko itxigailuak. Ateak eta leihoak irekitzea eragozten dute. Prezioa: 40 euro eta 50 euro artean.

PRAKTIKOENA
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ESKUBIDEAK

NOLA ZAINDU

motorrak
• Motorra bost minuturako utzi behar badugu
ere, ez da nahikoa heldulekua blokeatzea;
lapurreten aurkako sistema jarri behar diogu
beti. Giltzarraporik gabe eta blokeatu gabe
dagoen motorra aitaren batean eraman dezakete, ogia erosteko behar dugun tartean.
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• Motorra nonbait utzi behar badugu, zerbaiti
lotuta utzi (finkoa izan dadila), eta U formako
giltzarrapoak erabili horretarako. Bi edo hiru
lagun aski dira motorra hartu eta furgoneta
batean sartzeko, eta alferrik izango du gidagailua blokeatua, giltzarrapo artikulatua jarria
edo disko giltzarrapoa bestela. Motorra farola
bati, hesi bati edo zuhaitz bati lotzen badiogu,
ez digute airean eramango.
• Xasisetik heldu behar zaio motorrari, edo erraz
desmuntatuko ez duten leku batetik (ihes sistemak eta kolpe-motelgailuak erraz askatzen
dira). Giltzarrapo batekin iristen ez bazaigu, bi
erabili beharko ditugu. Sarraila gorde samarrean jarri, eta ez esku-eskura. Gidagailua blokeatzeko aukera ematen badigu motorrak, erabili.
• Garajeren batean uzten badugu, burdin uztai
bat sartu lurrean edo paretan, bestela, motorra zerbaiti lotuta ez badago, alferrik izango
dira giltzarrapo guztiak (kalean bezalaxe).
• Zinemara, diskotekara edo antzeko lekuren
batera joan bagara ordu batzuk igarotzera, ez
utzi motorra ondo-ondoan, urrunxeago baizik.

Lapurreten aurkakoak eta
alarmak, motorrentzat

Nazioarteko adopzioak

Diskoa blokeatzekoa. Balaztaren diskoa blokeatzen dute. Motoa ezin da mugitu, baina finko
dagoen zerbaiti lotuta uzten ez badugu, altxa
dezakete, eta eraman. Erabiltzekotan, beste zerbaiten lagungarri erabiltzea komeni da. Sistema
batzuek besarkatu egiten dute diskoa eta barrutik blokeatu; beste batzuek bi pieza dituzte, eta
aurreko aldean ixten dira. Biek eragin bera dute.
Prezioa: 20 euro eta 180 euro artean.

Haurrari zer komeni zaion, horixe

“U” izenekoak. Altzairu sendo-sendoarekin
egindako uztai bat izaten da, U formakoa, eta
itxigailu blindatua edukitzen du. Eraginkorragoa
izan dadin, balaztaren diskoaren gainetik jartzea
komeni da, urkilak besarkatzen dituela. Prezioa:
30 euro eta 250 euro artean.
Sistema artikulatuak (‘suge’ edo ‘pitoi’
izenekoak). Altzairuzko kable bat izaten da,
errotula zementatuzkoa; itxigailu blindatua edukitzen du, kakordeekin eta zulagailuekin ez irekitzeko. Prezioa: 10 euro eta 100 euro artean.
Kateak. Horiek erabili ziren lehen-lehenik lapurreten aurka. Egungo kateek maila lodiagoak eta
sendoagoak dituzte. Prezioa: 25 euro eta 200
euro artean.
Alarmak. Motorra mugitzen denean hasten dira
martxan, eta motorra blokeatzen dute. Prezioa:
20 euro eta 200 euro artean.

AHOLKUAK:
ZER ETA NOLA ERABILI
• Lapurreten aurkako edozein sistema
aukeratzen dugula ere, luzea izan
dadila, motorra leku finko bati lotzeko
bezainbeste. Aintzat hartu behar dugu gure
ibilgailuak zein ezaugarri dituen: urkilako
zilindroek zer zabalera duten, balazta diskoek zer diametro, motorrak ba ote duen heltzeko leku aproposik, motorra uzten dugun
lekutik gertu ba ote dagoen leku finkoren
bat, eta abar.
• Beti-beti, leku finko bati lotuta utzi
motorra. Ez da nahikoa gurpilaren izpi edo
erradio artetik pasatzea giltzarrapoa, edo
urkilaren beso bati atxikitzea. Aurreko gurpilari jarriko badiogu, egokiena da urkilaren bi
besoak hartzea, gurpilaren izpi bat, eta
balazten estriboaren gainetik pasatzea guztia.
Atzeko gurpilean, berriz, ardatz kulunkariari
eta izpi bati oratu behar zaio, edo katetik edo
balazta diskotik pasatu.
• Lapurreten aurkakoa sekula ez eraman
bizkar zorroan edo sakelan. Eroriko bagina edo kolpea hartuko bagenu, kalte handia
egin geniezaioke bizkarrezurrari, pisutsuak
eta zurrunak izaten baitira. Torlojuz lotutako
euskarriak jarri behar zaizkio motorrari, leku
sendoren batean, edo, bestela, atzeko zorroan sartuta eraman.

Urtean 6.000 familiak egiten dute adopzioa Espainian, eta prozesu
hori arautu nahi izan du Nazioarteko Adopziorako Lege berriak,
betiere adingabearen eskubideak oinarri hartuta
Espainian egiten da egun nazioarteko
adopzio gehien, Ameriketako Estatu
Batuen ondotik. Azken hamar urtetan
asko ugaldu dira adopzioak, eta orain
12,3 egiten dira ehun mila biztanleko,
ia 6.000 urtean. Gehienak Europako
Ekialdean, Txina eta Hego Amerikan,
Espainian oso haur gutxi dagoelako
adopzioan hartzeko. Adopzioa lehen
ere arautua zegoen arren lege berria
egin dute oraintsu, Nazioarteko
Adopziorako 54-2007 Legean (abenduaren 28koa). Adingabearen eskubideak zaindu eta babestea du helburu
nagusi. Legeak argi dio gauza guztien
gainetik, haurrari zer komeni zaion
begiratu behar dela. Erabateko lehentasuna du haren eskubideak zaintzeak.
Haur trafikoari edo salmentari aurre
egiteko neurriak ditu arauak, eta era
guztietako diskriminazioak saihesteko
bitartekoak jarri nahi ditu. Edozein
dela ere adingabearen jatorria, arraza,
sexua, erlijioa, hizkuntza eta kultura,
ezin da inor baztertu, eta berdin ezintasun edo gaixotasunen bat badu eta
edozein dela ere haren egoera pertsonala, soziala edo familiakoa.
Herrialderen batean gerra badago, edo
hondamendi naturalen bat, inork ezingo du hasi adopzio prozesurik, eta
herrialdeak berme egokirik ematen ez
badu, orduan ere ez.

