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Eguneroko ogiaren bidea

Gai honek badu mamia…
Ez oso aspaldi, inorentzat ez zen harrigarri okinaren lanbidea. Irinaren eta legamiaren
usaina ohikoa zen jendearentzat, labeko egosialdiak ez zuen ezer berririk eta ogia
ateratzea ere ikuskizun arrunta zen. Garai hartan, izan ere, nork bere etxean egiten zuen
ogia, baina egun, modu industrialean egiten dute eta dena azkartu behar izan da, dena
merkatu, zaporea galtzearen truk bada ere. Oraindik ere badira, ordea, egurrezko
labeak, non lau ordu behar izaten dituzten orea ogi bihurtzeko. Aldaketak aldaketa,
ogiaren gaiak mamitsu izaten jarraitzen du, eta iraultza askoren arrazoi.

1.Oinarrizko ore bizia
Bezperan hasten dira eguneko ogia egiten. Gaueko lana da legamiarena: haren
onddoak almidoiarekin eta irin hauts ehoaren azukreekin gizentzen dira, oinarrizko
orea osatzeraino. Goizean, mugimendu
mantso eta beti berdinekin mugitzen da
orea, eta irina, ura eta gatza eransten zaizkio ordu eta erdiz. Okin bakoitzak jakiten du
zenbat bota bakoitzetik, begiak eta eskuek
esaten diote zer itxura eta zer puntu behar
duen oreak.
1

2.Lehen hartzitze aldia:
200 gramo kilo bakoitzeko
Orea zatitu aurretik, egurrezko taula luze
irineztatu baten gainean uzten da. Denbora
emankorra da, eta azido organikoz hornitzen du orea, haren ezaugarriak nabarmenago egiten ditu. Egonaldi horretan, orea
200 gramo gizentzen da kilo bakoitzeko,
baina behin labera sartuta, hango beroak
kenduko dizkio lehen irabazi dituenak. Orea
zatitu egin behar da, mugimendu labur eta
zehatzekin; esku ona behar da horretarako,
trebea, gauza erraza dela pentsarazteko

bezainbeste… Zatiak balantza erromatarraren gainean jarri, eta hantxe ikusiko da
egiaz fin ibili diren okinaren eskuak.

Duela berrogeita hamar urte, tradiziozko
eran egiten zen ogirik gehiena. Garai hartan,
pertsona bakoitzak 134 kilo ogi jaten zituen
urtean. Mende berri honetan, berriz, 56 kilo
eskas jaten ditu bakoitzak. Osasunerako
Mundu Erakundeak ohartarazi du ohitura

osasungarri bat galtzeko bidean gaudela, eta
ez dela komeni urtean 90 kilo labore baino
gutxiago hartzea. Ogi zuri errazio batek,
40 gramo inguruk, alegia, 100 kilokaloria
izango ditu gutxi gorabehera. Pertsona osasuntsu batek, gizena egon gabe eta behar
adina ariketa fisiko egiten duela, egunean
400 gramo ogi ere jan ditzake. Gizakia ez
omen da ogiz bakarrik bizi, eta hala izango
da, baina jaki soila ere ez den seinale, zibilizazioen eta matxinaden metafora bihurtu da
ogia, eta adierazle ekonomiko ere bai.
Euskaraz, ogiaren ordua izaten da mahaira
jartzekoa. Hori da gure otordua. //
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3.Bigarren hartzitze aldia:
tiraderetan preso
Ogi oreak egurrezko tiraderetan utziko
dituzte gero, ore-mahaian, alegia, harizko
zapietan bilduta. Lehen ore-mahaia bete eta
azkena ixten duten tartean, bigarrenez hartzituko da ogi orea. Ondoren, poliki-poliki
eta kontuz handi hustuko dituzte tiraderak.
Sua zain dago, ogi gosez, pago eta arte
egurrak bizitua.

4.Egosialdia: ordu eta erdi
egurraren berotan
Labe-aho estutik ogiak sartu eta sartu ari
da okina pala luze batekin; ez du ematen
hainbeste leku izan lezakeenik barruan,
baina hiru metro baino gehiagoko diametroa du. Ordu eta erdiz ariko da biraka
–kanpoko biradera bati eragin behar zaio–,
eta hantxe hartzituko dira azkenekoz ogi
biribilak, pisua galtzen dutela. Labeak
adreilu erregogorrak ditu alboetan, beroari
eusteko, 200 graduren bueltan ibiltzen da,
azala gorritu eta barrualdea egosteko.

5.Elikagai eta eskulan biribila
Egurrezko pala eskuan, lehen barrura
bezala, orain kanpora datoz ogiak. Lehen
ore zuri, guri eta gordin zirenak, ogi gorritu,
kurruskatsu eta egosi bihurtu dira. Eguna
argitu lezake orain: ogia egin da.

6.Oinarrizko elikagaia
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Nola zaindu pribatutasuna Interneten

Sarean, etxean bezala
BADA FORMULA ON-ON BAT INFORMAZIO PERTSONALA ARRISKUAN JARRI
GABE INTERNETEN IBILTZEKO: ZENTZU PIXKA BATEKIN JOKATZEA

biltzaileari nahi dituen datuek soilik erakusteko eta hark nahi dituenentzat soilik.
Mugak norberak jartzen dituen arren, bada
zaindu beharreko beste alderdi bat ere: zerbitzu horiek eskaintzen dituzten enpresek
gordetzen dituzte datu guzti-guztiak, eta
ongi jakin behar da bakoitzak zer politika
erabiltzen duen pribatutasuna zaintzeko.

Aro digitalaren ajeak

Nork emango lioke kontu korrontearen
kodea kalean beste gabe hurbildu zaion
bati? Edo zeinek emango lioke telefono zenbakia inondik ezagutzen ez duen norbaiti?
Eta nork erakutsiko lioke familiako argazkia
ezagutu berri duen bati? Inork ez, segur
aski. Zentzu pixka bat daukanak badaki zer
erakuts diezaiokeen zeini, eta badaki, txikitatik hala erakutsi digutelako, gauza batzuk
ez direla nolanahi erabiltzekoak. Bada, jokabide horrek Interneterako ere balio du. Gaur
egun, Interneten aurki daitezkeen zerbitzu
gehienek, batere egokiak eta kalitatezkoak
badira, behintzat, aukera ematen diote era-

Gizarte digitala bi talde handitan banatzen
dela esan liteke. Aro digitalaren kumeak
egongo lirateke batetik, duela hogei urte
baino gutxiago jaio diren neska-mutilak,
ordenagailuak eta Sarea ohiko tresna izan
dituzten belaunaldiak. Beste talde handian,
berriz, gainerako guztiak egongo lirateke,
Historiaurreko gizakiak. Termino horrek ez du
esan nahi horiei guztiz arrotz eta ezezagun
zaizkienik teknologia berriak; horrekin adierazi nahi dugu Internet gauza berria dela
horientzat, eta oraindik ez dituztela bereganatu ohitura eta jokabide guztiz egokiak.
Sarean dabiltzan erabiltzailerik gehienek
ez dakite oso ongi nola erabili behar dituzten Interneteko zerbitzuak euren informazio
pribatuaren jabe izaten jarraitzeko, eta ez
dakite halaber zer ondorio ekar ditzaketen
euren ekintzek. Hori oso nabarmen ikusten
da, adibidez, gizarte sareetan: jendeak lagunen eta familiakoen argazkiak jartzen ditu
haiei baimenik eskatu gabe, edo datu pertsonalak zabaltzen ditu ongi zehaztu gabe
zeini iritsi behar zaizkion eta zeinek ez
dituen ikusi behar.
Gero damurik ez izateko, zuhur eta zentzuz jokatu beharra dago. Aldiro erabaki

egokia hartzen ari garela ziurtatzeko, honako galdera hauxe egin behar genioke geure
buruari: nola jokatuko nuke saretik kanpo?
Alegia, Flickr zerbitzuan jarri nahi ditudan
argazki horiek erakutsiko ote nizkioke nornahiri? Zentzuzkoa ote litzateke jende multzo bati etxeko helbidea edo posta helbidea
ematea? Ohiko egoeretan egingo genukeela
iruditzen bazaigu, berez ez luke oztoporik
egon behar Interneten ere egiteko.

Intimitate digitala mugatu
Inor ez da irteten kalera guztiz biluzik,
ezta arropatan guztiz bilduta ere, begiak ere
ageri ez dituela. Interneten ere erabaki
beharra dago zein informazio pribatu erakutsi eta zein ez, eta, segur aski, erdibideko
erabakia hartzea izango da egokiena.
Zorionez, sareak eskaintzen dituen zerbitzu
kalitatezko gehienek eta gizarte sareek
aukera uzten dute erabakitzeko zenbateko
pribatutasuna eman nahi dion norberak
informazio bakoitzari. Flickr, Youtube eta
antzeko beste plataforma batzuetan –argazkiak eta bideoak argitaratzeko balio dute bi
horiek– erabiltzaileak mugatu dezake nork
ikusi ahal izango duen informazioa: jende
guztiak, norberak soilik edo norberak gonbidatzen dituen pertsona jakin batzuek.
Erabiltzaileak mugarik jartzen ez badie, zerbitzu horiek, berez, mundu guztiak ikusteko
moduan argitaratzen dute informazioa.
Beraz, ongi pentsatu beharra dago ezer
argitaratu aurretik, eta erabakirik egokiena
hartu ondoren, pribatutasun-aukerak konfiguratzea komeni da.
Gizarte sarerik konplexuenek, Facebook
edo Tuenti izenekoek, adibidez, pribatutasun

aukera ugari eskaintzen dituzte. Zifra sistemak erabiltzen dituzte informazioa bidali eta
gordetzeko, eta horri esker, gonbidapena
jaso duten pertsonek soilik ikusi ahal izaten
dute informazioa. Sistemak ongi ezagutzea
komeni da, eta horrela lor liteke ongi konfiguratzea nork zer ikus dezakeen; gerta daiteke, izan ere, erabiltzailearentzat garrantzi
gutxi duen informazioa oso garrantzitsua izatea haren inguruko norbaitentzat.
Demagun festa batean argazkiak atera
ditugula eta gizarte sare batean argitaratu
ditugula. Guretzat, agian, irri egiteko modu
bat baino ez da izango, argazkiek ez dutelako ustez ezer desegokirik erakusten, baina
beste norbaiti mingarri gerta dakioke bere
burua argazki jakin batzuetan agertzea.
Halakorik ez gertatzeko, beti baimena eskatzea da jokabiderik zuhurrena.
Sareko eztabaidaguneetan ere tentuz
eman behar da iritzia. Internet anplifikagailu ahaltsua da oso, eta ez da komeni zernahi esatea, guztia grabatuta geratzen baita,
eta bilatzaileen eskura. Oso adierazgarria
da, adibidez, informatikari bati gertatua:
enpresako zuzendariaren bizkarretik irri eta
irain eginez jardun zuen Twitter-en, eta nork
irakurriko eta zuzendariaren emazteak.
Hantxe bukatu zitzaizkion lanak…

Pribatutasuna eta intimitatea:
negoziatu daitezke?
Pribatutasunak alderdi bat baino gehiago
biltzen ditu Interneten. Batetik, zenbait datu
isilpean eta seguru gordetzea esan nahi du:
bankuko kodeak, mediku historia, posta
elektronikoaren pasahitza… erabiltzaileak
soilik ezagutzeko dira. Bestetik, berriz, inter-

nautaren intimitateari lotuta dauden edukiak ere hartzen ditu aintzat: haren bizitza
pribatuari buruzko informazioak, artxiboak
eta datuak. Horiek besteei erakutsi edo ez,
erabiltzaileak berak erabakitzen du.
Pribatutasuna, beraz, funtsezko balioa da
Sarean, ezin utzizkoa, baina baditu negoziatu daitezkeen zenbait alderdi, azken batean
erabiltzaile bakoitzak finkatzen duelako zer
gorde eta zer erakutsi nahi duen.
Plataforma askok negozioa egiten dute
erabiltzailearen datu pertsonalekin, eta, aldi
berean, zerbitzu hobea emateko erabiltzen
dituzte datu horiek. Hori gertatzen da, esaterako, Facebook zerbitzuarekin eta, oro har,
Google-ri lotutako guztiekin. Internautaren
informazio pertsonala gordetzen dute eta
haren intereseko izan daitezkeen gaiei
buruzko publizitatea helarazten diote; baina,
ordainetan edo, aukera ematen diote aspaldi-aspaldiko mezu elektronikoak eskuratzeko
eta txat elkarrizketak ere bai. Eta berdin gertatzen da ustez galduak zeuden irudi, abesti
edo bideoekin ere.
Zerbitzu hori jaso nahi duenak, eta edozein lekutatik beti eskura eduki nahi duenak, disko gogorra ahaztuta edo ordenagailua beti aldean eramaten ibili beharrik
gabe… hori guztia nahi duenak, ezinbestean, zerbitzu hori ematen duten enpresen
esku jarri behar ditu datu pertsonalak, eta,
beraz, uko egin beharko dio pribatutasun
erabatekoari. Normalean, enpresa horiek
egoki erabiltzen dituzte datuak, baina
badaezpada ere, beti komeni izaten da ongi
irakurtzea zer baldintza jartzen dituen zerbitzu bakoitzak, jakiteko ea legea errespetatzen duen horien pribatutasun-politikak. //
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Gizarte sareak

Lagunen haritik askatu gabe
ERABILERA PROBA EGIN DU CONSUMER EROSKI-K
HIRU GIZARTE SARE EZAGUNEKIN

Gizarte sareak bolada-boladan daude.
Bideo, argazki eta iruzkinak argitaratu,
ingurukoen berri jakin, lagun berriak egin...
horretarako aukera ematen dute eta aukera
erakargarriak diren seinale, Facebook-en,
adibidez, 200 milioi lagun badirela une
honetan. Sare bakoitzak bere ezaugarriak
ditu, ostera, eta horiek ezagutzeko CONSUMER EROSKI-k hiru doako zerbitzu probatu
ditu hilabetez, eta zer aukera eskaintzen
dituzten aztertu du. Facebook, Tuenti eta
MySpace guneekin egin dugu gure erabilera
proba (orotariko gaiak jorratzen dituztenen
artean, hiru horiek dira nagusi). Facebook
eta MySpace Ameriketako Estatu Batuetatik
datoz, eta mundu guztira hedatu dira (gaztelaniara itzulita daude biak). Tuenti izenekoa berezia da bi horien aldean: Espainian
egina da, Espainiarako, eta ez dago jende
guztiarentzat irekia; kideetako batek gonbidatuta soilik sar daiteke, eta Google-k ezin
du bilaketarik egin hango edukien artean.
Hiru sare horietan izena emateko, ez dago
derrigor datu jakin batzuk eman beharrik.
Erabiltzaile izena jartzea (asmatua izan daiteke) eta helbide elektronikoa bat ematea
aski da, nahiz eta Facebook-en eta Tuenti-n
egiazko izena jartzea izaten den ohikoena.
Ezaugarri batzuk berdin-berdinak dituzte
hirurek: adibidez, egoera eguneratzen dute,
eta erabiltzaileak une oroz adierazi dezake
zertan ari den edo zer pentsatzen duen
(Twitter gunea hasi zen hori egiten, eta hiru
hauek handik hartu dute). Horrez gain,
argazkiak (txikiak) eta bideoak erakusteko
aukera ematen dute hirurek, nahiz eta
Facebook hobea den horretarako beste biak

baino (argazki handiagoak eta bideo astunagoak argitaratzeko aukera ematen du).
Facebook-en eta MySpace-n, gainera, sareko
kide ez den jendearekin ere partekatu daitezke argazkiak.
Facebook-en kanpo-aplikazio asko instalatu daitezke, baina hori arazo ere izan daiteke zenbaitetan: gerta daiteke gonbidapen
mezu pila bat jasotzea, programa hau eta
hura instalatzeko esanez (horietako hainbat
ez dira oso erabilgarriak, egia esan), eta
mezu bati eta besteari begira, denbora galtzen da. Tuenti minimalista da, eta diseinuari erraz ematen zaio antza zer den zertarako;
aukera aldetik, beste biak baino urriagoa
da. MySpace-ren estetika, berriz, ez da beste
biena bezain soila, eta erabat pertsonalizatzeko aukera ematen du; hori dela eta, besteak baino tresna artistikoagoa da.
Hiru gune hauek badute sakelako tresnetara egokitutako bertsioa ere; nahiko diseinu sinplea dute hirurek, pantaila txikientzat
egokia. Erabiltzaile bakoitza zein egoeratan
dagoen adierazteko mezuak berebiziko
garrantzia hartzen du hiru gune horietan.
MySpace-k soilik ematen du aukera irudiak
igotzeko sakelako tresnen gunera (helbide
elektroniko baten bidez egiten da).
Sare bat edo bestea aukeratzeko orduan,
norberari gehien zein gustatzen zaion, horixe hartu behar da kontuan, eta norberaren
ingurukoak zein saretan mugitzen diren.
Gizarte sare batek eskaintzen dituen aukera
guztiez baliatu nahi duenak Facebook edo
MySpace hautatzea izango du onena.
Gauzak erraz egin nahi dituenak, berriz,
Tuenti, oso erabilerraza baita.

FACEBOOK
Aukera ugari eskaintzen ditu, eta
diseinu soila dauka

MYSPACE
Zaletasun artistikoak dituzten
pertsonentzat da egokia

ONENA: Pribatutasuna konfiguratzeko
modua ematen du. Diseinu ongi ordenatua
dauka
TXARRENA: Kanpotik datozen aplikazioek gainezka egin dezakete
Estilo soila ageri du. Aukera asko eskaintzen ditu eduki bakoitza nork ikus dezakeen
eta nork ez konfiguratzeko; talde bati eman
dakioke baimena, edo banan-banan ere
egin daiteke. Alde horretatik, beste biak
baino hobea da. Tuenti-k eta MySpace-k
baino neurri handiagoa ematen die argazkiei (600 x 453 pixelekoa), eta 1.024
Megabyterainoko bideoak onartzen ditu,
baldin eta ez badute irauten 20 minutu
baino gehiago.
Edozein gairen inguruko taldeak eta
orriak sor ditzake erabiltzaileak, eta ekitaldiak antolatu (gainerako kideek aukera dute
jakinarazteko ekitaldian parte hartuko duten
edo ez). Milaka aplikazio ditu nork bere profilean instalatzeko, baina horietako batzuk
gonbidapen bidez iristen dira, eta gerta
daiteke gainezka egitea.