Edozeinek adoptatu
dezake?
Norbait alabatzat edo semetzat hartzeko, gaitasun eta motibazio egokiak
izan behar ditugu; ongi egon behar
dugu ekonomikoki eta osasunez ere
bai. Baldintza horiek betetzen dituena
‘egokia’ izango da guraso izateko eta
ardura jakin batzuk hartzeko.

PRAKTIKOENA
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Egokitasun aitorpena guk hautatu
dugun herrialdeko arduradunei bidaliko diete. Han, abian jarriko dute
adopzio-txostena, eta hango arduradunek erabakiko dute adopzioa egin
edo ez.

Nor jartzen da
harremanetan beste
herrialdeko
arduradunekin?

Bikotekiderik ez dutenek
ere adoptatu dezakete?
Espainiako legediak honako hauei
ematen die aukera adoptatu ahal izateko: bakarrik bizi direnei, bikotekidearekin daudenei eta ezkonduei -25
urte baino gehiago baditu bakoitzak-.
Hala ere, haurraren herrialdean jartzen dizkieten baldintzak bete beharko
dituzte. Txinak, adibidez, ez die eragozpenik jartzen gizon ezkongabeei,
alargunei edo dibortziatuei, baldin eta
haurrak baino 40 urte zaharragoak
badira. Errusian eta Brasilen, ez dago
arazorik bikotekiderik ez dutenentzat,
baina leku guztietan ez da berdin gertatzen. Bulgarian, Guatemalan,
Hungarian, Indian, Kazakhstan-en,
Madagaskarren, Moldavian eta
Nepalen, ezkonduek soilik egin dezakete adopzioa, eta bakarrik bizi diren
emakumeek.

Zein da lehen urratsa?
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Lege prozesua autonomia erkidego
desberdinetan aldatu egiten da.

Familia eta adingabeen arloetan eskumena duen erakundearengana jo
behar dugu lehenbizi, informazio eske.
Nazioarteko adopzio-txosten bat abian
jartzeko, eskabide orri bat bete behar
dugu, eta beste zenbait dokumentu
ere aurkeztu behar dira: errolda agiria,
errenta adierazpena, mediku txostenak, kondenen edo epaiketen agiritegia eta abar. Ondoren, ikusi beharko
da betetzen ote ditugun egokitasun
baldintzak, horiek bete gabe, ez baitigute emango egokitasun aitormena,
eta aitormen hori gabe, prozesua ez
da aurrera joango.

Zer da egokitasun
aitorpena?
Azterketa psikosozial bat egingo digute, eta horren arabera neurtuko dute
zer egoera pertsonal daukagun, zer
familia giro eta zer harreman testuinguru. Hala erabakiko dute gai ote
garen harreman egonkor eta sendoak
edukitzeko eta adingabea zaintzeko.

Bi modu daude. Aukera bat da
Nazioarteko Adopziorako Elkarte
Laguntzaileetara jotzea (bitartekaritza
agentziak dira). Kontratu bat sinatuko
dugu, eta haurraren herrialdeak eskatzen dituen dokumentu guztiak atxikiko
dizkiogu dosierrari. Dosier hori bidali
aurretik, hango hizkuntzara itzuli
behar da, eta legeztatu ere egin behar
da, bestela ez baitiote baliorik emango. Elkarte bakoitzak ordezkaria izaten
du beste herrialdean, eta hark aurkezten die dosierra adopzio-gaiak eraman
ohi dituzten arduradunei; hortik aurrera, haiek erabakiko dute zein haurri
dagokion familia bakoitza.
Beste aukera, eskatzaileak berak itzultzea eta legeztatzea beste herrialdeak
galdegin dituen dokumentu guztiak.
Behin dosierra osatuta dagoenean,
ohikoena izaten da Gizarte Gaietarako
Ministerioaren bidez bidaltzea.

Zer dator gero?
Izendatzea. Haur bakoitza zaintzeko
zein familia den egokiena erabakitzen
dute haurraren herrialdeko arduradunek, eta halaxe izendatzen dute.
Bidaia noiz egin ere lotu behar izaten
da, beste herrialdera joan beharra baitago, azken paperak bete, adopzioa
gauzatu eta haurra hartzeko.

Herrialdeko arduradunen aurrean
adopzioa gauzatu ondoren, eta erabateko onespena eman badiote,
Enbaxadako Kontsul Sailera joan
beharko dugu, edo Espainiako
Kontsuletxera, eta han, haurraren
izena eman beharko dugu –jaiotza
agiria bete–, kontsulak pasaportea
egin eta Espainiako naziotasuna eduki
dezan. Hurrengo hilabetean, jaiotza
agiriaren kopia bidaliko dugu erregistro bulego nagusira.