ONENA: Diseinua pertsonalizatu daiteke. Musikan espezializatua dago
TXARRENA: Diseinu aldaketak traba
dira nabigatzeko
Musikak leku handia hartzen du. Talde eta
artista askok, ezagunek bezala hasiberriek,
beren profila ireki dute sare honetan, euren
zaleekin harremanetan egoteko eta euren
kontzertuen bideoak, bideoklipak eta abestiak erakusteko flash erreproduktoreetan. Ia
norberak nahi bezala pertsonalizatu daiteke,
eta zenbait ezaugarri berezi-berezi eskaintzen ditu: norberak bere helbidea eduki
dezake, erabiltzaileak zuzenean harpidetu
daitezke besteen bideoetara, edo sakelako
telefonotik profilera igo daitezke argazkiak..
Facebook-en eta Tuenti-n ez bezala, sare
honetako erabiltzaileek ez dute euren izenabizenekin parte hartzen, goitizenekin baizik. Profil bloke bakoitzean moldatu daiteke
pribatutasuna, nahiz eta horretan ez den
Facebook bezain landua. 500 Megabyteko
bideoak jartzeko aukera ematen du, eta erabiltzailearen webcam-etik zuzenean grabatzen ere uzten du, eta gero gunera igotzen.
Facebook bezala, OpenSocial-eko aplikazioekin bateragarria da, zeinak aukera ematen baitie erabiltzaileei nahi dituzten ezaugarriak gehitzeko. Alde txar bat nabarmentzekotan, hauxe: profil bakoitza modu batekoa da, ez besteen berdina derrigorrean, eta
bakoitzak nahi duen lekuan jartzen dituenez
denek erabiltzeko botoiak, gerta daiteke
galduta ibiltzea nabigatzerakoan.

TUENTI
Sinplea eta erabilerraza da
ONENA: Oso erraz erabiltzen da.
TXARRENA: Beste sareek baino aukera
gutxiago ematen ditu. Gonbidapena behar
da sartzeko.
Sare honek sinpletasuna bilatu du, bai
diseinuan eta bai edukietan. Facebook-ek
baino aukera gutxiago ematen ditu pribatutasuna konfiguratzeko, baina mugak jartzen
uzten du: adibidez, datuak lagunek soilik
ikus ditzaten, eta lagun horien lagunek,
asko jota. Beste bi guneek baino neurri txikiagoan jartzen ditu argazkiak (500 x 375
pixel), eta ez du uzten bideorik igotzen erabiltzailearen disko gogorretik; Youtube-tik
egin behar da lotura (nahiko erraz antzematen da nola egin behar den). Ohiko guneetatik sortzen dira sareak, eskolatik, unibertsitatetik eta enpresatik, baina, batik bat,
parranda guneen araberako sareak sortzera
bideratua dago, eta horrek bereizten du
Facebook-etik.
Sare hau oraindik proba aldian dago, eta,
beraz, barruan dagoen norbait ezagutu
ezean, ezin da sartu. Mezuak bidal daitezke,
ekitaldiak sortu eta oharrak egin lagunen
argazkietan edo tauletan, baina beste bi
sareek baino aukera gutxiago ematen ditu,
besteak beste oraindik ez daukalako kode
askea guztiz osatua, eta, ondorioz, jendeak
ezin ditu sarearen funtzioak ugaritu. //

Hau da sare
sozialik onena...
Osotasuneko ikuspegia aintzat hartuta:
FACEBOOK
Sormen ikuspegia aintzat hartuta:
MYSPACE
Argazki handiagoak partekatu
ahal izateko:
FACEBOOK
Bideoak partekatu ahal izateko:
MYSPACE
Erraz erabili ahal izateko:
TUENTI
Aukera gehien dituztenak:
FACEBOOK Y MYSPACE
Pertsonalizatzeko aukerak
aintzat hartuta:
MYSPACE
Nerabeek erabiltzeko:
TUENTI
Musika berriak aurkitu ahal izateko:
MYSPACE
Lagun zaharrekin topo egin
ahal izateko:
FACEBOOK
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Hilabete honetan interesatu zaiguna…

IRAKURLEAREN TXOKOA

info@consumer.es

Lehenik eta behin, espezialistarengana
Lehenik eta behin, zorionak eman nahi dizkizuet Interneten daukazuen edizio bikainarengatik (interes handiz jarraitzen dut).
Horrexegatik idazten dizuet, gauzak ongi egin zaleak zaretelako eta
egin ere halaxe egiten dituzuelako (horren erakusgarri dira zuen
artikuluetako asko). Ni medikua naiz, otorrinolaringologiako espezialista, eta gauzatxo bat jakinarazi nahi nizueke audifonoen inguruan berriki argitaratu duzuen artikuluari buruz: hipoakusia edo
gorreria mota guztiek ez dute izaten jatorri bera, eta batzuek okerrera egin dezakete audifonoa erabilita. Beraz, audioprotesiak jartzen dituzten zentro batera joan aurretik, espezialistarengana joatea komeni da beti. Eskerrik asko.
Ignacio Jiménez. Madril.
Posta elektronikoz (info@consumer.es)

Isil-isilik

`Banpiro elektrikoak` etxean:
nola aurre egin

B12 bitamina eta
haurdunaldia

Sukaldea eta segurtasun
elektrikoa

Idazkera hobetzeko
formulak

Plasma telebistak, ordenagailuak, bideokontsolak, mikrouhin labeak… horiek dira
gure etxeetako banpiro elektrikoetako batzuk; itzalita daudenean ere, energia kontsumitzen dute. ‘Stand by’ edo pausaldian
daudelarik, tira eta tira aritzen dira argindarrari, eta informazio panel digitalak beti
aktibatuta dituztenek ere horixe egiten
dute. Ondorioz, argindarraren ordainagiria
% 5 eta 20 artean garestitu dezakete. Hori
saihesteko modua ere badago: tresna
horiek guztiz deskonektatzea. Hori errazagoa gerta dakigun, hargune bat baino
gehiago izaten dituzten entxufeak erabil
ditzakegu. Bateria kargatu behar izaten
duten tresnek ere asko kontsumitzen dute,
eta horiei ere entxufea kendu behar zaie
kargatu direnean, baita bateria erdia kargatu zaienean ere, ez baitira hondatuko.
Ordenagailuari dagokionez, ordu batzuetan
erabiltzeko asmorik ez badugu, pausaldian
jarri behar da hori ere, eta monitorea itzali.

Mikroelikagai jakin batzuk ez ezik (azido
folikoa eta iodoa, esaterako), beste mineral
eta elikagai batzuk ere hartu behar izaten
dituzte haurdun dauden emakumeek: burdina eta kaltzioa, omega-3 gantz polisaturatugabeak eta B12 bitamina. Ameriketako
Pediatria Akademiak, adibidez, honako
datu hau plazaratu B12 bitaminari buruz:
odolean B12 bitamina gutxi duten emakumeen fetuek arrisku gehiago dute hodi
neuralean akatsak edukitzeko. Ikerketa
zientifikoek erakutsi dutenez, odol litro
bakoitzeko 200 nanogramo (ng) B12 bitamina daukaten haurdunek hiru aldiz arrisku gehiago dute 400 ng/l dutenek baino.
Hori dela eta, haurdun geratu nahi duten
emakumeei 300 ng/l edukitzea komeni
zaiela esan dute.

Sukaldea da etxeko lekurik arriskutsuenetakoa; ez da falta izaten urik eta hezetasunik,
eta elektrizitatea erabiltzea ere ezinbestekoa izaten da gaur egun (bainugelan ere
berdin gertatzen da); ondorioz, istripuak
gertatzeko arriskua handia izaten da.
Sukaldean eta bainugelan, beraz, arreta
eta tentu handiarekin ibili beharra dago.
Korronteak lurra eduki behar du, eta harguneek ez dute egon behar txorrotetatik
metro batera baino gutxiagora. Ezinbestean
gertuago egon behar badute, tapa jarri
behar zaizkie entxufeei, urik sar ez dadin.
Zirkuitulaburren bat gertatzen bada eta
hutsegite elektrikoren bat, tresna guztiei
entxufea kendu behar zaie, etengailu taulan dagokionari eragin, etxetresna bakoitza
piztu eta korrontea berriz eteten den ikusi.

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

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

Eskoletan, ikasmaterialen osagarri, fitxak
erabili ohi dituzte haurrei idazten erakusteko. Sareak ere eskaintzen ditu baliabide
batzuk, eta, ondorioz, gurasoek ere lagun
diezaiokete haurrari ongi idazten ikas
dezan:
• Olesur.com (http://www.olesur.com/
educacion/f_caligrafia.asp): kaligrafia
ariketak sortzeko inprimaki bat eskaintzen
du. Norberak nahi duen testua idatzi, eta
orri bat sortzen du automatikoki PDF formatuan, goian testua duela eta lerroak
azpian. Orri hori inprimatu eta hortxe dugu
ariketa.
• Juegos Junior (www.juegosjunior.com).
Oso egokia da etxean lehen saioak egiteko;
bost bokalak idazteko jarraibideak ematen
ditu, eta zenbakiak ere bai, 1etik 9ra.
• Profes.net (www.infantil.profes.net). Orri
honetan, adinka sailkatuta daude fitxak,
3 urtetik 5 urte bitarteko haurrentzat.

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

Informazio gehiago daukazu hementxe:
www.consumer.es/educacion
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Espainiako hainbat bibliotekari buruz egin duzuen ikerketa irakurri
ondoren idatzi dizuet. Gauza batek harritu nau: azterketa egiteko
irizpideen artean, isiltasuna ez duzue aintzat hartu, eta, nire iritziz,
horixe eskertzen da gehien, nekez aurki bailiteke (hiri handietan,
batik bat). Bi aste daramatzat Bartzelonan, eta oraindik ez dut aurkitu bibliotekarik non erabiltzaileek isiltasun arauak errespetatzen
dituzten. Mila esker.
Raquel Maestre. Bartzelona.
Posta elektronikoz (info@consumer.es)

CONSUMER EROSKI-k 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 EROSKI-k laburtzeko eskubidea edukiko du. Ezer bidali nahi badiguzu,
eskutitza izen eta bi abizenekin bidali, helbidea, NA zenbakia eta telefonoa jarrita.
CONSUMER EROSKI-k ez ditu argitaratu gabeko eskuti-tzak 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.

CONSUMER EROSKI-REN 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.

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

“No es un día cualquiera” irratsaioaren aurkezle eta zuzendari
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Hamar urte egin ditu Espainiako Radio
Nacional katean “No es un día cualquiera” saioa aurkeztu eta zuzentzen eta
gutxik irabazi dituzte bere alorrean Pepa
Fernandezek bezain beste sari. Ondas
sariak birritan eskuratu ditu, Urrezko
Mikrofonoa du, Zilarrezkoak bi, Urrezko
Antena ere bai, dauden gehienak.
Historia zein zientzia, filosofia zein hizkuntzari buruz hitz egiten duen programa txalotu dio kritikak eta 700.000
entzule erakartzen ditu astebururo: arrakastaren erakusgarri. Lore gutxi botatzen
dizkio, hala ere, bere buruari. Meritua ez
dela berea uste baitu, lehen mailako bere kolaboratzaileena baino. “Programa
txarra balitz, neu joan beharko nintzateke kalera” dio. Zuzenean ikusi duenak
badaki gozatu egiten duela lana.
Gustatzen ez zaion gauza bakarra du
irratiak: goiz jeiki beharra!

Zerbait emango dizu irratiak goiz
jeikitzearen truke
Ederto pasatzen dut! Topikoa da, beti
esaten dena. “Ene, ze talde zoragarria
dudan, ze harreman bikaina dugun”
baina egia da. Lehen mailako profesionalekin egiten dut lana, lagunak gara
eta asteburuetan elkar ikusteak poztu
egiten nau. Ze, kontutan izan behar da
asko bidaiatzen dugula eta jendeak askotan esaten du “begira, horiei, beti
dantzan, hemendik hona, primeran” eta
ez da egia. Gogorra da horrenbeste bidaiatzea, bereziki kolaboratzaileentzat.
Pentsa behar da bakoitzak irratitik kanpo bere lana duela, normalean.
Bidaiatzen dugunean, lan hori ostiral
arratsaldean utzi behar dute eta igande
gauerarte ez dira etxera itzultzen. Eta
ahalegin handia da hori. “Ze ondo pasatzen duten hauek” esaten dutenak ez

garrantzia eta batzuei balioko ziela, zuhurregiak zirela pentsatzeko edo ez behar bezain zuhurrak. Ez diogu inori zer
pentsatu behar duen esan nahi.
Hausnarketa egin nahi dugu.
Kronika arrosa deitzen dutena egiteko
presiorik ez duzu izan?
Bihotzeko konturik ez. Horixe izan da
beti neure apustua. Ez da niretzat gai
interesgarria. Inori gustatzen bazaio ba,
ederto baina niri ez. Irratiak ematen dizkidan orduetan ez dut hitz egin nahi inora ez doazen kontuei buruz. Zerbait
ikastea gustatzen zait. Ongi pasatzea,
dibertitzea, baina etxera eskuak beteta
joatea. Nik beti ikasten dut zerbait saio
honetan. Ezagutzen ez dudan berbaren
batekin noa edo ulertzen ez nuen zerbait, gai ekonomikoren bat, adibidez,
hobeto ulertuta. Beti zerbait.

“Irratia ez da inoiz hilko,
hedabiderik hurbilena delako”
Kostatu egiten zaizu larunbat eta
igandeetan goizeko seiretan jeikitzea?
Ene, beti esaten dut soldata ez didatela
ordaintzen programa egitearren, goiz
jeikitzearren baino! Gozatzen dudanarekin neuk ordaindu beharko nuke baina
goizaldean esnatzea, ostera, horixe
gogorra.
Arratsaldekoa eskaintzen badizute,
beraz, hortxe joango zara?
Ez da ideia txarra. Pentsatuko nuke.
Badakizu zer ezingo nukeen egin?
Astean bost egunetako programa. Nire
lankideek astean bost aldiz egiten duten
ahalegina miresgarria iruditzen zait.
Baina nik asteburua atsegin dut. Bi programa baino ez dira eta biak ezin hobeto zaintzeko aukera daukat. Liburuak
irakur ditzaket, pelikulak ikusi, neuk
neure gidoiak prestatu… eta eguneroko
saioaren erritmoak ez du horretarako astirik uzten. Ezingo nuke.

dute horretan pentsatzen eta askotan intentzio txarra dute.
Maila handiko kolaboratzaileekin,
Forges edo Manuel Toharia, adibidez,
erraz egiten da lana?
Beti esaten diet nire jefeei saioa gaizki
badoa, neu bota behar nautela kalera.
Lankideen lana bikaina baita, lehen
mailako kolaboratzaileak ditugu, ingurumenaz hitz egiteko, musikaz, humoreaz… jende benetan ona, horixe du
programa honek bere alde.
Jantzia eta arina esaten diote
programa honi. Ez dira
kontraesankorrak?
Hortxe dago koska. Informazioa eta
hausnarketa egiten ditugu baina inor aspertu gabe. Programa honen apustua
beti izan da iritzi borobilak eman beharrean, hausnarketa egitea. Badira aste
batzuk zuhurtziari buruzko tertulia egin
genuela. Pentsatu genuen baduela bere

Zure programa entzuten dutenei
“aditzaileak” deitzen diezu. Zer dela eta?
Ba, hain zuzen ere, aditzaile batek proposatu zigun. Deitu eta “hara” esan zigun, “zuon programa ez da entzuteko
modukoa, aditzeko modukoa da eta ni
aditzaile sentitzen naiz”. Ikaragarri gustatu zitzaidan! Hitz egiten dugunok beti
nahi izaten dugu besteek ulertzea, aditzea. Euria entzun egiten da edo fuetak.
Baina interesatzen zaizuna aditu egiten
duzu. Batzuek irratia jarrita izaten dute,
besterik gabe, baina guk, helburua, behintzat adituak izatearena jarri diogu
geure buruari.
Irratiak badu zerbait berezia,
zuzeneko saioa bukatu eta bila
etortzen zaizkizu zure aditzaileak,
sinadura eske.
Telebista modan jarri zenean, irratia hilko zela esaten zuten baina ez da inoiz
hilko, hedabiderik hurbilena delako.

13

ELKARRIZKETA

14

CONSUMER
EROSKI

Jendeak zera esaten dizu “gosaria zurekin hartzen dut beti, zure ahotsarekin
jeikitzen naiz, ohean entzuten zaitut”.
Eta horrek harreman goxoa sortzen du,
jakina. Oso pozgarria niretzat. Asebete
egiten nauena. Bereziki, jendeari laguntzen diozulako. Asteburuan lan egin
behar duenari, gustatzen ez zaion beharretan ari denari, etxea atontzen edo
arropa lixatzen edo gaixo dagoen pertsonari arreta egiten. Hortxe gaitu gu,
konpainia egiten eta zoragarria da hori.
Nor duzu buruan hitz egiten
zaudenean, mikrofono aurrean?
Saioa egiterakoan ez dugu pentsatzen
halako eta halako pertsona batentzako
ari garenik. Halako adina duena, halako
gizarte maila. Ez. Era guztietako jendeari
zuzentzen gatzaizkio, denek entzuten
gaituztelako. Batzuek “nire eskola zarete” esaten digute, eskolara joan gabeak
direlako, edade batekoak. Beste batzuk
katedradunak dira. Zuzeneko programa
egiten dudanean, jendearen aurpegiei
begiratzen diet eta “begira” esaten diot
neure buruari, “denetarik dago”. Batek
esan zidan behinola mahastian lanean
zegoela entzuten ninduela baina irakasleak ere baditugu audientzian, ingeniariak, arkitektoak.
Krisiarekin igo egin da irratiaren
audientzia, antza denez.
Tira. EGM-k egin duen azken neurketak
halaxe dio baina begirada luzea behar
da audientziari buruz hitz egiteko, urtean zehar igo eta jeitsi egiten baita.
Zuhur ibiltzea gustatzen zait, irratiaren
audientziarekin eta gure programarenarekin, bereziki. Azken EGM honek
120.000 entzule gehiago aitortu dizkiogu baina nik ez dut sinisten hiru hilabetetan bapatean irabazi ditugunik
horrenbeste. Urte osoari begiratu behar
zaio, nik uste, eta joerak hartu kontuan.
Audientziari egunez egun begiratu
behar diote telebistan, ostera. Zuek
lasaiago bizi zarete?
Dudarik ez! Telebista egiten dutenek eta
bereziki, egunero egiten dutenek audientzia izan behar dute buruan eta denek esango dizute amesgaiztoa dela.
Besterik ez bada, ikusleak zergatik galdu
edo irabazten diren jakitea ez delako batere erraza. Zuk egingo duzu gaur, adibidez, ezin programa hobea, geratuko
zara ezin gustorago elkarrizketatuarekin

“Telebista modan jarri
zenean, irratia hilko zela
esaten zuten baina ez da
inoiz hilko, urbiltasuna
duelako. Urbiltasun hori
oso pozgarria da niretzat.
Asebete egiten nau”