Zer laguntza ematen dute
Nazioarteko Adopziorako
Elkarte Laguntzaileek?
Eskatzaileak harremanetan jartzen
dituzte haurraren herrialdeko arduradunekin, eta laguntza ematen dute
adopzioa egin ahal izateko. Honako
funtzioa hauek bete ditzakete:
a) Informazioa eta aholkuak eman.
b) Herrialde baten eta bestean eskatzen eskatzen dituzten adopzio-txostenak egiten lagundu.
c) Gure herrialdean eta haurrarenean
zer pauso eman behar dugun aholkatu
eta horiek ematen lagundu.
d) Beste herrialdeak betebehar batzuk
ezartzen dizkie gurasoei adopzioa egin
eta geroko, eta betebehar horien inguruko kontuak bideratzen laguntzen
dute.
Nazioarteko Adopziorako Elkarte
Laguntzaileek zenbait baldintza bete
behar dituzte: irabazi asmorik gabeak
izan behar dute, eta dagokien erregistroan izena emana eduki behar dute.
Haurra babesteko helburuz ari direla
adierazi behar dute estatutuetan,
beharrezko baliabide materialak eduki
behar dituzte, eta arlo askotako jendea
biltzen duten lan taldeak ere bai.

CONSUMER EROSKI

¬59

Horiek zuzentzeko eta gidatzeko, gainera, pertsona egoki prestatuak eduki
beharko dituzte, zintzo jokatzen dutenak, eta arlo honetan esperientzia
dutenak.

Gerta liteke alabatzat edo
semetzat hartu dugunak
bere jatorria zein den
jakin nahi izatea; egin
dezake hori?

Zer harreman mota da
Nazioarteko Adopziorako
Elkarte Laguntzailearen
eta gure artekoa?

Nahi bada bai, adinez nagusi denean,
edo lehenago. Eskubidea du bere jatorria ezagutzeko eta erakunde publikoen
esku dauden dokumentuen berri izateko, beti ere, gurasoen baimenarekin.
Adingabeen babeserako erakunde publikoetara jo behar da, eta haiek dituzten
zerbitzu espezializatuen aholkuei,
laguntzei eta bitartekaritzari jarraitu.
Beste zenbait erakundek ere badute baimena arlo honetan jarduteko, eta
horien bitartez ere egin dezakegu.

Kontratua egiten da bien artean.
Administrazioaren onespen guztia izaten du, eta oso zehatza da edukietan:
adopzio eskabidea bideratzeko orduan,
bitartekari funtzioak nork eta nola
egingo dituen esaten du, ez besterik.

Zenbat kostako zaigu
hori egitea?
Nazioarteko Adopziorako Elkarte
Laguntzaileek ez dute dirua irabazteko
asmorik, baina, bitartekaritza lanean,
gastu batzuk izaten dira. Atzerrirako
bidai eta egonaldiak ere ordaindu
beharko ditugu.

Gaixotasun bat
sendatzera edo oporrak
pasatzera atzerritik
gurera etorri den haur
bat adoptatu dezakegu?
Giza laguntzako programen bitartez,
zenbait familiak atzerriko haurrak
hartzen dituzte etxean denboraldi
batez, oporraldia igaro, ikasketak egin
edota medikutara joateko. Egonaldi
horren ondoren adopzio eskabidea
egin ahal izateko, lehenik eta behin,
egonaldiak bukatu egin behar du,
aurrez ezarri zaizkion baldintzak beteta. Horrez gain, haurrak adopzio mota
hori bideratzeko programetan parte
hartu behar du bere herrialdean.

Lege berriak zer du
nabarmentzeko
modukoa?
Betebehar zehatzak jarri ditu nazioartean “adopzio sinple” direnak “erabateko adopzio” bihurtzeko.

Zer da adopzio sinplea?
Egonaldi baten antzekoa, baina gure
Zuzenbidean ez dago lekurik halakoentzat. Haurrak ez ditu eteten guraso
biologikoekin dituen loturak eta askotan atzera bota daiteke.
Gehienetan, ezin daitezke parekatu
berezko seme-alabak dituztenei dagozkienekin eta erabateko adopzioekin.
Lege berriarekin atzerriko adopzio sniplea Españan errejistratu liteke.
Baldintzak, hauxek: pertsona eta erakundeak beharrezko informazioa izan
dutela, aukera libre eta dohan hartu
dutela; amaren baimena umea jaio
baino lehen jaso dela eta umeak
horretarako adina duenean baimena
eman duela.

S E N T E N T Z I A K
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ETXEBIZITZA ETA TRASTELEKUA EROSTEA

Kontratuan ageri dena ez dute osorik bete
Trastelekua txikiagoa da kontratuak dioena baino

LEGELARIARI GALDEZKA

Zenbait eroslek etxebizitza bat erosi zuten, trasteleku eta guzti. Jabetza-agiriak sinatu zituztenean, eraikitze-lanak bukatu gabe zeuden, eta trastelekuak
egiten ari ziren. Handik sei hilabetera, lanak bukatu zirenean, ezustekoa izan
zuten: trastelekuen gainazal erabilgarria txikiagoa zen jabetza-agiriek agintzen
zutena baino. Salaketa jarri zuten sustatzailearen aurka, eta kalte-ordaina
eskatu zuten, salerosketa-kontratua osorik ez betetzeagatik. Eta irabazi zuten.
Bezero bakoitzari 3.000 euroko kalte-ordaina eman behar izan zion enpresak, eta interesak eta gastuak ere ordaindu behar izan zizkien. Halaxe erabaki
zuen Bizkaiko Probintzia Auzitegiak, 2008ko otsailaren 26ko sententzian.
Adituen txostenak frogatu zuen erosleek arrazoi zutela, eta trastelekuaren gainazal erabilgarria ez zetorrela bat jabetza-agirietan jartzen zuenarekin. Horrez
gain, txostenak egiaztatu zuen zutabe bat zegoela trastelekuen erdian, eta
horrek oztopo asko jartzen zituela han mugitzeko. Hortik aurrerakoa kalkulua
egitea izan zen: trastelekuen metro koadroa zenbatean zegoen ikusi, eta
erosleek enpresari eskatu zioten kalte-ordaina egokia ote zen aztertu. Hala
zela erabaki zuen epaileak.

Bizilagunaren autoa ez da sartzen bere
aparkalekuan, eta gainerakoei traba egiten die
Etxejabeen elkartekoek garajea dugu bakoitzak gure autoa uzteko, baina
bizilagun bati autoa ez zaio sartzen aparkalekuan, eta besteoi traba egiten
digu. Zer egin dezaket? Administratzaileak jakinaren gainean jarri du, baina
ez dio kasurik egiten, berak ezin omen du ezertxo ere egin. Nire autoak kolperen bat hartuko duen beldur naiz.

Etxejabeen elkarteak, Kodearen 394. artikuluan esaten du kide edo jabe bakoitzak
erabil ditzakeela guztientzat diren eremuak, betiere halakoak egoki erabiltzen
baditu, gainerako jabeen eskubiderik urratzen ez badu eta haien interesei kalterik
egiten ez badie. Garaje batek baditu eremu batzuk guztiek erabiltzekoak, eta gutako bakoitzak horiek erabil ditzakegu autoarekin pasatzeko, ibiltzeko eta maniobrak
egiteko, baina ez autoa horietan aparkatzeko. Zure bizilaguna, beraz, desegoki
erabiltzen ari da guztientzako diren eremuak. Eta, gainera, kalte egiten die beste
jabeei. Erabilera-muga gainditzea eta kalte egitea da hori, eta Zuzenbideak ez du
halakorik onartzen. Zer egin? Administratzailearengana jo dezakezue, eta eskatu
gai hori sar dezala etxejabeen hurrengo batzarrerako gai zerrendan, bizilagunak ez
dezan jarraitu oker erabiltzen guztientzat diren eremuak. Azken batean, ez da egia
bizilagunak ezin duela “ezertxo ere” egin: daukan ibilgailua sal dezake, eta txikiagoa erosi, edo, bestela, beste aparkaleku batean utz dezake. Denbora baten
buruan berdin jarraitzen badu, epaitegira joatea da onena, bide zibiletik. Han
behartuko dute garajea behar bezala erabiltzera: ezin ditu gainditu aparkalekuko muga-marrak, ezta
oztopatu ere guztiok erabiltzeko diren eremuak (autoarekin pasatzeko, ibiltzeko eta maniobrak egiteko erabiltzen direnak). Etxejabeen Batzarrak hala nahi badu, etxejabeen elkarteak jar dezake salaketa, edo, bestela, kalteak jasan dituzten jabeek. Epaitegira joateko asmoa baduzue, komeni da aditu
batek txostena egin dezan, epaileari erakusteko bizilagun horrek egiaz kalteak eragin dituela.

BIDAIA KONBINATUAK. KOSTUAK ORDAINTZERA KONDENATU DITUZTE

Hotelean lanak egiten ari ziren, eta ezkonberriek
ordaindu behar izan dute hotel aldaketa
Ezkonberri batzuek salaketa jarri zuten ezkonbidaia saldu zieten agentzien
kontra, eskaini zizkieten baldintzak osorik bete ez zituztelako eta Thailandiara
eta Balira egin zuten bidaia gaizki atera zelako. Jarri zieten hotelak ez zituen
betetzen kontratuan ageri ziren baldintzak, eta, gainera, konponketa lanak
egiten ari ziren. Ondorioz, beste hotel batera joan behar izan zuten, eta,
garestiagoa zenez, haiek ordaindu behar izan zuten bien arteko aldea.
Horrek eragina izan zuen, noski, beren asmoetan: diru gutxiago geratu zitzaien beste proiektu batzuetan gastatzeko, eta telefonoa eta faxa ere haiek
ordaindu behar izan zuten. Agentzien ordezkariak eman zien tratua ere ez
zen izan batere egokia, eta antzera portatu ziren hotel berriko langileak eta
Baliko Polizia. Azken batean, dezenteko frustrazioa eragin zien bidaiak. Hori
ikusita, kalte-ordaina eskatu zuten; 1.710 euro kalte materialengatik eta
5.000 euro kalte moralengatik. Epaileak partzialki onartu zuen salaketa, eta
kondenatu egin zituen bidaia agentziak: 1.710 euro ordaindu beharko zituzten kalte materialengatik, eta 1.186 euro kalte moralengatik (bakoitzari).
Bidaia agentziek, ordea, gora jo zuten epaiaren aurka, eta argudiatu zuten
salaketa partziala zela, eta hala denean ezin dituztela kondenatu kostuak
ordaintzera. Madrilgo Auzitegiak arrazoi eman zien bidaia agentziei (2007ko
ekainaren 6ko epaia da), eta libre geratu ziren kostuak ordaintzetik.

AHOLKULARITZA

Planoan ikusita erosi zuten etxebizitza,
eta 2007ko apirilean emango zietela sinatu
arren, oraindik zain daude
2005. urteko ekainean, bigarren etxebizitza erosi genuen, planoan ikusita,
eta salerosketa-kontratua ere sinatu genuen. Han esaten zen 2007ko urtarrilerako bukatuko zituztela lanak, eta apirilean emango zigutela etxebizitza.
Guk giltzen zain jarraitzen dugu oraindik ere, eta sustatzaileek Udala egiten
dute erantzule, arazoren bat dagoelako etxebizitzak energiaz hornitzeko,
eta, ondorioz, ezin digute eman erabilera-baimena, nahiz eta etxeak bukatuta egon. Jakin nahi nuke ea badudan eskubiderik kalte-ordaina eskatzeko,
atzerapena dela eta. Kontratuak dio, bestalde, gainbalioa guk ordaindu
behar dugula; uko egin diezaiokegu?