“Ez naiz filologoa baina
kazetaria naiz eta nire lan
tresna zaintzea gustatzen
zait. Hitzaren zuzentasuna
errespetatzeko ahalegin
handia egiten dugu”

“Telebistak min handia
egiten die profesionalei,
epe luzera begiratu
beharko luke gehiago.
Baina ez du egiten, hortxe
baitauka publizitatearen
pisua, iragarkiak jartzen
dituztenen presio eta
horrela ezin da programa
onik egin”

eta urrengo egunean, danba, audientzia
behera. Telebistak min handia egiten die
profesionalei, epe luzera begiratu beharko luke. Julio Cesar Iglesias lankideak
beti esaten du saioek ez dutela irauten
onak direlako, irauten dutenak on egiten direla. Denbora behar da, gauzak
ongi egiteko. Eta telebistak hortxe dauka
publizitatearen pisua, iragarkiak jartzen
dituztenen presioa, audientzia lortzeko.
Horrela ezin da. Programatzaileek ez dute pazientziarik baina izango balute, jarri eta hilabete desagertu diren
programa eta telesail asko arrakastatsuak lirateke egun.
Telebistatik egingo zizkizuten
eskaintza ugari
Egin dut lan telebistan eta egiten dut
orain ere. Baina inoiz ez didate eskeini
benetako lan zoragarririk. “Honi ez, honi
ezin diot ezetzik esan” esateko modukorik. Eta beste alde batetik, telebistan ez
nago irratian bezain eroso. Ez da hain
naturala, niretzat. Beharbada ez dudalako hain ongi ezagutzen. Telebistan ez
naiz ni neu, irratian bezala.
Programa hau egitea eskainiko
balizute ere ezetz esango zenioke
telebistari?
Batek baino gehiagok esan dit arrakasta
izango lukeela. Baina nik ez dut uste.
Programa honek irratiaren erritmoa du.
Gainera irrati publikoan egiten dugu eta
irrati publikoaren ezaugarriak dituela
esango nuke. Ez daukat argi irrati pribatu baten arrakastarik izango lukeenik.
Zergatik?
Zenbait programak irrati publikoan baino ez dute lekurik. Hau beharbada ez da
horietako bat izango, duda daukat baina
zenbait saio ezin dira eremu publikotik
kanpo ulertu. Horregatik behar dugu
irrati publikoa, saio horiek entzuleengana iritsiko direla bermatzeko. Iragarkia
jartzen duenak audientzia nahi du baina
badira audientziarik ez duten egin beharreko programak ere.
Irrati publikoa publizitate gabe eta
telebista publikoa iragarkiekin. Hori
da eredurik zuzenena?
Ez dakit. Hortxe dago orain kanonaren
inguruko eztabaida. Baina, jendea prest
legoke kanona ordaintzeko? Esan orain
TVE ikusten duen norbaiti publizitatea
kenduko diotela baina trukean dirua ordaindu beharko duela telebista ikusteko.

Ezetz esango luke, ia seguru. Eta dagoen
krisiarekin, are gehiago. Kanonarekin
beste era bateko telebista egingo litzateke. Edo egin beharko litzateke, behintzat. Salerosketaren jokuan sartzen ez
dena.
Hizkuntzari arretaz begiratzen diozue
saioan.
Behinola entzule batek galdetu zidan ea
filologoa ote nintzen. Ez naiz filologoa,
ez, baina kazetaria naiz eta nire lan tresna zaintzea gustatzen zait. Ez da soilik
kazetarion lan tresna, gainera. Askok
egiten dute lan beste pertsona batzuekin
harremanetan eta zuzen komunikatu beharra dute. Denok erabiltzen dugu lengoia eta denok hitz egin nahi dugu
ahalik eta zuzenen. Gure saioan garrantzi handia ematen diogu zuzentasunari.
Eta komunikabideetan orohar, ez?
Zenbait akats errepikatzearen errepikatzeaz zuzentzat jotzen hasiko gara, laster. Eta kazetariok erru handia dugu.
Denok sartzen dugu hanka noiz edo
noiz, neuk ere bai. Baina okerra egiten
dudanean, zuzentzen saiatzen naiz.
Kritikak edo laudorioak, zeintzuk
gogoangarriago?
Justifikaturik ez dauden kritiken digestio
txarra daukat. Arrazoituak diren kritikak
eskertzen ditut, gustatzen zaizkit. Baina
barru txarreko kritikak edo errespeturik
gabeak ezin ditut jasan. Ezin dizute esan
“gorroto dut ez dakit ze kolaboratzaile,
kalera bota beharko zenuke”. Ez, jauna.
Nik beti erantzuten diet halakoei gauza
berbera, “zuk erabaki dezakezu zer entzun, nik ezin dut erabaki nork entzuten
nauen”. Ez entzuteko eskubidea hortxe
dute, beti.
Asteburuan egiten duzu lan baina
ahazten duzu aste barruan lana?
Ez. Ezin dut! Horixe da arazoa zure egun
libreak astelehena eta asteartea dituzunean. Nahi edo ez, jendeak deitu egiten
dizu, beste ordutegi batzuekin ari direlako. Baina lana gustatzen zaizunean,
hain zoragarria denean, oso esker txarreko nintzateke kexatuko banintz.
Ez duzu krisia nabaritu zure lanean?
Halakoetan gaizki pasatzen dutenak, gehien bat eta tamalez, publizitatetik bizi
direnak dira. Zorionez, ez da nire kasua.
Nahiz eta, zeharka bai, irrati publikoak
telebista publikoaren publizitatetik lort-

zen duen dirua. Eta han
iragarki gutxiago badaude, hemen dirua
falta da. Aurten kazetari gutxiagorekin
ari naiz programa bera egiten.
Internetek zer aldatu du irratian?
Aukera zabalak ireki ditu, zabal-zabalak.
Eta hasi baino ez da egin, askoz gehiago
izango dira etorkizunean. Posta elektronikoak ere ikaragarri aldatu du entzuleekin dugun harremana. Zerbait gaizki
esaten badugu, hortxe daude, momentuan zuzenketa egiten. Are gehiago, dudaren bat badugu, galdetu eta hiru edo
lau erantzun ditugu, momentuan.
Zoragarria da.
Gogoan duzu zure lehen programa?
Amesgaiztoa izan zen! Nire lehen saioa
zen gaztelaniaz. Ordurarte katalanez
egiten nuen lan. Oso urduri nengoen,
arduraren pisua sentitzen nuen. Uste dut
munduko pertsonarik goibelena ematen
nuela. Atzo bertan, entzule batzuek esan
zidaten “hasieran ze gaizki egiten
zenuen!”. Eta arrazoi zuen!
Orain urduri jartzen zara zuzenean?
Urduri ez. Baina erantzunkizuna sentitzen dut. Urduri jartzen naiz, noiz edo
noiz, gonbidatua agertzen ez denean
baina jakiten dut lasaitasuna gordetzen.
Irratian lasaiagoa naiz nire eguneroko
bizimoduan baino. Saioa bukatzen denean, ostera, asko pentsatzen dut egindako
lanean. “Hau beste modu honetara egin
beharko nuke, beste hau ez dut ongi
esan…” Horrela ibiltzen naiz. Batzuek
pentsatzen dute, “pikutara! Egina egina
dago, ondo egina ez bada ere!” Nik
ezin dut. Neure burua zigortzen dut eta
buelta asko ematen dizkiet gauzei.
Gainera hanka sartzen dudanean konturatu egiten naiz. Neure buruaren kritiko
zorrotza naiz.
Sariak sari, beraz, ez zara lasaitzen.
Ez ni! Ez naiz lasaitzen den horietakoa.
Ez naiz lotan geldituko, ez pentsa. Atzo,
hasieran oso txarra naizela esan zidaten
entzule hauek, zera ere esan zidaten:
“gero ikasi zenuen eta oraindik ere ikasten ari zarela nabaritzen da”. Eskertu
nien, hori baitut asmoa. Duela hamar
urte baino gehiago dakit orain eta erritmo honi eusteko gorputzean indarra badut, beste hamar urte barru gehiago
jakingo dut. //
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Argaltzeko metodoak:
ahoz aho dabil eztabaida
Botiken eta dietetika denden erakusleihoetan barra-barra ikusten dira argaltzeko
produktuak, eta aldizkari eta web orrietan ere eskaintzen dituzte, baina oinarri
zientifikorik gabeak izaten dira horietako asko

JENDE ASKO dabil argaldu nahian,
gazteak, adin guztietako helduak eta
haurrak ere bai, eta zenbaitek, bitan
pentsatu gabe, argaltzeko metodoetan
jartzen du fede guztia. Asmo zuzenak, ordea, bide okerra hartzera eraman gaitzake, eta hori gertatzen da
metodo horietako batzuekin, ez baitago frogatuta arriskugabeak direnik.
Azken ikerketa zientifikoek erakutsi
dute, hala ere, bide horiek baino zuzenagoak ere badirela; ohiko jakiaren
ordezka elikadura-barratxoak eta irabiakiak, adibidez, seguruak dira eta
balio dute gosea kendu eta argaltzeko; nolanahi ere, neurrian hartzekoak
dira horiek ere, eta profesional batek
aginduta, betiere.
Uda begi bistan dugu; hondartzan,
mendian eta aire zabaleko kirolak
eginez gozatzea da askoren uda mina… eta buruko mina; argaldu beharra ikusten dute, eta begi-belarrietatik
sartzen dizkieten mezu erakargarriei
heldu beste aukerarik ez dute ikusten: “Kontrolatu zenbat gantz hartzen
eta xurgatzen duzun, eta horrela
gutxituko duzu gorputz-pisua” edo
“gantz pilaketa gutxitzeko balio
du”… halako mirariak eskaintzen dituzte argaltzeko osagarri dietetikoek,
eta horietako askok txitosana, te berdea edo L-karnitina edukitzen dituzte, ustez gantzak erretzen dituzten
substantziak.
Sareak ere gero eta indar gehiago
hartu du dieta kontuak eta argaltzeko
metodoak jende artera zabaltzeko,
eta egun, laguntza ustez terapeutikoak ere eskaintzen dituzte argaldu nahi duenarentzat; esaterako, test
genetikoak. Horien bidez, elikagai zerrendak eskaintzen dizkiote erabilt-

zaile bakoitzari, eta zer jatea komeni
zaion eta zer ez esaten diote. Komeni,
berez, halakoak saihestea komeni da,
ez baitira fidatzeko modukoak.
Aldizkarietan, berriz, iragarki ugari
ikus daitezke dieta hipokalorikoen inguruan, eta horiek ematen dituzten
mezuak ere mirarizkoak dira gehiago
sinestekoak baino: “Bi neurri txikiagoko arropa…”, “astean 3 kiloraino
galdu” edo “5 kilo 10 egunetan!”.

Nola argaldu: zientzialarien
iritzia
Otsailean, American Dietetic Association (ADA) elkarteak iritzia argitaratu
zuen bere aldizkari ofizialean, eta
han azaldu zuen zein diren argaltzeko metodo osasungarriak. Aldizkari
hori goi mailakoa da ikuspegi zientifiko eta medikutik, eta horregatik,
edozein dietista-nutriozistak jakin beharrekoa da dokumentu horrek zer
esaten duen, modu osasungarrian argaltzeko bide fidagarria eta eraginkorra eskaintzen baitu. Dokumentu
horrek ez ditu segurutzat jotzen ustez
argaltzeko balio duten hainbat produktu eta osagarri dietetiko, eta test
genetikoak ere ez, eta ohartarazten
du ezin dela frogatu zenbait dieta
arriskugabeak direla. Aldiz, jakien ordezko diren barratxoak eta zaporezko
irabiakiak egokiak direla dio, dieta
orekatu batek behar dituen elikagaiak
eskaintzen dituztelako, eta, gainera,
gosea aritzen laguntzen dutelako.
ADAren dokumentuak esaten du zein
metodo dietetiko diren fidatzekoak
pisua klinikoki kontrolatzeko, eta balio energetiko gutxi duten dietak ere
aztertzen ditu (klinikan soilik erabiltzekoak dira); horrez gain, argaltzeko >
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Jakiak ordezkatzeko barra eta irabakiak egokiak
dira elikadura ikuspuntutik baina ez dute
laguntzen jateko ohitura egokiak hartzeko orduan

baina profesionalek gidatua izan behar duela nabarmendu du. ADA erakundearen dokumentuan ere ageri
dira ikerketak jakien ordezko horiei
buruzkoak, eta hor ere antzeko ondorioak ateratzen dituzte; alegia, eraginkorrak eta seguruak direla argaltzeko,
baita gero pisuari eusteko ere.
Jakien ordezko horiek badute, hala
ere, arrisku bat: gerta daiteke horiek
erabiltzen dituzten pertsonek ez ikastea ongi jaten; hau da, ez jakitea bereizten elikagai osasungarriak zein
kopurutan jan behar diren, eta beraz,
gerta daiteke arazoak edukitzea pisuari eusteko behin argaltze dieta
amaitu eta gero. Egoera horietan egin
behar zaie jaramon, inoiz baino gehiago, dietista-nutrizionistaren aholkuei,
hark
emango
baitu
elikadura-heziketarako laguntza.

Karbohidrato gutxiko dietak
orduan otorduen maiztasunak zer
eragin duen ere erakusten du, eta
beste alderdi batzuek nola laguntzen
duten ere bai: ariketa fisikoak, jokabide-terapiek eta, hala komeni denean,
farmakoterapiek eta kirurgiak.

Jakiaren ordezkoak
Argaltzeko dieta egiten ari denak nekez jan ahal izango du gozorik.
Jakien ordezko barratxo eta irabiakiek, hala ere, aukeratxo bat emango
diote, zapore gozokoak izaten baitira.
Otordu baten edo biren ordezko izaten dira –halako energia eta elikagai
kopurua ematen dute janaldi bakoitzean–, eta gosearen aringarri ere bai.
Beraz, oso egokiak dira dieta egiten
ari eta etxetik kanpora bazkaldu behar izaten dutenentzat edo otorduak
prestatzeko astirik ez dutenentzat.
2008. urtean, ikerketa bat egin zuten
elikadura-barratxoekin, eta neurtu
nahi izan zuten zer eragin daukaten
apetituan, gosean eta asetasunean.

Dietisten-Nutrizionisten Espainiako
Elkarteak (AED-N) babestu zuen ikerketa hori, eta honako ondorio hau
atera zuten: otordu orekatu batek eragiten duen apetitu, gose eta asetasun
sentsazio berak eragiten dituztela jakien ordezkoek, nahiz eta zertxobait
gutxiago ematen dituzten kaloriak eta
dieta-zuntzak. Jan eta berehala, zerbait gantzatsua, gazia, gozoa edo zaporetsua jateko gogo gutxiago eduki
zuten jakien ordezkoak hartu zituztenek, besteek baino. Beste ikerketa batean, AED-Nk egiaztatu zuen jakien
ordezkoak eraginkorrak eta seguruak
izan daitezkeela pisua modu kontrolatuan galtzeko plan baten barruan,
dieta-tratamendu ohiko bat bezainbeste. Elkarte horrek uste du, hala
ere, ikerketa gehiago egin behar direla –boluntario gehiagorekin eta iraupen luzeagokoak– ondorio argi eta
behin betikoak atera ahal izateko, nahiz eta aintzat hartzekoa iruditzen
zaion argaltzeko estrategia hori, zenbait egoeratan laguntzen duelako,

Almidoi ugari duten jakiak ahalik eta
gutxien hartzea, hori da dieta mota
horien ezaugarria. Arroza, pasta, patatak, lekaleak, ogia eta azukreak mugatzera jotzen dute, baita azukrea
bera ere, eta, jakina, azukre ugari duten elikagaiak (pastelak, freskagarriak…).Karbohidrato gutxiko dieta
eginda (egunero behar den energiaren % 20-35 hartuta, eta ez komeni
den adina, % 50-55 alegia), glukogeno erreserbak agortu egiten dira (gibelean eta muskuluetan) eta horrek
diuresia handitzen du (gernu jariatzea) eta, ondorioz, pisu asko galtzen
da hasieran. Oso eraginkorra dela
pentsa daiteke, baina lehen fasean ez
da gantza galtzen, ura baizik.
Organismoak gorputz zetonikoak
sortzen ditu, eutsi egin behar izaten
baitio garunak duen erregai beharrari, eta, ondorioz, apetitu gutxiago
senti lezake pertsonak eta gantza galdu, baina hori kaltegarria izan daiteke zenbait kasutan.
ADA elkarteak bere dokumentuan
esaten duenez, metodo horrekin egin

diren azken saioek zera erakutsi dute:
karbohidrato gutxiko dieta bat egin
dutenek, gainerako elikagaiak nahi
adina janez (ad limitum esaten zaio
horri), gehiago argaldu dira lehen
sein hilabeteetan, gantz gutxiko dieta
hipokaloriko bat egin dutenek baino.
12 hilabete igaro ondoren, ordea, ia
ez da alderik izan bi taldeen artean.
Epe motzean, beraz, emaitza onak
eman ditzake karbohidratoak jateari
uzteak, baina luzera begira, baditu
mugak. Gainera, dieta hori ez da pertsona guztiek egiteko modukoa; osteoporosia dutenei ez zaie komeni, eta
giltzurrun arazoak, kolesterol altua
eta diabetesa dutenei ere ez.