Etxea emateko epe bat jartzen bada, bete beharra dago, eta ezin da utzi saltzailearen iritzira, ez bada gertatu zerbait oso larria eta ezinbestean atzeratu epea. Hau
da, atzeratzen dena ez da ari –ez beti, behintzat- kontratuan eman duen hitza
jaten, zenbaitetan eduki baitezake arrazoiren bat hori egiteko. Saltzaileak dio arazoa Udalak sortu duela, ez berak, hari baitagokio lehen erabilerarako baimena
ematea. Erosleak, beraz, jakin behar du zehatz-mehatz non dagoen hutsegitea: ea
eraikitzaileak errespetatu duen jatorrizko proiektua, ea zergatik ez duten eman
lehen erabilerarako baimena, zein zen lanak bukatzeko epea, eraikitzaileak noiz
eskatu zuen lehen erabilerarako baimena… Hori jakin ondoren, errazagoa izango da neurtzea zenbateraino jokatu duen eraikitzaileak utzikeriaz edo ez, eta orduan jakin ahal izango dugu ea kalteordaina eska dezakegun atzerapenagatik (adibidez, beste etxeren bat alokatu behar izan badugu
oporretarako, edo beste zernahi gastu sortu bazaigu). Gainbalioari dagokionez, berriz,
Kontsumitzailearen Legearen testu berrituak dio saltzaileak ordaindu behar duela.
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Idatzi eta zure arazoa
konpontzeko bide
egokiena zein izan
daitekeen aholkatuko
dizugu
> Auzi bakoitzaren aukerak
aztertu ondoren, CONSUMER
EROSKIren zerbitzu
juridikoak izango dira
erantzuna ematearen
arduradunak, zure kasuan
jarduera egokiena zein izan
litekeen esango dizutenak.
Orientabidea baino ez da.
Kontuan izan, gai juridikoak
ez direla errazak, kasu
bakoitza baldintzatzen duten
hainbat egoera daudela eta
horrek sententzian eragina
izaten duela.
> Bidali arazoa azaltzen duen
gutuna. Eta berarekin batera
auziaren inguruko
dokumentazioaren
fotokopiak. Eskura
dituzunak.
> Orrialdeotan argitaratzen
duguna izango da auziari
emango zaion erantzun
bakarra.

ONDASUN HIGIEZINAK TXANDAKA ERABILTZEA. KREDITU LOTESLEA

Dirua aurreratu eta kreditu bat sinatu du, baina
atzera egin du legeak onartutako epean

EPAIAK
Antzeko auzietan erabakiak eta epaiak
desberdinak izan daitezke
> Gure atal honetan auzitegiek emandako epaiak jasotzen ditugu. Edukiari begiratzen diogu eta era guztietako zerbitzu eta produktuen kontsumitzaile eta erabiltzaileentzat erabilgarri izan daitezkeenak aukeratu.
Baina ezin da ahaztu, antzeko gertaeren aurrean erabakiak desberdinak
izan daitezkeela. Kontuan izan behar dira, besteak beste, eskura dauden
frogak, alderdi bakoitzaren egoera eta epaia ematen duen tribunala.

Kontsumitzaile batek kontratua sinatu zuen etxe bat txandaka erabili ahal izateko, eta diru bat ere aurreratu zuen; horrez gain, falta zuen kopuruari aurre
egiteko, mailegu bat ere hartu zuen, saltzaileek eskaini zioten bankuan, gainera. Bezeroa ez zen gustura geratu, eta kontratua etetea erabaki zuen,
42/1998 legeak ematen duen aukeraz baliatuta. Hori lortzeko, epaitegira
joan behar izan zuen, eta eskatu zuen itzul ziezaiotela ordu arte ordaindu
zuena eta baliorik gabe utz zitzatela sinatu zituen bi kontratuak. Madrilgo
Probintzia Auzitegiak arrazoi eman zion, eta baliorik gabe utzi zituen bai kontratua eta bai mailegua. 42/1998 legearen 12. artikuluak zera dio –turismo
esparruan txandaka erabiltzen diren ondasun higiezinen erabilera-eskubideen
ingurukoa da lege hori–: 10 eguneko epea dago maileguak bertan behera
uzteko, eta hiru hilabeteko epea eteteko. Auzitegiak jakinarazi zuen aurrez
ados jarrita zeudela saltzailea eta mailegua emango zuen erakundea, bezeroak hara bidaltzeko mailegu eske, eta ez beste inora, eta hori fogatzeak ez
diola eragin behar kontsumitzaileari, baizik eta finantza erakundeari. Salaketa
jaso zuten bi enpresak kondenatu zituen gastuak ordaintzera.
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Aurrezki sistemak

Banku aldaketa:
erosoa ez, merkea bai
Gero eta konpetentzia handiagoa dago bankuen artean, eta bezero asko
ari dira dirua batetik atera eta bestera eramaten, baldintza hobeak lortu
nahi dituzte: errentagarritasun gehiago eta komisio gutxiago
Zer sentitzen da etxe bat utzi eta beste
batera joatean? Hasieran ez du gogo
handirik ematen. Dirua banku batetik
bestera eramaterakoan ere antzera
gertatzen da. Internet bidez egiten
dira egun bankuko zeregin asko –gero
eta gehiago-, banketxera bertara joan
beharrik gabe, baina zenbait jendek
oraindik ere nahiago du bulegoko
harremana, erosoago ibiltzen baitira,
nonbait, zuzendaria edo langileak ezagututa. Hurbiltasun horrek lotzen du
bezeroa, eta tratu
atsegin eta
berezia

ematen badiote, nekez joango da
beste banku batera, nahiz eta hori ere
gero eta maizago gerta-tzen den.
Konpetentzia gogorrean ari dira banketxeak, eta elkarren lehia horretan,
gerta daiteke beste banku batek baldintza hobeak eskaintzea gureak
baino, dirua aurrezteko, inber-tsioak
egiteko eta abar. Opariak ere ez dira
falta izaten, eta bestelako pizgarriak
ere ez: adibidez, ez dute komisiorik
kobratzen kontu korrontea beste banku
batetik eramateagatik, ezta ere baliozorroak, ezarpen funtsak edo pentsio
funtsak eramateagatik. Komeni da,
ordea, ongi aztertzea zer ekarriko
digun banku
batetik

bestera joateak, ea mesede egingo
digun edo ez.

Kontu korrontea
Edozeinek alda dezake kontu korrontea
banku batetik bestera, eta, gehienetan,
ez du ezer ordaindu beharrik izango.
Lehenago, duela urte batzuk, banketxeek komisioa kentzen zuten kontua ixteagatik, baina egun ia inork ez du egiten. Ezer mugitzen hasi orduko ziurtatzea komeni da, hala ere. Bankuak
komisioa eskatzen badigu, irtenbide
erraza dugu: diru guztia atera eta gera
daitezela kontuarekin. Gerta daiteke,
denbora baten buruan, bankua komisio
galdezka etortzea, kontua mantentzeko
gastuak direla eta.