Otorduen maiztasuna
Egunaren buruan egiten den otordu
kopuruak pisuari nola egiten dion jakiteko ere egin dira zenbait ikerketa,
baina emaitza nahasiak eman dituzte,
eta ezin ondorio garbirik atera.
Ikerketarik fidagarrienek esaten dute,
hala ere, gosari osasungarri eta osatua egiteak lagundu egiten duela dieta orekatua egiten eta pisua hobeto
kontrolatzen. Izan ere, batik bat gosaritan hartzen ditugu zenbait elikagai
funtsezko, kaltzioa eta zuntza, esaterako, eta horiek gabe, desorekak sor
daitezke elikadura arloan. Gainera,
otorduak finkatuta ez edukitzeak ez
dakar ondorio onik; otordu tarteetan
jateko joera sortzen du, eta, oro har,
kaloria gehiagoko jakiak eraman ohi
ditugu ahora halakoetan, bai saltzeko
makinek eskaintzen dituztenak edo
bai zizka-mizka gozoak eta gaziak.
Gai honi buruzko iritzia ere eman du
ADAk, eta “ontzat” jo du honako gomendio hau egiten dutenen irizpidea:
egunaren buruan hartu behar den kaloria kopurua lau edo bost otordutan
(gosaria barne) hartzea komeni zaie
argaldu nahi dutenei. Eta kaloria kopururik handiena, gainera, egunaren
lehen erdian hartzea komeni da. //

PISUA GALTZEKO BALIO EZ DUTEN
OSAGARRI DIETETIKOAK
CONSUMER EROSKI-k ikerketa berezi bat egin du argaltzeko omen
diren 12 produkturekin (botiketan saltzen dituzte guztiak), eta
egiaztatu du ez dagoela oinarri zientifiko sendorik horien mezuei
eta marketin aipuei eusteko.
Produktu horiek era askotako substantziak eskaintzen dituzte, eta
horien ustezko eraginkortasunari esker ematen dituzte “onurak”:
alkatxofa, kafeina, polifenolak, kaltzioa, oskol sakratua,
txitosana, citrus aurantium, CLA-azido linoleiko konjugatua,
azeri-buztana, Fucus vesiculosus, fruktooligosakaridoak,
glukomananoa, L-karnitina, nopala eta te berde. Zenbait
ikerketak aitortzen diete 14 elikagai edo elikadura-osagarri horiei
argaltzeko dohaina edo gorputzeko gantza gutxitzeko dohaina,
baina ikerketa horietako bat bera ere ez da guztiz
eztabaidaezina.
Guk atera ditugun ondorioak bat datoz, gainera, DietistenNutrizionisten Espainiako Elkarteak (AED-N) argitaratu duen
iritzi-dokumentu batekin. AED-N elkarteko Berrikuste, Ikerketa
eta Iritzi Taldeak (GREP) ez du gomendatzen elikaduraosagarriak edo dieta-gehigarriak erabiltzea argaldu ahal izateko,
horien kalitatea, segurtasuna eta eraginkortasuna ez baitaude
behar bezala frogatuta eta egiaztatuta.
Informazio gehiago eskuratu nahi izanez gero, honako helbide
honetan aurki liteke CONSUMER EROSKI-k egin duen txosten
berezia: Argaltzen laguntzeko produktuak
(http://www.consumer.es/alimentacion/aprender-a-comerbien/perder-peso/).
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GAUR-GAURKOA

BDECA sarea,
Elikagaien Osaerari buruzko Espainiako Datu Basea
2006. urtean, BDECA Sarea sustatu zuen Espainiako Hezkuntza eta Zientzia Ministerioak; funtsean, datu base bat da, Elikagaien Osaerari buruzko Espainiako Datu Basea, eta hainbat erakundek beren esku
dituzten datuak bateratzeko asmoz sortu zen: Espainiako Osasun eta Kontsumo Ministerioak, Ikerketa
Zentro Nazional batzuek eta elikadura industriak. Ekimen horren helburu nagusia da EuroFIR proiektuan sartzea Espainia. European Food Information Resource Network, horixe esan nahi du izen horrek,
edo Elikagaiei buruzko Informazio Iturri Europarrak, eta zera lortu nahi du, elikagaien osaerari buruzko
lehen informazio iturri integratua izatea Europan. Iazko abenduan aurkeztu zuen ekimena Elikadura arloko Segurtasunaren eta Nutrizioaren Espainiako Agentziak (AESAN).
Datu base horiek elikagaien osaerari buruzko informazioa ematen dute, gehienetan, herrialde jakin bateko elikagaiei buruzkoa. Besteak beste, jaki bakoitzak zenbat kaloria dituen eta zer elikagai dituen jakinarazten da (karbohidratoak, proteinak, gantzak, zuntza, bitaminak eta mineralak). Analisi kimikoen
bidez edo beste datu batzuetatik abiatuz ateratzen dute jaki bakoitzari buruzko informazioa. Horiek
bateratuta edukitzea, herrialdeka lehenik eta Europa mailan gero, lagungarria gertatzen da elikadura
gaiekin zerikusia duten ikerketetan irizpide berak erabiltzeko, eta zorroztasun zientifiko eta tekniko
ahalik eta handienarekin jarduteko. Datu base horietatik abiatuta, gainera, Elikagaien Osaera Taulak
ateratzen dituzte, eta tresna horiek funtsezkoak izaten dira herrialde bateko biztanleen elikadura-ebaluazioa egiteko, bizi osokoa, bai gaixo aldiak sortzen direnean eta bai osasun aldian daudenean.

ELIKADURAREN OINARRIAK

D bitamina
Bitamina lipodisolbagarria
da, funtsezkoa hezurrak osasuntsu edukitzeko. D bitaminak organismoan duen
molekula aitzindaria 7-dehidrokolesterola da eta probitamina bihurtu ahal izateko,
eguzkia behar izaten du.
Giltzurrunera iristen denean,
orduan sortzen dira metabolikoki aktiboak diren gaiak,
kaltzitriola eta erkaltzitriola.
D bitaminaren gai aktiboek
lagundu egiten diete hesteei
kaltzioa xurgatzen, eta giltzurrunentzat ere lagungarri
dira kaltzio hori berriz xurgatu ahal izateko; hori dela
eta, hezurren eta hortzen
mineralizazioa errazten dute, besteak beste, eta osasuntsu egoten laguntzen
diete. Arrainak du D bitamina, arrautz-gorringoak eta
esnekiak, besteak beste.

aholku hotzeriari eta eztarriko narritadurari
aurre egiteko, urtaro aldaketa datorrenerako

6

1 C bitamina oso elikagai ona da sistema immunologikoa-

2
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rentzat, eta gosaritan baso bete laranja ur hartuta, 100
mg C bitamina hartzen ariko ginateke, egunero gutxienez
hartu behar den dosia (60 mg) halako bi ia. Bitamina
ugari izaten duten beste fruta edo barazkiak ere jan ditzakegu: anana, kiwia, marrubiak, papaya, guayaba eta zenbait barazki ere bai, tomatea eta espinaka gordina.
Koilara bete ezti hartzeak, huts-hutsik, zukuarekin edo
esnearekin, eragin antiseptikoa izaten du, eta goxatu egiten du eztarriko narritadura. Pasteurizatu gabeko eztia hartzea komeni da (trinkotasun gehien duenetakoa), beroak
desegin egiten baititu eztiaren osagai aktiboetako batzuk.
Otorduetan, borraja salda hartu lehen-lehenik.
Landare arazgarria da eta karkaxa botatzeko lagungarria.
Salda beroa hartzea beti da ona ondoezik dagoenarentzat.
Zopak, kremak eta beste errezeta batzuk egiterakoan,
kalabaza ere bota. A bitamina ugari du eta muzilagoak
ere bai (zuntza); bi elikagai horiek mukosa birsortzeko gai
dira, eta horixe behar izaten du eztarriko narritadurak.
Ura egun osoan hartu behar da eta horrekin batera mukiak botatzen laguntzeko infusio eta zopak ere bai
Eskinazea dieta-osagarri egokia da defentsak indartzeko,
eta eztarria eta arnasbideak ahul dituenarentzat, berriz,
propolioa izaten da ona.

Hilabete batzuk badaramatzat muki eta flema dezenterekin. Esan
didate agian esnea hartzeagatik izango dela. Egia ote da esneak
eragin hori duela?
Behi esnea hartzea eta mukiak edukitzea
lotuta dauden ez dauden, gai eztabaidatua
da hori, eta ikerketek denetarik erakusten
dute. Gai honi buruzko ikerketarik berriena
B.W. Ospitale Unibertsitarioan egin dute,
Zurichen (Suitza), Dermatologia Saileko
Alergologia Unitatean, hain zuzen (Journal
of the American College of Nutrition
aldizkarian argitaratu zuten, 2005ean).
Egileek ez dute aurkitu froga zientifiko
sendorik azaltzeko zein mekanismoren
ondorioz ugaritzen diren mukiak behi esnea
edo esnekiak hartu ondoren, eta, horregatik,
sugestio prozesu baten ondorio moduan
azaltzen dute. Izan ere, zenbait ikerketak

erakutsi dutenez, esnea eta mukiak lotuta
daudela sinesten duten pertsonek arnasketasintoma eta ondoez gehiago izaten dute,
gehiago jariatzen dutela iruditzen baitzaie.
Gerta liteke irudipen hori sortzea emultsio
bat nahasten delako (esnea eta listua
nahasten direlako), gainerakoan ez baita
aldaketa handirik sumatu biriken funtzioan
eta arnasketan esnea edo esnekiak hartu
aurretik eta ondoren. Inork esnea edo
esnekiak hartzeari utziko balio arnasketa
arazoak (edo asma) dituelako, beste jaki
batzuekin orekatu beharko luke esneak
ematen ez dizkion elikagaien gabezia:
kaltzioa eta D bitamina, besteak beste. //

Duela hamabost egun erditu nintzen, haurrari bularra ematen diot
eta dieta normala egiten dut. Kafesne bat baino gehiago ere hartzen
dut, eta ohartu naiz haurra aztoratu egiten dela. Nire kafeak izan
lezake eraginik? Denbora pasatzen utzi behar ote nuke kafea hartu
eta bularra eman bitartean? Bada beste elikagairik haurra aztoratu
lezakeenik eta ez hartzea hobe litzatekeenik?
Kafeina substantzia kitzikatzailea da, eta
kafe gehiegi hartzen bada, edo kafeina duen
beste zeinahi edari, ezinegona eta loezina
sor ditzake amaren esnea hartzen ari den
haurrarengan. Kafesne baten kafe kopurua
bitan banatzea izan daiteke irtenbidea, eta
bi kafesne arin hartzea. Kafeinak
metabolismoa egin eta organismotik
desagerrarazteko (gernuaren bidez), batez
beste, bost eta sei ordu behar izaten ditu.
Horregatik, ez da komeni kafea hartu eta
segidan bularra ematea. Kafea hartu
ondoren, ur asko edan dezakegu, gernua
ugaritzeko eta kafeina errazago
kanporatzeko.

Kafeak ez ezik, beste elikagai batzuek ere
badituzte substantzia kitzikatzaileak, eta
horiek ere aztoratu egin dezakete haurra.
Jendeak uste du teina ez dela kafeina bezain
kitzikagarria, baina kimikoki oso antzekoak
dira, eta berdin-berdin egin diezaioke kalte
haurrari. Kolaz egindako freskagarriez gain,
badira kafeina, teina edo guarana duten
beste edari batzuk ere, freskagarriak
gehienetan, eta horiek ere efektu
kitzikatzailea izaten dute; ondorioz, hobe da
halakorik ez hartzea bularra ematen ari
garen garaian. //

ELIKADURA AHOLKUAK
Atal honen helburua Elikadura,
Nutrizioa eta Dietetikaren inguruan sor
daitezkeen dudei erantuna ematea da.
Gure adituek zure galderari erantzutea
nahi baduzu, bidali zure mezua helbide
elektroniko honetara: info@consumer.es
Eskutitza nahiago baduzu, jarri beste
helbide hau gutunazalean: CONSUMER
EROSKI Aldizkaria, San Agustín auzoa z/g,
48230 Elorrio (Bizkaia).
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Irria hortzetan
Hortzetako ortodontzia ez da haurren eta nerabeen kontua soilik;
adin guztietako jendeek erabiltzen dituzte egun gailu horiek

DENTISTEN itxarongeletan honako
argazki hau ikusi liteke gutxi-asko: 8
urteko haurra, 20 urteko gaztea, 34
urteko gizasemea, 43ko beste bat eta
50 urtetik gorako emaztea. Hortzetan
dute arazoa guztiek, jakina: batek barrurantz okertuak ditu, kanporantz
besteak, higatu egin zaizkio beste honi, masailezurra lokatu beste hari…
Tratamendua ez da berdin-berdina
izango guztientzat, baina bai antzekoa: ortodontzia.
Duela gutxi arte, haur eta gazteek soilik eraman ohi zuten aparatua, eta
nekez ikusiko zen adin nagusikorik
halako gailuekin. Orain, aldiz, adin
guztietakoek jartzen dituzte, eta
horren erakusgarri azken bost urteetan, adibidez, hiru halakotu dela
ortodontzia kopurua helduengan.
Ortodontzia Ikusezinaren Espainiako
Elkarteak emandako datuen arabera,
18 urtetik gorakoei egiten dizkiete
egun ortodontzien % 35, eta gehiengehien, 25 eta 45 urte bitartekoei.
Irribarre ederra eta hortz osasungarriak erakustea, horixe da jendearen
helburua, hurrenkera horretan, gainera (halaxe erakutsi du erakunde horrek egin duen azken inkestak).
Galdekatuen % 70ek adierazi dutenez, prest egongo lirateke halako tratamendu bat hartu eta euren
irribarrea edertzeko.

60 urteko gizon-emakumeek ere eraman ohi dituzte. Halako tratamenduak hasteko adinik egokiena 12 eta
15 urte inguru horretan izaten da
(orduan egoten dira osatuta hotz-haginak), eta hortzetan bestelako arazorik izan ezean, ez da zertan joan
espezialistarengana haurrak 7 urte
bete baino lehen. Hainbat faktorek
eragiten diote ahoaren bilakaerari,
elikadurak, ohiturek eta herentzia genetikoak, besteak beste, eta arazoren
bat sortzen bada haurra hazten ari
den garaian, lehenbailehen jarri behar zaio konponbidea, etorkizunean
kalte larririk sor ez dezan.

Ez da adin kontua

Helduen ahoak ez dira haurrenak bezain moldagarriak. Ahoak bere forma
hartua izaten du, hezurrak bere neurrira etorriak egoten dira eta aurpegiaren beheko aldeak ere itxura
jakina edukitzen du. Behin hazkunde
garaia pasatu ondoren, ezinezkoa izaten da hori guztia aldatzea. Helduek,
gainera, hortz-hagin batzuk galduta
izaten dituzten, edo hortzoietan gaixotasunak ere bai beste tratamendu
batzuen ondorioz; horiek ere arazo
bihurtzen dira ortodontziarekin lortu
nahi izaten dutena lortzeko: hortz-hagin ongi ahokatuak erakustea, irribarre erakargarria eta begitarte
harmoniatsua. Horrek guztiak aho
osasunari egiten dio mesede, eta osasun psikikoari ere bai, autoestimua
handitzen baitu.

Azken aldiko aurrerapen teknologikoei esker, ortodontzia mota sofistikatuak erabiltzen dira egun, eta adin
guztietako jendearekin, gainera.
Ortodontzia gehienak 25 eta 45 urte
artekoei jartzen dizkiete, baina 50 eta

Gehienbat arrazoi estetikoek bultzatzen dute jendea ortodontzia bat luzaroan eramatera, baina osasun
arazoak konpontzeko ere erabiltzen
ditu zenbaitek. Adibidez, masailezur
laburraren patologia sendatzeko;

zurrunga eta lo apnea agertzeko arriskua sortzen du patologia horrek, eta,
horrez gain, intubazio orotrakeala
egiteko zailtasunak ere bai. Gaitz hori dutenentzat, oso egokia izaten da
masailezurra luzatzea, eta horretarako, ortodontzia eta kirurgia erabili behar izaten dituzte.
Arrazoi horiengatik guztiengatik
gertatzen da zailagoa helduen hortzhaginak egoki kokatzea eta ahoak ongi funtzionatzea, eta espezialista
batek baino gehiagok esku hartu behar izaten du lan horretan: ortodontzista (dentista espezializatu horren
ardura izaten da hortzetan eta inguruko egituretan sortzen diren gorabeheren prebentzioa, diagnostikoa eta
tratamendua egitea), periodontzista
(gaixotasun periodontalen, hau da,
hortzoietako gaixotasunen prebentzioa, diagnostikoa eta tratamendua
egiteko ardura izaten du), dentista
eta, azkenik, masail-aurpegietako kirurgialaria. Helduengan garrantzi gehiago hartzen du alderdi estetikoak
haurrengan baino, eta gutxien nabarmentzen diren gailuak jartzera jotzen
dute askok, baita gailu ikusezinak
ere; horrek, jakina, espezializazio eta
prestakuntza gehiago eskatzen dio ortodontzistari.

Era eta prezio guztietakoak
Ortodontzia mota guztiak bi multzotan sailkatzen dira: kentzekoak eta
finkoak.
• Kentzekoak: jarri eta kendu egiten
dira, eta haurrak hazten ari direnean erabiltzen dira gehienbat, gorabehera funtzionalak eta hezurdurakoak zuzentzeko, eta sortzen ari >

23

CONSUMER
EROSKI

ORTODONTZIA, EROSOAGOA ETA ADIN MUGARIK GABEA

OSASUNA

24

diren joerak moldatzeko. Haurrari
nolako gorabehera agertu zaion,
halako gailua jarri beharko diote.
• Finkoak: euskarriek (‘brackets’ esaten diete ingelesez) eta metalezko
uztaiek osatzen dituzte. Euskarriak
metalez edo zeramikaz eginak izaten dira, eta hortz-haginetan itsasten dituzte; euskarri batetik bestera,
metalezko uztaiak joan ohi dira.
Ortodontzia, bestalde, ikusten den
horietakoa izan daiteke –ohikoena-,
edo ikusezina ere izan daiteke (helduek hori eskatzen dute gehien, apenas antzematen delako eta besteak
bezalako emaitzak ematen dituelako). Esan bezala, alderdi estetikoak
asko kezkatzen ditu helduak (alderdi
ekonomikoak ere bai, jakina); ortodontzia oharkabean geratzea nahi
izaten dute, eta hori lortzen duten
zenbait teknikaren berri emango
dugu jarraian:

da eta oso erosoa da. Prezioa: 2.500
euro sinpleenak eta 6.500 garestienak baina normalean 5.500 euro inguruan ibiltzen dira.
• Mihi-ortodontzia. Hortz-haginen
barruko aldetik jartzen dira gailu
horiek, eta ezkutuan geratzen dira.
Ortodontzia
mota
honetan,
Inkognito izeneko sistema da azken
asmakizuna, eta aurrerapen handia
ekarri du ortodontzia ikusezinen
arloan. Prezioa: 3.000 euro merkeena eta 8.000 garestienak baina ohikoena 6.500 euro inguru ordaintzea
izaten da.