Egin dezake, baina Espainiako Bankuak
behin baino gehiagotan salatu du hori
egiten duten bankuak ez direla ari ongi
jokatzen; haren esanetan, dirurik ez
duten kontuei ez zaie komisiorik kobratu behar.
Noiz egin aldaketa: Gure diruari
errentagarritasun gehiago ateratzeko modua ikusten badugu, ez da
arrazoi txarra bankua aldatzeko.
Orain ez badigute ia ezertxo ere
ematen gure diruagatik (% 0,1eko
kontu interesa dute banku askok),
bila dezakegu gehiago emango
digunen bat. Kontu onenak
Interneten daude, eta % 5,5 UTB
ere eskaintzen dute batzuek.
Nola egin aldaketa: Kontu korrontea
banku batetik bestera aldatzea oso
erraza da. Bankura joan eta kontu
berria ireki, horixe egin behar dugu.
Erakunde berriaren ardura izango da
ordainagiriak helbideratzea. Guk,
berriz, lantokian jakinarazi beharko
dugu kontu korrontea aldatu dugula, eta aurrerantzean soldata han
sartzea nahi dugula.

Ezarpen funtsak
Espainian, zazpi milioi lagunek baino
gehiagok egin dituzte ezarpen funtsak.
Ezarpen funtsa, dirua inbertitzeko
zorroa da, denbora batez ahalik eta
etekin gehien eman dezan. Asko eta
asko, ordea, ez dira baliatu horiek
eskaintzen duten aukera berezi-berezi
batez: ezarpen funtsa aldatu egin daiteke, eta ez da zergarik ordaindu

behar. 2003. urteaz gero, finantza
legeak aukera ematen du ezarpen
funts batean daukagun dirua beste
batera aldatzeko, baita beste erakunde
batera ere, Ogasunari ezertxo ordaindu gabe (dirua funtsetik ateratzen
dugunean soilik kitatu beharko ditugu
kontuak, baina ez funts batetik bestera
mugitzerakoan). Orduz geroztik, funts
horietan ezarritako 15.000 milioi euro
inguru dabiltza batetik bestera, produktu bat utzi eta bestea hartu.
Ezarpen funtsa aldatzekotan, beste
batek etekin gehiago ematen digulako
izan behar du, edo zergak ordaintzetik
libratzen gaituelako. Era askotako
ezarpen funtsak daude, eta askotariko
produktuak eskaintzen dituzte: diru
burtsan ezartzen dute batzuek, mozkin
finkoa bilatzen dute beste batzuek,
errentagarritasun bermatua besteek…
Guk hautatu dugun produktua etekin
gutxitxo ematen ari zaigula uste badugu, hori da une egokia aldatzeko, edo
maila bereko funtsen batez bestekoak
baino gutxiago ematen digula ohartzen bagara, edo merkatuak eskatzen
badu ezarpen esparru bat utzi eta
beste batera joateko, edo jartzen dizkiguten komisioak askoz handiagoak
badira sail berekoen batez bestekoa
baino. Eta gure funtsa dirua galtzen
ari bada, eta sail bereko beste
batzuk irabazten ari badira,
batez beste, zer esanik ez,
orduan ere egoki da
aldatzea. Adibide bat
eman dezagun: burtsak
goranzko joera

DOHAN ERAMAN
DEZAKEGU GURE
KONTU KORRONTEA
BANKU BATETIK
BESTERA
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duenean, komeni da mozkin finkoa
ematen duten funtsak utzi eta mozkin
aldakorra ematen duena hartzea.

64

Baina ezer aldatzen hasi aurretik,
jakin behar dugu ea lehendik daukagun produktuak komisioren bat
eskatuko digun dirua mugitzeagatik. Errentagarritasun jakin
GALERAK BADAUDE,
bat bermatzen duten funtsek
izaten dute komisio hori, eta,
EZ ZAIGU KOMENI
zenbaitetan, ezarri dugun
DIRUA EZARPEN
diruaren % 5 ere itzuli behar
izaten da; ondorioz, agian ez
FUNTS BATETIK
zaigu komeni ezer aldatzen
BESTERA ALDATZEA
hastea. Horixe da funts mota
honen eragozpenik handiena,
komisio handiak itzuli behar izaten
direla dirua mugitu nahi izanez gero.
gure dirua eta
Halakoetan, hobe da dirua hantxe
sortu dituen interesak. Hori guztia
uztea, errentagarritasunari bermea
egiteko, lanegun bat besterik ez du
bukatzen zaion arte.
izango.
Aitzitik, ez da komeni dirua beste
Lehengo erakundeak zerbait egiazfunts batera eramatea, baldin eta
tatu nahi badu, hurrengo bi lanefunts horrek galerak baditu.
gunak izango ditu. Beranduenez,
Egokiagoa da diru guztia ateratzea,
hiru egunen buruan egon beharko
eta galera horiek berdintzeko, beste
du diruak kontu berrian. Funts
produktu batzuetako irabaziak erabilbatetik bestera aldatzeko prozesua
tzea (akzioak edo beste ezarpen funts
erraza da, eta nahikoa izango dugu
batzuk).
erakunde berrira joan eta inprimakia betetzea. Erakunde berriak harNola egin aldaketa: Lehen-lehenik,
tuko du aldaketa egiteko ardura,
produktu berria eskaintzen duen
eta guri ez digu sortuko inolako
erakundera jo behar dugu, eta
eragozpenik.
dokumentu bat bete gure datuekin.
Hortik aurrerako guztia erakundeak
Pentsio planak
egingo du. Guk bete dugun inpriEdozeinek alda dezake pentsio plan
makia hartu, eta gure dirua duen
bat, nahi duenean eta ezer ordaindu
erakundeari zuzenduko zaio: kontu
gabe, ez zergarik ez komisiorik.
berriaren datuak emango dizkio,
eta eskatuko dio han sar dezala

bakoitzaren adinari eta hartu nahi
dugun arriskuari. Espainian, finantza
erakunde guztiek eskaintzen dituzte
pentsio planak, bai bankuek, bai kutxek eta aseguru etxeek ere bai. 900
produktu baino gehiago daude araututa, sei mailatakoak (bakoitzaren
zorroa mota jakin bateko ondasunhartzekoek osatzen dute): epe motzeko mozkin finkoa, luzerako mozkin
finkoa, mozkin finko mistoa, mozkin
aldakorra, mozkin aldakor mistoa eta
mozkin bermatua). Erretiroa hartzeko
edo erretiro laguntza jasotzeko zenbat
denbora geratzen zaigun, bat edo
beste komeniko zaigu gehien.
Ezarpen funtsena baino motelagoa da
prozesua, ezarpen funtsek likidotasuna baitute, eta pentsio planek ez.
Alegia, pentsio planak ez bezala,
ezarpen funtsak saldu egin daitezke
eta dirua atera. Beraz, pentsio plana
batetik bestera aldatzeak ez gintuzke
presatu behar. Araudiak dioenez,
hamabost egun igaroko dira gehienez
ere aldaketa gauzatzeko.
Edozein aldaketa egin aurretik, oso
ongi aztertu behar da zein plan aukeratuko dugun. Zenbait produktuk
opariak egiten dituzte, baina horrek,
behintzat, ez gaitzala itsutu. Beste
zerbait gehiago ere hartu behar
genuke kontuan: kudeatzaileek nola
egiten duten lana, funtsak zer emaitza ematen duen luzera… Eta oso
aintzat hartu behar genuke, halaber,
zein egokitzen zaion ongien gutako

Luzera begira egiten dira plan
hauek, eta batetik bestera aldatzea oso aukera ona izaten da
arriskuari etekina ateratzeko: dirua jasotzeko zenbat denbora geratzen
zaigun, arrisku
gehiago edo gutxiago hartzea
komeni izaten
da. 35 urteko gazte
batek, adibidez,
mozkin aldakorrak
eskaintzen dituen
plan batean ezarri behar
luke dirua, baina 65 urteen
mugara hurbildu ahala, seguruagotik jo behar luke, eta arrisku gutxiagoko produktuetan ezarri
behar luke dirua. Helburua beti da
bera: dirua irabaztea.
2008ko urtarriletik aurrera, gainera,
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aukera ematen dute pentsio plan
bateko dirua Aurreikuspen Plan
Bermatu batera mugitzeko, eta alderantziz ere bai. Segurutik jo zaleak
direnentzat dator ongi plan mota
hori; beti ematen ditu gutxieneko
interes batzuk, eta, pen-tsio planetan
bezala, ez da zergarik ordaindu
behar. Une hauetan, merkatua dabilen bezala ibilita, ez da txarrena gure
dirua halako batean sartzea, pentsio planetik
aterata. Funtsetan
gertatzen den beza-
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la, pentsio planetan edo Aurreikuspen
Plan Bermatuetan ere, nahi adina
alditan mugi daiteke dirua hara eta
hona. Eta komisiorik ordaindu gabe.
Nola egin aldaketa: Aldaketa gauzatzeko, erakunde berrira joan
behar du bezeroak, eta inprimaki
bat bete (gure datuak eskatuko dizkigute, eta orain arte zein kudeatzailerekin aritu garen eta zein plan
daukagun ere jakinarazi beharko
diegu). Erakunde berean jarraituko
badugu baina beste produktu batekin, azkar samar egingo dute aldaketa. Internetez egiteko aukera ere
ematen dute, gainera, eta astebete
igaro baino lehenago egina egoten
da. Erakunde batetik bestera joatekoa asmoa badugu, gehixeago
luzatzen dira kontuak.
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Haurrak hartu eta hondartzara

Ez dira jolasak, eguzkia eta ura
Haurrekin hondartzara joanez gero, ez da komeni bi ordu baino
gehiago egotea jarraian, eta sekula ez du izan behar eguzkiak
gogorren jotzen duen tartean, 12:00etatik 16:00etara
Hondartza gauza ederra da, eta eguraldiak laguntzen badu, zer hobea
haurrak hartu eta eguna pasatzera joatea baino? Paregabea gerta daiteke
eguna, baina ez beti! Eguzkia eta ura
ez dira nolanahi hartzekoak, eta, argi
ibili ezean, arrisku asko eta handiak
ekar ditzakete. Azken urteetan, 70 eta
100 lagun bitartean hil dira udan hondartza eta igerilekuetan, eta haurrek
izaten dute arrisku gehien istripuren
bat jasateko, urtebetetik lau urte bitartekoek, batik bat. Helduok arreta
gehiago jarri behar dugu. Arriskua ez
da mugatzen istripuetara; haurrei
eguzki-babesa eman behar zaie, ez
erretzeko, eta kontu handia eduki
behar da bero kolpeekin eta eguzki
ukaldiekin. Ez da txantxetako kontua.
Bigarren mailako erredurak izaten
dituzte hondartzara joaten diren haurren % 2-5ek, eta sukarra, eritema,
loezina, goserik eza eta goragalea
edukitzen dute eguzki gehiegi hartzeagatik, eta, txar-txarrean, konbultsioak
ere bai batzuek.

Zenbait aholku,
haurrek arriskurik
gabe goza dezaten
hondartzan
Hondartzara joan aurretik, galde
ezazu zer ezaugarri dituen (sakonera, leku arriskutsuak, ur korronteak…). Egiaztatu betetzen dituela
segurtasun arauak, sorosle egokiek
zaintzen dutela, seinaleak badituela (hondartzako semaforoa) eta
edozein larrialdiri erantzuteko
baliabideak ere bai.
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Ongi zaindu non eseriko den.
Xukadera baten gainean jartzea da
egokiena, baina beti ezin denez
han eduki, begiratu ezazu lekua

garbi dagoen, zigarreta hondarrik
gabe, zaborrik gabe, kristalik eta
bestelako objektu arriskutsurik
gabe…
Haurrak korrika eta jolasean ibili
behar badu harea gainean eta
uretan, bainujantziarekin egin
dezala; hondarrak luzaroan ukitzen baditu sexu alderdiak, infekzioak sor daitezke.

gogorren jotzen duen tartean
(12:00etatik 16:00etara). Haurra ez
utzi lotan eguzkiak jotzen diola.
Kontuz zerua lainotuta dagoenean,
izpi ultramoreek zeharkatu egiten
baitituzte hodeiak, eta azala erre
dezakete.