‘Inkognito’ sistema
Azken urtean % 200 ugaritu dira teknika honen erabiltzaileak. Gailuak
hortz-haginen barruko aldean itsasten dituzte, eta, beraz, ez dira ikusten. Ahoan ez du trabarik egiten
eguneroko eginbeharretarako, eta

Gero eta gehiago helduak dira ortodontzistaren
kontsultara doazenak eta estetika axola zaienez,
ikusten ez diren aparailuak nagusitzen hasi dira

• Zeramikazko euskarri edo bracketak. Gardenak izan daitezke edo zeharrargiak, eta hortz-haginen
kanpoaldean itsasten dira. Hortzen
kolorea hartzen dute, eta ia ez da
antzematen ortodontziarik. Metalik
ez dute izaten agerian, nahiz eta
uztaiak metalezkoak izaten diren.
Hitz egiteko trabarik ere ez dute
egiten, eta oso denbora gutxian
egokitu daiteke horietara. Alderdi
estetikoa zaintzen dute, eta emaitza
onak ematen dituzte. Prezioa: 3.000
eta 3.5000 euro inguru, normalean
baina 1.600 eurotakoak ere badira
eta baita 4.300 euro kostatzen
direnak ere.
• Invisaling. Teknika honek hortz-lerrokatzaileak erabiltzen ditu, guztiz
gardenak eta jarri eta kendu egin
daitezkeenak. Sistema honek ez
dauka ez metalezko uztairik eta ez
euskarririk, neurrira egina izaten

beste teknikek baino azkarrago
zuzentzen ditu hortz-haginak.
Teknika honi esker, bestalde, gailuak
banan-banan egiten dituzte erabiltzaile bakoitzarentzat. Ahoaren irudi
digitala lortzen dute ordenagailuan,
hiru dimentsiotan, eta hortz bakoitzaren euskarria banan-banan diseinatzen dute, hori ere ordenagailu bidez;
eta berdin metalezko uztaiak ere.
Gailu fin-finak sortzeko aukera ematen du sistema honek, eta, ondorioz,
hortzen mugimendua oso ongi kontrolatu daiteke, eta hitz egiterakoan
ez du trabarik egiten (lehen bi asteetan bai zertxobait). Mihi-ortodontzia
guztien artean, hauxe da bereziena.

Iraupena eta emaitzak
Ortodontzia tratamenduen iraupena
asko laburtu da azken hamar urteetan, eta aurrerapenen ondorio izan da

hori. Profesionalek goi mailako
teknologia erabil dezakete egun: metalezko uztai memoriadunak (informazioa ematen zaio eta horren
arabera jokatzen dute aurrerantzean)
eta euskarri berriak, bestelako hortz
mugimendu bat eragiten dutenak, indar arinagokoa, leunagoa, gutxiago
eragozten duena eta hortzak azkarrago mugiarazten dituena. Teknologia
berri horri esker, tratamenduek 12 eta
18 hilabete artean irauten dute egun,
lehengoaren erdia.
Hortzak, hala ere, bizi guztian mugi
daitezke, kontu fisiologikoa da hori,
eta, ondorioz, euskailuak erabiltzeko
gomendioa egiten dute ortodontzistek, tratamendua bukatu eta hortzei
mugitu gabe eutsi ahal izateko. Gailu
sinpleak izaten dira, eta ia sumatu ere
ez dira egiten ahoan. Haurretan, euskailuak zenbait urtez eramatea komeni izaten da, eta helduetan, berriz,
bizi osoan.

Bizi guztirako inbertsioa
Ortodontzia mota bat hautatu edo
bestea, ez da berdin ordaindu behar
izaten. Kanpo ortodontzia batek –ohiko horietakoak- 3.000 euro inguru balio izaten du, eta ikusezinak, berriz,
7.000 euro ere bai zenbaitetan.
Osasun publikoak ez ditu bere gain
hartzen tratamendu horiek, baina
aseguru pribatu batzuek estali ohi dituzte tratamendurik oinarrizkoenak.
Ortodontzia Ikusezinaren Espainiako
Elkarteak txosten bat egin du,
‘Sonrisa’ izenekoa, eta han esaten denez, honako ezaugarri hauek behar
ditu irribarre batek “polita” izateko:
ezpainak bereizi eta hotz zuriak agertu behar dute, simetria testuinguru
batean, ongi lerrokatuta, hortz-arku
zabalean, forma erregularrekin eta
neurri proportziodunekin, eta hortzoiak altuera egokian dituztela.
Heldu askok, ordea, hortzak gaizki
ahokatuak izaten dituzte, nahiz eta
hori ez den helduen gaitza soilik;
adin guztietan ager daiteke, eta guztiek ez daukate neurri bereko eragina
(izan daiteke hortz bat edo bi ateratzea hortz-arkutik, edo izan daiteke
hortz-hagin guztiei eragiten dieten
mugimenduak gertatu izatea). Urteak

igaro ahala, ia hortz-arku guztietan
gertatzen dira aldaketak, bai ahokatzeko moduan bai hortzen kokapenean. Eta hortzak oker badaude eta
elkarren artean gaizki ahokatuak, horiek azkarrago higatuko dira, eta hortzoietan gaixotasunak agertzeko
arriskua handitu egingo da. Eta horrek, azken buruan, ahoaren funtzionamenduari eragiten dio.
Ortodontziak, gainera, beste gaixotasun batzuei aurre egiteko ere balio
du, zeharka bada ere, jendeak diziplina gehiagorekin hartzen baititu ahoko higiene eta garbitasun kontuak.
Ahoa gehiago zaintzeko joera izaten
dute, eta gutxiago sortzen zaizkie arazo periodontalak edo txantxarra.
Ortodontzia, beraz, modu ona da
ahoa zaintzeko ohiturak sustatzeko
eta epe luzera iraunarazteko.

Garbitasuna
ezinbestekoa da
Ortodontzia daramanak gauero egin
behar du ahoa txukun-txukun garbitzeko saioa. Hortzetan, hortzoietan
eta gailuetan egunero pasatu behar
da eskuila, hiru minutuz, gutxienez.
Horretarako oso lagungarriak izaten
dira hortz tartean sartzeko eskuilak,
ongi iristen baitira euskarriak eta
uztaiak garbitzera. Otordu bat egin
ondoren, arin-arin pasatu behar eskuila, janari hondarrak kentzeko.
Eguneroko garbiketa saioen osagarri,
profesionalarengana ere joan behar
da maiztasun jakinarekin, hark ere
garbitu dezan ortodontzia, eta ortodontzistari egiten dizkiogun bisitetan
ere garbitzen badute noizean behin,
hortzak garbi eta hortzoiak osasuntsu
egongo dira.
Hortzen barrualdean ortodontzia finkoa jarriz gero, hortzen kanpoaldeari
ez zaio arreta berezi-berezirik eskaini
behar. Barruko aldea zaindu behar da,
eta eskuila han erabili, euskarri eta
hortzak ahalik eta ongien garbi ditzan. Garbiketa kontuez gain, beste
kontu batzuk ere hartu behar dira
aintzat ortodontziekin: metalezkoak
badira, gerta daiteke interferentziaren
bat sortzea erresonantzia magnetikoarekin (txikia izan ohi da, hala ere). //

OROITU...
Ortodontzistarengana joateko adinik egokiena
haurrak 7 urte dituenean izaten da.
Egungo ortodontzia teknikei esker, helduek
aukera dute gailu ikusezinak jartzeko, minik
ematen ez dutenak eta iraupen laburragoa
dutenak.
Ortodontzistak zaindu behar ditu hortzetan
sortzen diren gorabeherak, bera da
espezialista, eta haren ardura da
dentistarekin eta gainerako espezialistekin
koordinatzea.
Mantentze-lana zertxobait zainduz eta
eragozpen handirik sortu gabe,
ortodontziarekin lortutako emaitzei luzaroan
eusteko modua izaten da.
Hortzak edozein adinetan mugi daitezke, eta
ortodontzista on batek asmatuko du zein
irtenbide eman.
Aurrerapen teknologikoei esker, urtebetean
egin daitezke ortodontzia tratamenduak.
Iturria: Arturo Vela, Ortodontzia Ikusezinaren
Espainiako Elkarteko lehendakariordea
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Etxea ospitale
Gaixoak ospitalez kanpo artatzeko programei esker, profesionalek
zainduta egon daitezke mugikortasun arazoak dituztenak eta osasun
etxeetara iristeko zailtasunak dituztenak

EGUNERO OSPITALERA joaten
ibili beharra deseroso samarra gerta
daiteke, baina hori bukatu da –bai,
behintzat, pertsona batzuentzat–;
orain, ospitalea bera dator etxera.
Etxean bakarrik bizi diren adinekoek,
patologia jakin batzuk dituztenek eta
osasun etxeetara iristeko zailtasunak
dituztenek jasotzen dute, batik bat,
zerbitzu hori. Eguneko ospitaleak badira orain ere, edo asteko ospitaleak,
edo kirurgia anbulatorioa edo egonaldi laburretarako unitate medikuak,
baina orain, bizi itxaropena luzatzen
ari den neurrian, gero eta gaixo gehiagok eskatzen dute etxean bertan artatu ditzaten.
Mediku laguntza emateko programa
hauen helburua da gaixo jakin batzuei
laguntzea, arrazoi batengatik edo bestearengatik mugitzeko arazoak dituzten gaixoei, alegia, haien bizia eta
segurtasuna arriskuan jarri gabe, betiere. Laguntza hori, hala ere, ez da
mugatzen zaintza medikuetara; diziplina anitzeko eredu bati jarraitzen
dio, eta gaixoen bizi-kalitatea hobetzeko asmoz, jarduera ugari biltzen
ditu: osasuna sustatu eta babestekoak, lehen mailako arretaren ingurukoak, prebentzio klinikoari buruzkoak,
errehabilitazioaren gainekoak eta tresneria berezia erabiliz egin beharreko
esku-hartzeekin zerikusia dutenak.
Ospitaleratze mota hau, etxekoa, alegia, New Yorken sortu zen, 1947. urtean, ospitaleetako gelak jendez
husteko batetik, eta gaixoari tratu goxo eta hurbilagoa eskaintzeko bestetik. 1951n Frantzian erabiltzen hasi
ziren, eta 60ko hamarkadan hedatu
zen Europako gainerako herrialdeetara. Espainian, ospitaleak beteta zeudelako eta gastua egokitu beharra

zegoelako hasi ziren erabiltzen,
baina osasun arloko eskumenak autonomia erkidegoen esku utzi zituztenetik, sistema horrek ez du bilakaera
bera izan leku guztietan. Euskal
Autonomia Erkidegoan eta Valentziako Erkidegoan, adibidez, bide handia
egin du, zerbitzu hori arautzeko onartu dituzten legeei esker, baina gainerako erkidegoek ez dute lege berezirik
egin gai horren inguruan.

Emaitza onak
Gaixoak etxean artatzea neurri eztabaidatua da oso, baina profesionalen
esanetan, abantaila handiak eskaintzen ditu. Ikuspegi zientifiko-teknikotik begiratuta, honako alderdi hauek
nabarmendu litezke: infekzio gutxiago hartzen dituzte gaixoek, eta ospitaleratzeak sortzen dituen eragin
kaltegarriak ere gutxitu egiten dira
(nagusiki, gaixotasun iatrogenikoak
agertzeko arrisku gutxiago izaten da,
hau da, gaixoaren egoeran nahasmendu gutxiago sortzen dira medikuaren
eraginez). Gainera, buru nahasmendu
eta depresio gutxiago izaten dituzte
adineko gizon-emakumeek.
Abantaila psikosozialen artean, berriz, honako hauek azpimarratu litezke: gaixoaren harreman pertsonalak
hobetzen dira, ingurua hurbilagoa eta
erosoagoa egiten zaie, familiakoen
eta osasun langileen arteko komunikazioa ona izaten da eta zaintza gizatiarragoa ematen diete.
Ospitaleak kudeatu behar dituenaren
ikuspegitik aztertuta, honako abantaila hauek edukiko lituzke: oheak lehenago libratzen dira eta jende
gehiagoren esku egon daitezke, aurrekontua txikitu egiten da, eskura dituzten baliabideak hobeto erabil

daitezke, eta arreta maila guztiak hobeto integratzeko eta hobetzeko aukera ematen du.

Gaixotasun eta egoera
jakin-jakinak
Etxean artatzen dituzten gaixoak, batik bat, adinekoak izan ohi dira,
zaintza aringarriak behar izaten dituzten adinekoak, eta horiez gain,
minbizia edo endekapenezko beste
gaitzen bat dutenak ere bai.
Espainian, arnas aparatuko gaitzak,
digestio aparatukoak eta zirkulazio
aparatukoak dituztenak artatzen dituzte gehien etxean, hiru patologia
horiek erasandakoek erabiltzen dute
gehien osasun laguntzarako zerbitzu
mota hori.
Gaixo bat etxean artatu dezaten, honako baldintza hauek bete behar izaten dira: gaixoak eta familiak onartu
behar dute; egiaztatu behar da gaixoaren ingurukoek badutela modua
zaintzaile bat jartzeko gaixoari (profesional espezializatua izan daiteke
edo beste norbait); etxebizitza egokitu beharra egon liteke, gutxieneko
baldintza batzuk eskaini behar baititu
gaixoari arriskurik ez sortzeko; eta,
azkenik, gaixotasunak etxean artatzeko modukoa izan behar du.
Lehen mailako arreta ematen duten
zerbitzuek erabakitzen dute, oro har,
komeni den edo ez gaixoa etxean artatzea eta hartarako programaren batean izena ematea. Oso garrantzitsua
da, hala ere, etxean artatzeko zerbitzua ongi koordinatuta egon dadin
gainerako osasun zerbitzuekin: ospitalea, larrialdi zerbitzuak, gizarte zerbitzuak eta lehen mailako arreta
zerbitzuak. //
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Lotsak gaixotuta
Muturreko herabetasuna eta gizarte-herstura elkartzen direnean,
pertsona bat bakartuta gera daiteke eta horrek kalte egin diezaieke
besteekin dituen harreman moduei

PERTSONA isilak aspergarriagoak
dira: gezurra; herabeek bere burua
bakartu eta gizartetik baztertzera jotzen dute: gezurra; barnerakoiek ez
dute gizarte-estimu handirik: egia.
Sentimenduak jendaurrean agertzeko
uzkur izaten direnek, oro har, barnemundu aberats eta bizia izaten dute,
baina gizartearen begietara ez dira
izaten besteak bezain erakargarri.
Konfiantza kontua da, hala ere.
Aukera ematen dietenean, eta aurreiritzirik gabe adi jartzen zaizkienean,
harrituta utzi ohi dute jendea,
hizketarako dohain handia izaten dutelako eta nornahi bezain jatorrak
izan daitezkeelako. Baina, aldiz, herabetasuna arazo bihurtzen bada zenbait gizarte-egoerari aurre egiteko,
“iheserako jarrera” sor dezake pertsonengan: harreman pertsonal eta hurbilekoak saihesteko joera izango
dute.

Barnerakoiak
Zenbait pertsonak lagunartean ibili
nahi izaten dute beti, eroso sentitu
ohi dira giro bizi eta dinamikoan, inguruarekin eta ingurukoekin harremanean; pertsona kanporakoiak dira
horiek. Badira, ordea, halakoen zale
ez diren pertsonak ere, pertsona barnerakoiak, alegia. Horrek ez du esan
nahi, hala ere, gaitasun gutxiago daukatenik beste jendeekin harremanak
sortzeko; segur aski, deseroso sentituko dira talde handietan, eta are gehiago
jende
ezezagunarekin.
Horrexegatik moldatzen dira hobeto
talde txikietan eta hurbileko zaizkien
giroetan, seguruago eta erosoago
sentitzen direlako.

Izaera barnerakoi hori dutenek
garun-jarduera handia izan ohi dute,
eta horren eraginez, euren pentsamenduei jartzen diete arreta, eta ez
kanpotik datorren informazioari.
Kanpotik datorren informazioa euren
barnerako prozesatzen dute; pertsona
kanporakoiek, aldiz, kanporantz egiten dute, beste pertsonekin joan-etorriko harremanak sortzeko.
Barnerakoi izatea ez da, inondik ere,
arazo bat; nortasunaren ezaugarri bat
da, norberak munduarekin zer-nolako harremanak nahi dituen zehazten
duen ezaugarria, eta ez du zertan ondoriorik izan osasun psikologikoan.
Pertsona barnerakoiak isilagoak izaten dira, baina haien barne-mundua,
oro har, aberatsagoa izaten da.
Kanporakoiek, berriz, arreta gutxiago
jartzen diote euren buruari, baina
jende artekoagoak izaten dira.

Herabetasuna
Pertsona barnerakoiek denbora gehiago behar izaten dute besteengan konfiantza sortzeko, ez dira beste batzuk
bezain adierazkorrak izaten, eta bai,
aldiz, beren burua bakartu zaleak
zenbaitetan; hori dela eta, herabetzat
jotzen dituzte batzuetan. Inguruko
pertsonak saiatzen dira haiek akuilatzen, hitz egin dezaten eta naturaltasunez
komunikatu
daitezen,
besteengan konfiantza eragiteko.
Jokabide zabaldu samarra izaten da
hori, baina horrek kalte egiten die
pertsona horiei mesede baino gehiago, behartu egiten baititu eurak ez diren bezala agertzera. Egokiagoa
litzateke nori bere denbora ematea
konfiantza eginez eta eraginez joan >

>
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Askotan ez da bereizten zer den barnerakoia izatea eta zer herabea izatea, eta gauza bera balira bezala
erabiltzen dira, nahiz eta ez hala
izan. Herabe denak zailtasuna eduki
ohi du besteekin harremanak egiteko.
Pertsona herabe batek oso gustura
hartuko luke beste jende batekin jardutea eta harremanetan aritzea, baina ezin izaten du: beldur izaten da,

tan, estutasun arazo handiak izaten
dituzte, eta oso zail gertatzen zaie euren beldurrei aurre egitea; hori dela
eta, ez dute nahi izaten laguntza eskatu eta espezialista baten esku jarri,
iruditzen baitzaie terapeutarekin sor
daitekeen harremana ere mehatxu bat
izan daitekeela eurentzat.
Muturreko herabetasunak eta horrek
dakarren fobia sozialak bakartzera
eraman dezakete pertsona, harremanik gabeko testuinguruak bilatzera,
eta horretarako, jendeari ihes egiteko
jarrera hartu ohi dute. “Iheserako

Pertsona barnerakoiek barne-mundu aberatsa dute
eta lotsatitzat jotzen diren arren ez dira: ez diote
jendartean egoteari herabeek dioten beldurra

besteen beldur –ezezagunek beldurtzen dute, batik bat–. Jendartean moldatu ezinak estutasuna sortzen dio,
eta estutasun hori ikara bihurtzen bada, fobia soziala ager dakioke. Eta
fobiak jokabide arraroak hartzera eraman dezake pertsona, eta jendearekiko harremanak propio saihestera.

Gizarte harremanek
beldurtuta
Harreman pertsonal eta hurbilekoei
ihes egiten dieten pertsonek, gehiene-

jarrera” horrek ez du uzten bizimodu
normalik egiten, gizakia espezie soziala baita, eta ia ezinezkoa zaio harremanik gabe bizi izatea.
Jendearekin harremanetan aritzeko
beldurrak nekez ekarriko du pertsona
bat erabat bakartzea, baina arazo larri-larria izatera irits daiteke, eta gerta daiteke norbait gaitasunik gabe
uztea, eta ez jendartean moldatzeko
soilik; halako ondoeza sortzen du,
nor berean ere moldatu ezinik uzten
du. Pertsona horiek badakite zer ger-

tatzen zaien, baina ez dira gai sentitzen egoera hori gainditzeko, eta,
ondorioz, bakartzera jotzen dute
etengabe. Asko sufriarazten die horrek, beldurtu egiten baititu besteen
artera bildu beharrak eta haiekin
egon beharrak.

Nola ‘ihes egin’
bakartze egoerari
Beren burua era horretan bakartzen
duten pertsonek lor dezakete muturreko herabetasuna gutxitzea eta jendearekin eta jende artean bizitzeko
gaitasuna lantzea. Espezialista batengana joatea de lehen urratsa, giro goxo eta hurbilekoa eskainiko digun
norbaitengana. Teknologia berriak ere
lagungarri gerta daitezke, zeharka bada ere, lehen harremanak sortzeko
eta jendearekin egoteko. Bide hori,
ordea, jende artera irekitzeko bide bat
gehiago izatea komeni da, eta ez bide
bakarra.
Harremanak sortzeko zailtasunak
dituen pertsonak ez du obsesioz hartu behar egoera, eta ez du tematu behar inor baino irekiagoa eta jende
artekoagoa bihurtzen, tema horrek
estutasuna baino ez baitio sortuko.
Lehenengo urrats moduan, jendearekin gehixeago jarduten saiatu behar
luke. Nola? Eroso sentiaraziko duten
egoerak bilatuta, solasaldi laburrak,
adibidez, beldurrak kentzen joateko
poliki-poliki. Inguruko denda eta saltokietara maiz-maiz joatea izan liteke
irtenbide bat, eta langileekin adeitasunez jokatzea; haiek ere berdin
hartuko dute, segur aski. Esperientzia
hori lagungarria izan daiteke ohartzeko jendea ez dela mehatxu norberarentzat. Bestelako jarduera batzuk ere
egin daitezke, besteengana asko-asko
hurbiltzera behartzen ez duten jarduerak. Ikastaro labur bat, adibidez,
talde txikian: gimnasio batean edo
kirol klub batean izan daiteke
(han inork ez du espero izango pertsona horrek berebiziko ahaleginik
egin dezan harremanak sortzeko).
Garrantzitsuena izaten da jendea inguruan edukitzea eta harremanen bat
egin ahal izatea, oso azalekoa bada
ere. Erabat eta etengabe bakartuta dagoenak, izan ere, oso triste jartzeko
arriskua izan dezake, edo depresioan
erortzekoa. //

Basoak:
ezin zuretik bizi
Atzerritik datozen zur batzuk merkeagoak dira, eta horiekin lehiatu behar dute tokiko
basoek; zuraren bidea ez da irtenbide bakarra, ordea: aisialdiak hainbat negozio aukera
ematen ditu, eta berdin karbono dioxidoari lotutako ekimenek eta bioaniztasuna zaintzea
helburu dutenek. Horrek guztiak erronka berriak ekarri dizkio baso-kudeaketari

ZURAREN prezioa ia ez da igo
azken hogei urteetan, eta Europan
zuretarako erabiltzen diren basoentzat gero eta zailagoa da merkatuan
lehiatzea, baita Espainiakoentzat ere.
Basotik zura ateratzea gero eta garestiagoa da, inguru menditsuetan,
batik bat, horietan nekez automatizatu baitaiteke prozesua (ateratzea eta
garraiatzea). Pirinioetako basoetan,
adibidez, gainbehera doa zura ateratzeko jarduera. Beste gauza askorekin
gertatzen den bezala, errazagoa eta
merkeagoa da zura beste herrialde
batzuetatik ekartzea, inguruko mendietatik lortzea baino. Kataluniako
Basoen Zentro Teknologikoak eman

dituen datuen arabera, urtean
500.000 metro kubiko zur ekoizten
dira Katalunian, eta bi milioi metro
kubiko kontsumitzen dira.
Tokiko ekoizpena ez da errentagarria.
Tropiko inguruko herrialdeak eremu
handiak bete dituzte zuhaitzez, eta
oso-oso merke eskaintzen dute zura
Europako prezioekin alderatuta.
Gauza bera gertatu da Landetan,
Frantzia hego-mendebaldean: eremu
laua da oso, eta horri esker, pinudi
handiak landatu eta zura ateratzeko
prozesua mekanizatu egin dute.
Ondorioz, merkatuan lehiatzeko prezioetan eskaintzen dute.
>
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dadin, ezertara presatu eta behartu
gabe. Era horretan, poliki-poliki joanez, eroso sentituko da protagonista
izan beharrik gabe, eta gozatu egingo
du lagunartean eta familian.
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baina zerbitzuen bidetik etorriko
zaie irtenbidea basoei, batik bat ingurumen zerbitzuetatik. Munduko merkatuan gero eta gogorragoa da lehia;
prezioak behera eta behera ari
dira, eta zura eta zuntza ateratzea ez
da errentagarria industriarentzat.
Gainera, Europa Ekialdetik datorren
zura ere –biribil handietan etortzen
da– merkatu egin da. Ondorioz,
Europa zaharreko basoek beste aukera
batzuen bila hasi beharra izan dute.

ZURETARAKO BASOEN ETORKIZUNA
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Eta aukera horietako bat biomasa
izan daiteke, biomasa energia sortzeko erabiltzea, alegia. Ingurumenaren
Kongresu Nazionalak (CONAMA)
aurkeztu duen azken lanak dioenez,
biomasa erabiltzea egokia izan daiteke energia eskari gero eta handiagoari erantzuteko, eta, aldi berean,
errentagarriago bihurtuko lituzke zuretarako erabiltzen diren basoak.

Zuretarako erabiltzen diren zuhaitzen artean,
pinua gailendu da penintsulan; makala ere
dezente erabiltzen da, eta eukaliptoa ere bai,
papera egiteko gehienbat

Zuhaitzak, zurak eta zikloak
Espainiako basoak, Europako gehienak bezala, gizarte aurreratu baten
beharretara moldatu dira. Telefono
sarea hedatzen eta hedatzen hasi zenean, adibidez, pinu asko behar izan
ziren telefono zutabeak egiteko, eta
pinudiak erruz ugaritu ziren. Euskal
Autonomia Erkidegoan, adibidez,
Pinus radiata erako pinudiek hainbat
eremu hartu dituzte, garai batean nekazaritzarako edo abeltzaintzarako
erabili zirenak. Pinuak oso egokiak
dira inguruak basoberritzeko, baldintza txarretan eta lur pobreetan
hazteko gaitasuna baitute; arteak eta
haritzak, aldiz, ez dute dohain hori,
eta elikagai ugariko lurra behar izaten
dute. Pinua, gainera, bakartuta eta
eguzki galdatan hazi daiteke, eta beste espezie batzuk, berriz, beste zuhaitz batzuen babesa behar izaten
dute. Eta hazkunde zikloa, gainera,
haritzarena edo intxaurrondoarena
baino azkarragoa du pinuak, eta hori
dela eta, basojabe askok haren alde
egin dute.
Besteak beste arrazoi horiengatik gailendu da pinua penintsulan zuretara-

ko erabiltzen diren basoetan. BasoEgiaztatzeen Behatokiaren arabera
(PEFC), 451.331 hektarea pinu daude
Espainian, 6.726 hektarea makal,
73.278 eukalipto, 85.311 pago, 97.092
haritz, eta beste espezie hostodunenak, 12.965.
Espainian pinu zura ekoizten da batik
bat, baina papergintzarako ere erabiltzen dira beste zur batzuk, eukaliptoarena nagusiki (Australiakoa da
jatorriz zuhaitz hori, eta Espainia iparraldean eta hego-mendebaldean landatzen dute gehienbat); pago zura ere
dezente ekoizten dute, altzariak egiteko eta zurgin lanetarako, batik bat.
Makala ez dago beste horiek bezain
hedatua, baina hori ere erabiltzen dute zenbait gauzatarako (azkar hazten
da hori ere), kontratxapatuak eta paper-pasta egiteko, nagusiki. Beste zur
batzuk askoz gutxiago agertzen dira:
Asturiasen, adibidez, gaiztainondo
ekoizpen txiki bat badute, eta
Espainia iparraldean, intxaurrondo
eta harizti batzuk ere bai; haritz horiek mantso hazten dira, baina babes
ona ematen diete desagertzeko arriskuan dauden zenbait espezieri, basoi-

larrari eta hartz arreari, adibidez.
Tokiko zuretan inbertitzea ideia ona
izan daiteke. Zenbait enpresak aukera
eskaintzen diete kontsumitzaileei inbertsio txikiak egiteko bertako zuhaitzetan, gero zuretarako erabili ahal
izateko. Maderas Nobles del Segura
enpresak, adibidez, hamar intxaurrondo gazte eskaintzen ditu 3.000
euro pasatxoren truke. Hogei urteren
buruan, lehen mailako zura ematen
badute, inbertitzaileak 40.000 eskuratu ahal izango ditu, eta zur apalagoa
bada, 13.000 euro. Bost gaztainondo
eta beste bi espezietako bi zuhaitz
1.700 euroan saltzen dituzte. 25 urteren buruan, 14.794 euro edo 5.794
euro aterako ditu inbertitzaileak, zura
nolakoa den.

Basoak kudeatzea
FAO erakundeak txosten batean
aztertu du zein egoeratan dauden
munduko basoak 2009. urtean (Nazio
Batuen baitako erakundea da hori,
eta Elikadura eta Nekazaritza gaiez
arduratzen da); han esaten denez,
basoei lotutako industriak lehiakortasuna galtzen jarraituko du Europan,

Espainiako leku askotan, basoak ustiatzeari utzi diote, zurak ez baitu etekinik ematen. Eta baso bat bertan
behera uzten denean, garbitzeko
eta bakantzeko lanik hartu gabe, trinkotu egiten da, itxi; leku eta argi faltan, zuhaitzak ahuldu egiten dira, eta
errazago harrapatzen dituzte gaixotasunak. Horrez gain, suteak gertatzeko
arriskua ere handitu egiten da, eta
haizeari eta elurrari aurre egiteko gaitasuna urritu. Biomasaren aukera, beraz, ez da txarra: zur industriako
hondakinetatik lortzen da biomasa,
zur moduan saldu ezin diren hondarretatik, eta basojabeek etekin gehigarri bat eskuratuko lukete.
Basoek beste funtzio bat ere badute,
garrantzitsua gainera: paisaia mota
baten euskarri dira, karbono dioxidoarentzat isurbide bihurtzen dira eta
bioaniztasuna hedatzeko eta iraunarazteko leku. Basoak, beraz, gizarte

osoarentzat dira onuragarri, eta administrazioei dagokie horien aldeko politikak eta tresnak abian jartzea, eta
basojabeei laguntzak ematea, behin
betiko desagertu ez daitezen.

Egiaztagiria duten zur eta
basoak
Europan merkaturatzen diren zur tropikal asko –kaoba, ipea, sapellia, teka…– oihan birjinetatik datoz, edo
oihan horiek errotik moztu ondoren
landatu dituzten zuhaitzetatik. Oihan
birjinak era horretan ez suntsitzeko,
kontrol eta egiaztatze mekanismo bat
jarri zuten abian mundu osorako,
FSC izenekoa (Forest Stewardship
Council), eta horren bidez bermatu
nahi izaten da baso ustiaketa iraunkorra eginez lortzen dela zura. Zigilu
bat jartzen zaie produktuei, eta horri
esker, kontsumitzaileak jakin dezake
modu iraunkorrean ustiatzen duten
baso batetik datorrela erosi duen
hori.
Europa mailan, berriz, PEFC sistema
sortu dute basoen kudeaketa kontrolatzeko. Espainian 2007. urtean ezarri
zuten, eta geroztik, milioi bat hektarea egongo dira PEFC sistemaren bidez egiaztatuta (guztira, 18 milioi
hektareako gainazala hartzen dute
zuhaiztiek). PEFC sistema hobeto
moldatzen da Europako egoerara: basorik gehienak jabe pribatuen esku
daude, eta basoak modu iraunkorrean
kudeatzeko legeak ere aspaldi samarrekoak dira. Egoera ez da perfektua
Europan ere, baina herrialde tropikaletakoa baino askoz hobea bai; han
ustelkeria handia dago, interes ekonomiko itzelak, eta enpresa handiek
erosten dituzte lur asko, epe motzean
etekinak atera ahal izateko. Horrek
guztiak, jakina, arriskuan jartzen ditu
baso birjinak eta horiek duten bioaniztasuna. //

FCS zigiluari esker, kontsumitzaileak
badaki produktu bat ez datorrela baso
birjinetatik edo baso birjinak suntsitu
ondoren landatu dituzten zuhaitzetatik
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HIRI HONDAKIN SOLIDOAK: ESPAINIAKO 18 HIRITAN NOLA BILTZEN ETA
KUDEATZEN DITUZTEN AZTERTU DUGU

AZTERTU DITUGUN 18 HIRIETATIK, IRUÑEAK ERAKUTSI DU ARDURA
GEHIEN HIRI HONDAKIN SOLIDOAK BIRZIKLATZEKO LANEAN ETA
ZAZPI UDALEK EZ DIGUTE JAKINARAZI ZENBAT HONDAKIN BIRZIKLATZEN DUTEN, DATURIK EZ DAUKATELAKO. HIRI HAUETAKO
BIZTANLEEK DUELA LAU URTE BAINO HONDAKIN GEHIAGO SORTU
ZITUZTEN 2008AN, BOST MILIOI TONA, IA % 4 GEHIAGO

Gero eta zabor
gehiago sortzen
da eta udal batzuek
ez dakite zenbat
birziklatzen den
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ondakinen gaiak bereziki kezkatzen ditu agintariak eta
herritarrak. Gero eta gehiago kontsumitzen dugu, eta,
ondorioz, gero eta hondakin gehiago sortzen. 1995. urtean, Espainiako herritar bakoitzak 378 kilo hondakin
sortu zituen, 2003. urtean, 502 kilo, eta 2007an % 17
gehiago (urtean 588 kilo herritar bakoitzak). Datu horiek Europako batez bestekoaren gainetik jartzen dituzte espainiarrak (522 kilo sortzen du europar
bakoitzak urtean). Azken urteetan erruz ugaritu dira
erabilera bakarreko ontzi eta bilgarriak, eta horrek ekarri du zabor kopurua etenik gabe handitzea; egun sortzen dugun zabor guztiaren % 60 dira ontzi eta bilgarri
horiek, eta pisu guztiaren % 33 hartzen dute. Erabili
ahala botatzen jarraitzen badugu, 2020rako hirietan
sortzen den zaborra % 50 haziko da. Eta zenbat eta hiri hondakin gehiago sortu, orduan eta aurrekontu handiagoak beharko dira horiek bildu, garraiatu eta
tratatzeko; egun jada udal aurrekontuen % 20 hartzen
du arlo horrek. Egoera neurri horietaraino irits ez dadin, administrazio guztiak (Europakoa, Espainiako
Estatukoa, autonomia erkidegoetakoak eta udalak)
arau zorrotzak jartzen hasita daude; besteak beste, Hiri
Hondakinen Plan Integrala egin dute. Plan horren helburua da beiraren eta kartoiaren % 70 birziklatzea eta
plastikoen % 30. Plana bukatzeko zazpi urteren faltan,
ordea (2015ean bukatzen da), ez doa bide on-onetik.
Hamaika hirik jakinarazi diote CONSUMER EROSKI-ri
zenbat zabor birziklatzen duten (beste zazpik ez digute daturik eman, nahiz guk behin eta berriz eskatu),
eta batez beste, paper-kartoien % 47 birziklatzen dute,
pilen % 44 eta ontzien % 18. Egoera, hala ere, asko aldatzen da hiri batetik bestera. Iruñeak eman du emaitzarik onena guztietan, eta esan liteke hiri horixe
dagoela gertuen Hiri Hondakinen Plan Integralak ezartzen dituen helburuetatik. Nafarroako hiriburuan beiraren % 53 birziklatzen dute, paper-kartoien % 69 eta
ontzien % 28.
Oro har, 18 hiri hauetako herritar bakoitzak duela lau
urte baino % 2 hondakin gehiago sortu du 2008. urtean (1,32 kilo egunean bakoitzak), eta hiru hirik soilik
lortu dute 2004an baino zabor gutxiago sortzea: Bilbo,
Granada eta Bartzelona.
Espainiako 18 hiritan hiri hondakinak nola biltzen eta
kudeatzen dituzten aztertu du CONSUMER EROSKI-k,
eta orain arte esandakoak nabarmendu litezke ondorioen artean. Honako hiri hauetan galdetu dugu: A
Coruña, Alacant, Bartzelona, Bilbo, Donostia, Gasteiz,
Granada, Iruñea, Kordoba, Logroño, Madril, Malaga,
Murtzia, Oviedo, Sevilla, Valencia, Valladolid eta
Zaragoza. Udalek oso informazioa gutxi eman ahal
izan digute, eta deigarria gertatu zaigu hori. Deitu eta
zazpi hiritan ezin izan digute zehatz esan zenbat
hondakin berreskuratzen dituzten, Bartzelonak eta
Kordobak 2007ko datuak soilik eman ahal izan dizkigute, Malaga ia kanpo utzi behar izan dugu Udalak

laguntzerik eman ez digulako eta Murtzia azterketatik
kanpo geratu da, ez Udalak eta ez zaborra biltzen
duen enpresak eman nahi izan digutelako informazioa.
Hiri Hondakinen Plan Integratuak edukiontzi kopuru
bat jartzeko agintzen du hiritar multzo bakoitzeko, eta
hiririk gehienak gutxieneko kopurua jartzera mugatzen
dira: beira-edukiontzi bat 500 biztanle bakoitzeko, paper-kartoien edukiontzi bat 500 biztanle bakoitzeko eta
ontzien edukiontzi bat 300 biztanle bakoitzeko.
Bartzelonak 2007ko datuak soilik eman ditu, eta
Madril, Donostia eta Valentzia muga-mugan ibili dira,
gutxieneko kopurura iritsi ez iritsi. Iruñea nabarmendu
da edukiontzi kopuruan ere, beste guztien gainetik.
Zaborren udal tasa kobratzeko orduan, udal bakoitzak
bere sistema dauka, eta horregatik, zaila da elkarrekin
alderatzea. Hiri gehienetan urtean behin ordaintzen
dute (Sevillan eta Granadan hilero; Bilbon hiruhilabetean behin eta Logroñon urtean bitan), eta kopurua ez
da berdina leku guztietan; hiri berean ere guztiek ez
dute berdin ordaintzen, alderdi bat baino gehiago hartzen baitituzte kontuan: kaleak zein zerga maila duen,
zenbat ur kontsumitzen duen etxe bakoitzak edo etxebizitza zer neurritakoa den. Sevillan, 24 eurokoa da urteko gutxieneko tasa, eta Madrilen, berriz, urtean 190
euro ordaintzera ere irits litezke.