Beti eguzki
babesa emanda

Haurra ez hareaz estali, ez etzanda,
ez zutik. Sekula ez egin haurraren
neurriko zulorik. Harearen pisuak
bularraldea estutuko dio, eta ezingo du arnasa hartu.

Haurrak sei hilabete baino gutxiago baditu, ez da aski eguzki babesa ematea. Batzuetan, gainera,
guztiz de-segokia da, alergiak
sortzen baitituzte.

Ez jarri eguzkitan sei hilabetetik
beherako haurrik. Haien azalak ez
du berez gaitasunik eguzkiari aurre
egiteko, eta erredura larriak izan
ditzakete.

Haurraren azalari dagokion eguzki
babesa erabili behar dugu beti.
UVA eta UVB izpien aurkako babesak iragazki fisikoak eduki behar
ditu, eta ez kimikoak; gainera, uretan ibiltzeko balio behar du, eta
alergiarik sortzen ez duena izan.

Haurrak astiro ohitu behar du
eguzkitara. Bero gutxien egiten
duen orduetan, hamar minutuz
eduki, eta egunean, gehienez ere,
ordu erdia jarraian. Ez da komeni
jarraian bi ordu baino gehiago
edukitzea haurra eguzkitan, eta
sekula ez du izan behar eguzkiak

Haur txikiei, gutxienez, 25eko babes
faktorea eman behar zaie, baita
goizeko lehen orduetan eta arratsalde bukaeran ere; haurra azal zurikoa bada, ordea, 30ekoa eman
behar zaio, edo hortik gorakoa.

Bi orduz behin, berriz eman behar
zaio krema haurrari, eta uretatik
irteten den aldiro ere bai, baita
izerdi asko egin badu ere. Haurra
eguzki asko hartua bada eta azala
beltza badu, orduan ere berdin-berdin eman behar zaio babesa.

Uretan, bi begi
ere gutxi dira
Tenperatura aldaketa bortitzak oso
arriskutsuak dira. Uretara sartu
aurretik, sabelaldea busti behar
zaio haurrari, eta bularra, eskumuturrak eta garondoa ere bai.
Bazkaldu berria badago, ezingo da
segidan uretara joan, eta denboratxo bat pasatzen utzi beharko du.
Garrantzitsua da haurrari hori ulertaraztea.
Haurra uretan dabilenean, beti begi
bistan eduki. Gure ardura da haurra
zaintzea, ez soroslearena.
Txiki-txikitatik igerian erakustea da
haurrak uretan izan dezakeen babesik onena.
Haurra lehenengoz uretara sartzen
dugunean, goxo-goxo egin behar

dugu, lasai eta gurasoek lagunduta,
bestela ikaratu egin baitaiteke; itsasoan gozatzen erakutsi behar diogu.
Haur gehienak ikaratu egiten dira
urarekin. Gureari ere hori gertatzen
bazaio, ez behartu, eta errespetatu
haren jokabidea; bestela, uretan
sartzera behartzen badugu, trauma
bat sor diezaiokegu, eta horiek
gainditzea ez da erraza izaten.
Haurrak denbora behar du ohartzeko zein gozagarria den uretan jolastea, eta eman egin behar zaio denbora hori, bere erritmoan joan
dadin. Esan diezaiogun itsasertzean
jolas dadila, edo olatuen gainetik
saltoka ibil dadila, edo ur ertzean
ibil dadila maskor biltzen; horrela
ohituko da inguru berrira.
Gure haurrak ezeren beldurrik gabe
jauzi egiten badu uretara, azaldu
diezaiogun zer arrisku aurki ditzakeen itsasoan eta zer neurri hartu
behar dituen. Erakutsi zer esan nahi
duten arrisku seinaleek eta banderek, eta ulertarazi beti bete behar
dituela sorosleen eta zaintzaileen
aginduak.

Flotagailuek ez dute betetzen salbajantzien funtziorik, eta hori
gerrian jarrita seguru gaudela iruditu arren, beti ez da hala izaten.
Haurrak eskuak altxatzen baditu,
zulotik atera eta hondora joan daiteke, edo mugimendu zakar bat
egiten badu, irauli egin daiteke,
eta burua ur azpian duela geratu.

Kontuz arrisku hauekin
Deshidratazioa. Maiz-maiz eman
behar zaio ura haurrari. Barne-orekari eusten dion sistema ongi garatu gabea izaten dute haurrek, eta
oso erraz deshidratatzen dira.
Oraindik amaren bularretik jaten
badu, ez dago zertan eman beste
likidorik.
Bero kolpea. Oso ohikoa izaten da
haurrari tapaki gehiegi jartzea, eta
hori ez dago ongi. Udan, urez ongi
hornitua egoteaz gain, arin samar
jantzia behar du haurrak, izerdirik
bota ez dezan.
Eguzki ukaldia. Ongi zaindu haurrak zenbat denbora egiten duen
eguzkitan (ez da komeni luzaro
egotea), eta beti txanotxo bat jarri,
burua eta garondoa estaliko dizkiona. Haurrak eguzki ukaldia izan
badu, toki fresko batera eraman
(itzalean beti), eta ahoz gora jarri;
gorputza ur hotzarekin freskatu eta
likido asko edanarazi.
Otitisa. Belarriko infekzioak saihesteko, haurrari ez zaio utzi behar
uretara kolpean sartzen (batik bat,
oso hotza badago), eta ez da komeni, halaber, luzaz igerian aritzea
edo uretan jolasten; hobe da bainu
motzak hartzea, eta sarri-sarri.
Erremina eta oinazea izaten dira
otitisaren lehen sintomak. Pasatzen
ez bazaio, joan pediatrarengana.