ZABOR GEHIEGI
Agintarien helbururik behinena zabor gutxiago sortzeko modua egitea da, baina emaitzetan ez da halakorik
ikusten: iaz bost milioi tona hondakin baino gehiago
bildu zituzten 18 hiri hauetan (duela lau urte baino %
4 gehiago ia). Guk aztertu ditugun hirien artetik, hiruk
soilik lortu dute 2004an baino zabor gutxiago sortzea:
Bilbo, Granada eta Bartzelona (hurrenez hurren, orduan baino % 6,7, % 4,3 eta % 1,5 zabor gutxiago sortu dute). Sevilla, Malaga eta Logroño daude beste
muturrean; horiek 2004an baino % 16,3, % 13,5 eta
% 10,8 zabor gehiago sortu dute, hurrenez hurren.
Herritar bakoitzak zenbat zabor sortu duen aztertzen
badugu, ez dugu aurkituko datu hoberik. 2004an, egunean 1,29 kilo zabor sortu zituen, batez beste, 17 hiri
horietako herritar bakoitzak, eta 2008an, 1,32 kilo
(hau da, 481 kilo urtean, orduan baino % 2 gehiago).
Kordoban eta Sevillan sortzen da zabor gehien herritar
bakoitzeko (1,52 kilo eta 1,48 kilo egunean), eta
Zaragozan eta Gasteizen gutxien (1,07 kilo egunean).
Nabarmentzekoa da beste datu hau ere: Sei hiriburutan ugaritu egin dira biztanleak, baina gutxitu egin da
bakoitzak sortu duen zabor kopurua eta Granadan, hiritarrak zein zaborra, biak jeitsi dira. Horien artean,
Bilbo aipatu behar da (duela lau urte baino % 7 zabor
gutxiago sortu du bilbotar bakoitzak). Bartzelonan eta
Granadan % 4 gutxitu da, Zaragozan, Gasteizen eta
Alacanten % 3 eta Madrilen % 1. Sevillan, % 7 igo da
eta Malaga eta Valladoliden % 10.
>

2008AN SORUTAKO HIRI HONDAKIN SOLIDOAK*
Hiria

2008an guztira HHSen bilakaera,
bildu diren hiri
guztira
hondakin solidoak(1)
A Coruña
117.067
% 3,1
Alacant
167.672
% 4,2
Bartzelona
861.096
% -1,5
Bilbo
178.331
% -6,7
Kordoba(3)
180.085
% 8,0
Granada
122.434
% -4,3
Logroño
62.683
% 10,8
Madril
1.590.131
% 2,7
Malaga
304.389
% 13,5
Murtzia
Oviedo
94.914
% 7,5
Iruñea(4)
153.968
% 9,3
Donostia
93.815
% 3,9
Sevilla
378.844
% 16,2
Valentzia
405.228
% 5,8
Valladolid
131.236
% 2,2
Gasteiz
90.565
% 8,1
Zaragoza
260.640
% 0,5
GUZTIRA
5.193.098
% 3,7
BATEZ BESTE
305.476
% 3,7

Kg/biztanle
egunean, 2008
1,31
1,38
1,46
1,38
1,52
1,42
1,14
1,36
1,47
1,18
1,25
1,40
1,48
1,38
1,13
1,07
1,07
1,32

Kg/biztanle
egunean: lau
urteko bilakaera(2)
2%
-2%
-4%
-7%
7%
-4%
5%
-1%
10%
2%
1%
3%
17%
3%
10%
-2%
-3%
2%

Biztanle kopurua: INE, 2008ko urtarrilaren 1ean, Espainiako azken errolda. *Datu ofizialak: udaletatik eta hiri
bakoitzean aritzen diren enpresetatik lortu ditugu datuak. (1) Hondakin kopurua, tonatan. (2) Aldizkari honek
2004. urtean lortu zituen datuekin alderatu ditugu 2008koak. (3) 2007ko datuak; biztanleen datuak ere urte horretakoak dira (2007ko urtarrilaren 1a). (4) Iruñerriko Mankomunitatea; 338.372 biztanle 2008ko urtarrilaren 1ean.
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HAUXE DU GURE ZABOR POLTSAK:
Espainian sortzen den zaborrik gehiena (% 88 inguru)
etxeko hondakinak dira, hau da, jendearen etxeetatik
edo bestelako egoitza kolektiboetatik (erietxeak eta
abar) datozen hondakinak. Hiri Hondakinen Plan
Integratuak dioenez, zabor horren ia erdia (% 44) materia organikoak osatzen du, kartoia eta papera datoz
gero (%21), plastikoa (% 11), beira (% 7) eta beste
hondakin batzuk: egurra, oihalak, pilak… (% 17). Guk
aztertu ditugun hirietan, aldiz, besterik erakusten du
zabor poltsak: gutxiago ageri dira hondakin organikoak (% 28,8), papera eta kartoia (% 13), ontziak (% 7)
eta beira (% 5).
Etxeetatik datorren zaborrik gehiena kaleko edukiontzi
finkoetara botatzen da ia hiri guztietan, baina badira
salbuespenak ere. Oviedon atariz atari ibili ohi dira zaborra gaika biltzen, eta gero eta hiri gehiagok sistema
pneumatikoak ezartzen dituzte auzune berrietan eta
erdiguneko zenbait tokitan: postontzi moduko ontzi
batek xurgatu egiten ditu hondakinak, eta lurpetik eramaten ditu hondakin-biltegi batera, han sailkatu eta
behar den lekura eraman ditzaten.
Edukiontzietako zaborra bildu behar duten langileak
iluntzeko zortziak eta bederatziak artean hasi ohi dira
poltsak biltzen, eta gaueko hamarrak eta hamabiak artean bukatzen dute. Gauez lan egiteak badu abantaila
bat, zirkulazio gutxiago izaten dela, baina ordainetan,
zaratarekin arazoak sor daitezke eta eskulan gehiago
ordaindu behar izaten da. Hiririk gehienetan eguneroegunero biltzen dute zaborra, Gabon egunean eta
Urteberri egunean izan ezik, baina hor ere badira salbuespenak: Granadan ez dute biltzen zaborrik igande
eta jaiegunetan (bi jaiegun segidan tokatu ezik), eta
Valladoliden, urtean 10 egunetan izaten du jai zaborra
biltzeko zerbitzuak.

IRUÑEA EREDU DA
500 biztanle bakoitzeko edukiontzi bat jarri behar da
beirarentzat eta beste bat paper-kartoientzat, eta 300
biztanle bakoitzeko, ontziak biltzeko beste bat.
Helburu horiexek jartzen dizkie udalei Hiri
Hondakinen Plan Integralak 2015. urterako. Guk aztertu ditugun hiririk gehienek ongi betetzen dute arau
hori (1,84 edukiontzi dituzte beirarentzat 300 biztanle
bakoitzeko, eta 1,72 paper-kartoientzat), baina zenbait
hirik badute zer hobetua oraindik ere.
Bartzelonak, adibidez. Gainerako hiriek ez bezala,
behar baino edukiontzi gutxiago ditu beira eta paperkartoiak biltzeko, nahiz eta Madril, Donostia eta
Valentzia ere ez dabiltzan askoz hobeto: justu-justu
iristen dira gutxienekora edo gutxigatik gainditzen dute. Ontziak biltzeko edukiontzietan, Bilbo, Iruñea,
Madril, Kordoba eta Sevilla soilik iristen dira gutxienekora (edukiontzi bat 300 biztanleko). Zaragoza eta

Granada muga-mugan dabiltza (0,93 eta 0,97 edukiontzi 300 biztanleko), eta gainerakoak ez dira heltzen % 80ra ere. Beraz, badute zer egina hurrengo sei
urteetan, baldin eta legea bete nahi badute.
Edukiontzien arloan, Iruñeak eta Iruñerriko mankomunitateak du egoerarik onena, alde handiz, gainera.
Beira botatzeko 2,90 edukiontzi dituzte 500 biztanle
bakoitzeko (legeak bakarra edukitzea eskatzen du, baina Bartzelona, adibidez, 0,75ean geratzen da, eta
Madril 0,95ean), bost baino gehiago papera botatzeko
(Kordoba hurbiltzen zaio gehien; han, 3,56 dituzte 500
pertsonako), eta ontziak botatzeko hiru edukiontzi 300
biztanle bakoitzeko. Azken atal horretan, Sevillak ere
erraz gainditzen du arauak ezartzen duen gutxienekoa
(ontziak biltzeko 2,21 edukiontzi ditu 300 biztanleko)
eta Kordonak ere bai (3,84 edukiontzi), baina, ororen
gainetik, Madril nabarmentzen da: 7 edukiontzi ditu
300 biztanle bakoitzeko, nahiz eta ohikoak baino txikiagoak diren.
Hondakin arriskutsuak edo handiak biltzeko guneak
ere badituzte hiri guztiek, salbu eta A Coruñak,
Kordobak, Oviedok eta Sevillak. Garbigune edo ekoparke deitzen zaie gune horiei (deixalleries katalanez),
eta hiri bakoitzak 2 eta 8 artean dauzka, batez beste.
Bartzelonak 28 ditu (20 finko eta 8 mugikor) eta
Madrilek 20 (15 finko eta 5 mugikor).

GUTXI BIRZIKLATZEN DUGU
Guk aztertu ditugun hirietako biztanle bakoitzak, batez beste, 35 kilo paper eta kartoi sortzen ditu urtean,
15 kilo beira, 13 kilo ontzi eta 0,10 kilo pila.
Sortu bai, badakigu zenbat sortzen den, baina birziklatu? Zenbat birziklatzen da? Ez da batere erraza hori jakitea. Hiri guztietan galdetu dugu horri buruzko
informazioa, baina bost hiritan ez dute jakin erantzuten, daturik ez daukatelako (Alacant, Bartzelona,
Granada, Malaga, eta Zaragoza, aipaturiko Murtziaren
kasuaz gain), eta Kordoban 2007ko datuak soilik eman
dizkigute. Gainerakoek erantzun digute, eta datuak
ikusita, lan eskerga egin beharko dute hurrengo urteetan Europako legedia bete nahi badute. Europako
Parlamentuak 2008an onartu duen zuzentarauak esaten
duenez, EBko kide diren herrialdeek hondakin bihurtzen duten paperaren, plastikoaren eta beiraren
% 50 birziklatu edo berrerabili beharko dute 2020. urterako. Espainiako Ingurumen Ministerioak eman dituen datuen arabera, Espainia hortik hurbil samar
dabil, baina CONSUMER EROSKI-ri informazioa eman
dioten 11 hiriak ez: beira-hondakinen % 47 birziklatzen
dituzte, paper-kartoien % 44 eta ontzien % 18 (duela
lau urte baino zertxobait gehiago). Orain ere, orduan
bezala, Iruñea nabarmendu da: beiraren % 53 birziklatzen dute (Bilbon ere bai), eta paper-kartoien % 70
(Donostia soilik hurbiltzen zaio zertxobait: % 64).
>

BILDU DENETIK ZER PROPORTZIO
BIRZIKLATZEN DA(1)

GAIKAKO BILKETA:
EDUKIONTZI ETA GARBIGUNE KOPURUA
Hiria
A Coruña
Alacant
Bartzelona(2)
Bilbo
Donostia
Gasteiz
Granada
Iruñea
Kordoba(2)
Logroño
Madril
Malaga
Murtzia
Oviedo(3)
Sevilla
Valentzia
Valladolid
Zaragoza
BATEZ BESTE

Beira: Zenbat
edukiontzi 500
biztanleko
1,14
1,54
0,74
1,12
1,08
1,39
1,30
2,90
1,15
1,44
0,95
DE
DE
1,21
1,03
1,29
1,19
1,30

Papera-Kartoia:
Ontziak:
Garbigune
Zenbat edukiontzi Zenbat edukiontzi
kopurua:
500 biztanleko
300 biztanleko (Finkoak/Mugikorrak)(1)
1,80 Ez dago edukiontzirik
4/0
1,27
0,69
1/2
0,73
0,43
20/8
1,31
1,35
4/2
1,10
0,67
1/1
1,35
0,79
2/2
1,37
0,97
DE
5,48
3,02
2/2
3,56
3,84
3/0
1,35
0,76
1/2
1,26
7,67
15/5
DE
DE
DE
DE
DE
DE
20 edukiontzi-gune
2/0
1,37
2,21
4/0
1,10
0,60
1/3
1,46 Ez dago edukiontzirik
5/1
1,22
0,93
4/4
1,72
1,84
5/3

*Iturria: udalak eta udalerri bakoitzean ari diren enpresak.
*DE: Daturik ez. Udalek eta zaborra biltzen duten enpresek ez digute eman datu hori, nahiz eta behin eta berriz
eskatu.
(1) Zenbat garbigune edo ekoparke dauden udalerri bakoitzean. (2) 2007ko datuak. (3) Oviedon, atez ate egiten
dute gaikako bilketa, eta horren lagungarri, 20 edukiontzi-gune dauzkate (edukiontziak lurpean daude).

Hiria
A Coruña
Alacant
Bartzelona
Bilbo
Donostia
Gasteiz
Granada
Iruñea
Kordoba
Logroño
Madril
Malaga
Murtzia
Oviedo
Sevilla
Valentzia
Valladolid
Zaragoza
BATEZ BESTE

Beira

Papera
Ontziak
Materia
eta kartoia
organikoa(2)
Paper-kartoiak, beira, aluminioa,
tetra-brik-ak eta altzairua: %16
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
% 53
% 51
% 15
%3
% 62
% 64
% 21
DE
% 51
% 40
% 22
% 12
DE
DE
DE
DE
% 53
% 69
% 28
% 17
DE
DE
DE
% 43
% 54
% 36
% 20
DE
% 50
% 29
DE
% 14
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
% 12
DE
DE
% 30
% 22
% 15
% 15
% 44
% 31
% 22
% 21
% 31
% 55
%3
% 22
DE
DE
DE
DE
% 47
% 44
% 18
% 18

Pilak
DE
DE
DE
% 15
DE
DE
DE
% 68
DE
DE
DE
DE
DE
DE
% 42
% 24
DE
DE
% 37

(1) Iturria: Udalak eta udalerri bakoitzean ari diren enpresak. 2008. urtea.
(2) Kosposta eginez berreskuratzen den materia organikoa da.
*DE: Daturik ez. Udalek eta zaborra biltzen duten enpresek ez digute eman datu hori,
nahiz eta berriz eskatu.
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ETA MATERIA ORGANIKOA?
Materia organikoa ere birziklatu daiteke, eta konposta
sortu. Lurra ongarritzeko erabiltzen da konposta, elikagaiak eta oliogoelementuak ematen baitizkio. Materia
organikoa egoki birziklatu ahal izateko, zaborra gaika
biltzeko sistema bat ezarri beharko litzateke eremu oso
batean, eta herritarrei eskatu beharko li-tzaieke bereizita jar ditzatela janari hondarrak eta lorategietakoak
(konpostatu daitezkeen poltsetan, ahal izanez gero),
eta edukiontzi gris edo marroietara bota ditzatela.
Horrez gain, konpostari etekina aterako liokeen merkatu bat egon behar luke, lorategietan eta parkeetan erabiltzeko. Guk bildu ditugun datuek, ordea, hortik oso
urrun gaudela erakusten dute. Hiririk gehienek badute
konposta egiteko plantaren bat (Oviedok, Malagak eta
Granadak ez digute informaziorik eman), baina oso
gutxik daukate sistema bat materia organikoa bereizita
biltzeko. Oraingoz, Valentziak, Iruñeak, A Coruñak,
Valladolidek Bartzelonak eta Donostiak egiten dute
hori (Donostian proiektu pilotu moduan). Batez beste,
materia organikoaren % 18 soilik birziklatzen dute, eta
Hiri Hondakinen Plan Nazional Integratuak % 50 birziklatzea jartzen du helburu. Kordoba soilik hurbiltzen
da kopuru horretara: zabor organikoaren % 43 birziklatzen dute han.

UDAL TASAK
Txosten honetan aztertu ditugun hiririk gehienetan,
urtean behin kobratzen dute zaborraren tasa.
Salbuespenak ere badira, ordea: Valladolidek eta
Malagak ez dute kobratzen zabor tasa zerga bereizi
moduan, Bilbon hiru hilez behin kobratzen dute,
Granadan eta Sevillan hilero eta Logroñon urtean
birritan. Donostian tarifa bakarra dago hiritar
guztientzat (109,03 euro urtean), baina gainerako guztiek hainbat alderdi hartzen dituzte aintzat tarifa hori
ezartzeko orduan: kaleak zein zerga maila duen
(A Coruñan, Bilbon, Kordoban eta Logroñon), etxebizitzak zer katastro-balio duen (Madrilen eta Iruñean),
edo zenbat ur kontsumitzen duten etxean (Sevillan eta
Bartzelonan). Baldintza horien arabera, zergaren
prezioak asko alda daitezke. Madrilen, adibidez, 4 euro ordaintzen dute batzuek eta 190 euro beste batzuek,
eta Logroñon, 20 eurotik 125 eurorainoko aldea dago.
Azken lau urteetan, % 10 eta 22 artean igo dira udal
tasak; Zaragozan, aldiz, % 15 jaitsi dira, eta Donostian
izugarri garestitu (% 90 baino gehiago). Hiri
Hondakinen Plan Nazional Integralak/Integratuak
honako irizpide hau erabiltzea proposatzen du tarifa
ezartzeko: bakoitzak zenbat hiri hondakin sortzen
duen, hainbeste ordain dezala. //

Zaborraren tasa: urtean 58,69
eta 66,86 euro artean, kaleak
zein zerga maila duen.
Edukiontzien araudia ongi
betetzen du, 500 biztanle
bakoitzeko edukiontzi bat baitu
beirarentzat eta ia bi paper-kartoientzat.
Ontziak bereiz biltzeko edukiontzirik ez dago, eta ekoparke edo garbigune mugikorrik
ere ez.

GRANADA
Zaborraren tasa: hilean 4,72 euro
gutxienez eta 11,06 gehienez,
kaleak zein zerga maila duen.
2004an baino % 4 zabor gutxiago sortu dute 2008an, eta
udal tasa % 3 soilik igo da
(batez beste, % 16ko igoera
izan du).
Ez digute jakinarazi zenbat
zabor birziklatzen duten. 300
biztanle bakoitzeko 0,97 edukiontzi soilik ditu plastikoentzat. Igande eta jaiegunetan ez
dute zaborrik biltzen.

MURTZIA
Zaborraren tasa: 18,50 euro bi
hilabeterik behin.
Udalak eta zerbitzua kudeatzen
duten enpresak informaziorik
ez dutenez eman, ezin ezer
onik azpimarratu.
Udalak eta zerbitzua kudeatzen
duten enpresak informaziorik
ez dute eman, ez batzen den
zaborraren daturik, ez birziklatzen den zaborrarenik.

ALACANT
Zaborraren tasa: urtean 20,38
eta 51,79 euro artean, kaleak
zein zerga maila duen eta
etxea zer neurritakoa den.
2004-2008 artean populazio
igo bada ere, zabor kopurua %
2 jeitsi da.
Ontziak biltzeko edukiontzietan
eskas dabil: 0,69 ditu 300
biztanle bakoitzeko. Zenbat
hondakin birziklatzen duten
eta materia organikoa nola
kudea-tzen duten galdetu eta
ez digute informaziorik eman.

IRUÑEA
Zaborraren tasa: 32,73 eta 94,54
euro artean, etxebizitzak zein
katastro-balio duen.
GGainerako hiriek baino edukiontzi gehiago ditu hondakinak biltzeko eta gainerakoek
baino hondakin gehiago
berreskura-tzen eta birziklatzen
ditu.
2004tik 2008ra, igo egin da
zabor kopurua: % 9 gehiago
sortu dute.

OVIEDO
Zaborraren tasa: urtean 65 eta
68 euro artean, bakoitzak zenbat birziklatzen duen.
Hiri honetan soilik biltzen dute
zaborra atez ate. Etxez etxeko
bilketaren osagarri, 20 edukiontzi-gune dauzkate hirian
(lurpean geratzen dira edukiontziak).
Ez digute jakinarazi zenbat
hondakin berreskuratzen edo
birziklatzen dituzten. 2004an
baino % 7 zabor gehiago sortu
dute 2008an.

BARTZELONA
Zaborraren tasa: etxebizitza
bakoitzak dauzkan ur harguneen araberakoa da.
Zenbait tokitan, sistema
pneumatikoa dute. Duela lau
urte baino % 1,5 hondakin
gutxiago sortu dituzte.
Garbigune gehien dituen
hiria da (deixalleries katalanez): 28.
Legeak agintzen duen baino
edukiontzi gutxiago hondakinak gaika biltzeko. Zenbat
hondakin birziklatzen duten eta
materia organikoa nola kudeatzen duten ez digute esan.

KORDOBA
Zaborraren tasa: 43,87 eta
153,37 euro artean, kaleak
zein zerga maila duen.
Legeak agintzen duen baino
edukiontzi gehiago paperkartoiak eta ontziak biltzeko.
Materia organikoaren % 43
konpost bihurtzen dute
Hiri honetan sortzen da
zabor gehien (egunean 1,52
kilo herritar bakoitzak).
Udalak ez digu jakinarazi
zenbat hondakin birziklatzen
duten..

SEVILLA
Zaborraren tasa: 2,02 euro
gutxienez eta 24,12 euro
gehienez, etxe bakoitzean
zenbat ur kontsumitzen
duten.
Ontziak biltzeko 2 edukiontzi
ditu 300 biztanleko (legeak
agintzen duen halako bi).
Hondakin gutxien berreskuratzen edo birziklatzen duen
hiria da (beiraren % 30 eta
paper-kartoien % 22).
2004tik 2008ra, % 16 zabor
gehiago sortu dute.

BILBO
Zaborraren tasa: 40,16 euro
gutxienez eta 169 gehienez,
kaleak zein zerga maila duen.
2008an % 7 zabor gutxiago
sortu dute 2004an baino, eta
beiraren % 53 berreskuratu.
6 garbigune ditu, hondakinak
biltzeko sistema pneumatikoa duten tokiak, eta edukiontzi kopuru egokia.
Bilbotar bakoitzak 1,38 kilo
zabor sortzen du egunean,
eta batez bestekoa 1,32 kilokoa da. Materia organikoaren
% 3 soilik bihurtzen dute
konpost.

LOGROÑO
Zaborraren tasa: 4,72 euro
gutxienez eta 11,06 gehienez, kaleak zein zerga maila
duen.
Herritar bakoitzak 418 kilo
zabor sortzen ditu urtean,
batez bestekoa baino gutxiago.
2008an % 11 zabor gehiago
sortu dute 2004an baino.
0,76 plastiko edukiontzi soilik, 300 biztanle bakoitzeko.
Ez digute esan materia organikoa nola kudeatzen duten.

VALENTZIA
Zaborraren tasa: Ondasun
Higiezinen Zergari atxikia
joan ohi da.
Paper-kartoiak biltzeko edukiontzi bat du 500 biztanle
bakoitzeko, eta hiru ekoparke mugikor. Biltzen den beiraren % 44 berreskuratzen
dute.
Ontziak biltzeko edukiontzi
kopuruan eskas dabil: 0,60
baino ez ditu 300 biztanleko.
Ia % 6 zabor gehiago sortu
dute 2004tik 2008ra.

DONOSTIA
Zaborraren tasa: urtean 109,03
euro.
Beiraren % 62 eta paper-kartoien % 64 berreskuratzen
dute. Zaborra biltzeko sistema pneumatikoak daude
hiriko zenbait tokitan, eta
beste zenbaitetan, atez ate
biltzen dute.
Ontziak biltzeko 0,67 edukiontzi ditu 300 biztanle
bakoitzeko. Beira biltzeko
edukiontziak, legeak agintzen duen kopuruan justu:
1,08 ontzi 500 biztanleko.

MADRIL
Zaborraren tasa: urtean 4 eta
190 euro artean, etxebizitzak
zein katastro-balio duen.
Beiraren % 50 berreskuratzen du. Ontziak biltzeko 8
edukiontzi ditu ia, 300
biztanleko.
Beira biltzeko edukiontziak
eskas ditu: legez, 1 eduki
behar luke 500 biztanleko
bakoitzeko, baina 0,95 ditu.

VALLADOLID
Zaborraren tasa: ez dauka.
Materia organikoaren % 22
bihurtzen dute konpost.
Beira eta paper-kartoiak biltzeko edukiontzi bat du 500
biztanle bakoitzeko (legeak
hala agintzen du), eta 5 ekoparke finko.
Ontziak bereiz biltzeko edukiontzirik ez dago. Zaborra
biltzen duen enpresak urtean
10 egunez hartzen du jai, eta
zaborrik ez du biltzen.

GASTEIZ
Zaborraren tasa: 43 eta 73
euro artean, zer neurritako
etxebizitza den.
Hiri honetan sortu dute
zaborrik gutxien 2008an, eta
hiritar bakoitzak sortu duen
zabor kopurua ere txikiena
izan da: 1,07 kilo egunean.
Beiraren % 51 berreskuratzen dute. Zaborra biltzeko
sistema pneumatikoa zenbait tokitan.
Ontziak biltzeko 0,79 edukiontzi soilik dauzka 300
biztanleko..

MALAGA
Zaborraren tasa: ez dauka,
2001ean kendu zuten.
Udalak eta zaborra biltzen
duen enpresak ez digute
daturik eman, eta ezinezkoa
zaigu ezer onik esatea.
Udalak eta zaborra biltzen
duen enpresak ez digute
jakinarazi zenbat hondakin
sortzen diren eta horietatik
zenbat berreskuratzen edo
birziklatzen dituzten. 2004an
baino % 13 zabor gehiago
sortu dute 2008an.

ZARAGOZA
Zaborraren tasa: 29,99 eta
33,02 euro artean, etxebizitza bakoitzak zenbat ur kontsumitzen duen.
2004tik % 0,5 soilik igo da
hondakin kopurua. Bilketa
sistema pneumatikoa auzorik
berrienetan.
Ontziak biltzeko 0,93 edukiontzien 300 biztanleko. Ez
digute esan zenbat hondakin
berreskuratu dituzten eta
materia organikoa nola
kudeatu duten.

Hiri hondakin solidoen bilketa eta biriziklaia, HIRIZ HIRI

SAKONEAN
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LIGHT

ALKOHOLIK GABEA

Marka

Cruzcampo
(Light)

Mahou
(Light)

Salgaiaren izena

Garagardo

Garagardo

Garagardo

light-a

light-a

alkohol gabea

1,25 (6x0,25)

0,33 (6x0,25)

1,25 (6x0,25)

1,25 (6x0,25)

1,25 (6x0,25)

1,25 (6x0,25)

1,62

1,76

1,33

1,32

1,41

1,45

Ongi emana

Ongi emana

Ongi emana

Ongi emana

Ongi emana

2,4

3,5

0,8

0,9

3,3

2,7

4,2

4,9

0,2

0,3

0,3

0,1

0,1

3,0

2,3

Formatua (litroak)
Prezioa (euro/litro)
Etiketa
Alkohola (bol. %)1
Estraktu lehorra (g/100 g)
Proteinak (g/100 g)
Errautsak (g/100 g)2
Karbohidratoak (g/100 g)3
Energia (kal/100 ml)
Azidotasuna, guztira

Buckler
(Sin alcohol)

Laiker
(Sin alcohol)

Kaliber
(Sin alcohol)

Garagardo

Garagardo

% 0,0
Cruzcampo
(Sin alcohol)

San Miguel
(0,0)

Garagardo

Garagardo

Free-Damm
(0,0)

Buckler
(0,0)

Garagardo

Garagardo

alkohol gabea

alkohol gabea

1,25 (6x0,25)

1,25 (6x0,25)

1,25 (6x0,25)

1,35

1,36

1,41

Ongi emana

Ongi emana

Gaizki emana

Ongi emana

0,7

0,6

< 0,01

< 0,01

0,07

4,5

4,6

5,8

3,0

4,7

0,2

0,3

0,3

0,3

0,2

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3,8

4,6

4,1

4,2

5,4

2,7

4,3

alkohol gabea alkohol gabea

alkohol gabea alkohol gabea

26

30

21

24

21

22

23

12

19

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

(%, laktiko moduan)4

pH-a5
Dastatze proba (1etik 9ra)

BEDERATZI GARAGARDO: ALKOHOL GABEAK, 0,0% MOTAKOAK ETA ‘LIGHT’ ERAKOAK

Ohikoek baino alkohol eta kaloria
gutxiago dute, baina ez da gauza bera
‘light’ izan, 0,0% edo alkohol gabea
OHIKO GARAGARDO BATEK BAINO ASKOZ
KALORIA GUTXIAGO DUTE AZTERTU
DITUGUN BEDERATZI GARAGARDOEK,
BAINA ‘LIGHT’ MOTAKOEK ALKOHOL
DEZENTE DAUKATE, ALKOHOL GABEEK
ETA 0,0% MOTAKOEK BAINO NABARMEN
GEHIAGO

Edari freskagarria da garagardoa, eta hiru osagai eduki ohi
ditu nagusiki: ura, garagar malta eta lupulua. Beste zenbait edarirekin alderatuta, alkohol gutxi du garagardoak,
eta horrek ere egiten erakargarri; gehien duenak, adibidez, % 4,5 dauka alkohola. Ez da gutxi, jakina, baina ardoak bi halako izaten du. Azken urteetan, hainbat eratako
garagardoak agertu dira merkatuan, guztiak ere alkohol
gutxiago dutenak ohiko garagardoaren aldean. Alkoholik
gabekotzat saltzen dituztenak agertu ziren lehenik, eta
0,0% motakoak gero (legeak ez ditu bereizten bi horiek,
baina 0,0% izenarekin datozenek alkohol gabeek baino
are alkohol gutxiago daukate). Ondoren light motakoak
agertu ziren; kaloria gutxiagoko garagardoak dira horiek,
eta alkohola ere gutxiago dute ohikoek baino (ohikoen eta
alkohol gabeen tartean dabiltza).
CONSUMER EROSKI-k bederatzi garagardo aztertu ditu
laborategian, eta dastatze proba ere egin du kontsumitzaileekin. Bederatzi horietako lau alkoholik gabeak izan dira
(Buckler, Laiker, Kaliber eta Cruzcampo); beste hiru 0,0%
motakoak (Free-Dam, Buckler eta San Miguel); eta beste
biak light erakoak (Mahou eta Cruzcampo). Kristalezko
botiletan saltzen dituzte guztiak: Mahou Light garagardoa

3,9

3,9

4,4

4,2

4,5

4,3

4,2

3,6

4,4

6,5

5,9

6,4

6,6

6

6,2

5,4

6

5,8

(1) Alkohola: Garagardo alkohol gabeek bolumenaren % 1 baino gutxiago eduki behar dute alkohola (1 ml alkohol, 100 ml garagardoko). (2) Errautsak: Zenbat mineral dituen jakiteko erabiltzen da. Gehienez,
% 0,4 eduki ditzakete masan. (3) Karbohidratoak: Gehienez, % 7,5 eduki ditzakete masan. (4) Azidotasuna, guztira: Arauak, gehienez, % 0,3 onartzen du (azido laktikoa). (5) pH-a: Arauak dio 3,5 eta
5 artean ibili behar duela.

33 zentilitroko botila solteetan, eta gainerako guztiak, 6
botilatako paketetan (25 zentilitrokoa da bakoitza). San
Miguel 0,0% ez beste guztiek, ohiko osagaiez gain (ura,
garagar malta eta lupulua), artoa edo arroza ere badaukate, eta gehigarriak ere bai.
Garagardoa ezin da elikagaitzat hartu, oso gutxi ditu-eta
proteinak, karbohidratoak eta mineralak, eta zerbait nabarmentzekotan, B9 bitamina egingo genuke, horixe baitauka beste ezer baino gehiago. Hiru motatako
garagardoak aztertu ditugu guk, eta elikadura ikuspegitik
ez dago alderik mota batekoen eta bestekoen artean.
Alderik handiena kaloria kopuruan dago (alkohola alde
batera utzita). Light erakoa ez den freskagarri batek baino
kaloria gutxiago eman dute guztiek, eta azpimarratzeko
modukoa da hori, baina badituzte aldeak beren artean
ere: Mahou Light litro batek, adibidez (hiru botilatxo),
300 kaloria ematen ditu, eta Free-Damm litro batek, berriz
(lau botilatxo), 120 kaloria baino ez. Kaloria gutxien 0,0%
motakoek dute (12 eta 23 kaloria, ehun mililitro bakoitzeko), alkohol gabeak datoz gero (21 eta 24 kaloria, ehun
mililitro bakoitzeko) eta light erakoak azkenik (batek
30 kaloria ditu ehun mililitro bakoitzeko, eta besteak 26).

GARAGARDOA, ALKOHOLA ETA PREZIOA
Alkoholik edan nahi ez dutenentzat edo gidatu behar
dutenentzat, 0,0% motako garagardoak dira egokienak:
aztertu ditugun hiruretatik bik bolumenaren % 0,01 baino
gutxiago eman dute alkohola, eta besteak, % 0,07. Ohiko
garagardoek, lehen esan bezala, bolumenaren % 4,5 eta
5 artean izaten dute alkohola. Ohiko garagardo horiek,
legez, alkohola ezin dute eduki bolumenaren % 3 baino
gutxiago, eta alkohol gabekotzat saltzen dituztenek,
berriz, alkohola ezin dute eduki bolumenaren % 1 baino
gehiago. Guk aztertu ditugun alkohol gabeek ongi bete
dute araua: Cruzcampo etxekoak bolumenaren % 0,6
eduki du alkohola, eta Laiker etxekoak, % 0,9 (beste biak
tartean geratu dira). Light erakoek ere alkohol gutxiago
izaten dute ohikoek baino, ez, ordea, alkohol gabeek
bezain gutxi: Cruzcampo etxeko light-ak bolumenaren
% 2,4 eduki du alkohola, eta Mahou etxekoak, bolumenaren % 3,5. Bederatzi garagardoen artean, beraz, 0,0% motako bi garagardok eduki dute alkohol gutxien, San
Miguel eta Free-Damm-ek (bolumenaren % 0,01), eta
Mahou Light delakoak gehien (bolumenaren % 2,5; ohiko
garagardoek adina ia).
>
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EDERATZI GARAGARDO:
B0,0%
ALKOHOL GABEAK,
MOTAKOAK ETA
‘LIGHT’ ERAKOAK

Kontsumitzaileei
gehien gustatu
zaizkienen artean bi
dira “alkoholik gabeak”

MAHOU LIGHT
“Garagardo light-a”

LAIKER SIN ALCOHOL
“Garagardo alkohol gabea”

SAN MIGUEL 0,0%
“Garagardo alkohol gabea”

33 cl-ko botilan etorri da.
Litroak 1,76 euro balio du. Hau izan da garagardo guztietan garestiena.
Etiketan ez dakar osagaien zerrendarik, baina
arauak ez ditu behartzen horretara.
Alkohola: bolumenaren % 3,5. Honek eduki du
alkohol gehien.
Kaloria gehien ere garagardo honek ematen du
(30 kaloria, ehun mililitro bakoitzeko; hau da, ia
100 kaloria botilako). Kopuru hori, hala ere, ez
da aintzat hartzeko modukoa. Estraktu lehorra,
berriz, besteek baino gutxiago du (ura kenduta
gelditzen den hori, alegia: % 3,3), eta karbohidratoak ere honek ditu gutxien (% 3).
Dastatze proban 5,9 puntu lortu ditu: kontsumitzaileei gutxien gustatu zaienetakoa izan da,
eta “kolore gutxi” antzeman diote.

25 cl-ko botilatxoan etorri da, seiko paketean.
Litroak 1,32 euro balio du.
Kalitate-prezioak aintzat hartuta, garagardo
hau eta beste bat (Buckler alkohol gabea)
nabarmendu dira guztien gainetik.
Garagardoak berezko dituen osagaiez gain, artoa
eta gehigarri bat ere baditu, E-330 herdoilaren
aurkakoa. Alkohol gabeen artean, honek du
estraktu lehor gehien (ura kenduta geratzen den
hori, alegia: % 4,9).
Alkohola: bolumenaren % 0,9, ohiko garagardoek baino askoz gutxiago (bolumenaren % 4,5 eta
5 artean eduki ohi dute), eta light erakoek baino
ere gutxiago (bolumenaren % 2,5 eta 3,5 artean
daukate). Gidatu behar duenak hobe du neurrian
edatea; hala ere, beti da hobea 0,0% motako bat
edatea autoa hartu behar bada.
24 kaloria ehun mililitro bakoitzeko, light erako
garagardo batek baino zertxobait gutxiago, eta
ohiko garagardo batek baino gutxiago.
Dastatze proban 6,6 puntu: kontsumitzaileei
gehien gustatu zaienetakoa . “Kolorea” gustatu
zaie, eta ez diote alde txarrik sumatu.

25 cl-ko botilatxoan etorri da, seiko paketean.
Litroak 1,35 euro balio du.
Osagaiak: ura, garagar malta eta lupulua.
Gehigarri erantsirik ez duen bakarra da.
Alkohola: bolumenaren % 0,01 baino gutxiago
(ia alkoholik batere gabea). Oso egokia da gidatu
behar duenarentzat.
Dastatze proban 5,4 puntu baino ez ditu lortu,
baina ez dute esan hau gustatu zaienik gutxien.
“Kolorea” eta “burbuila-bizitasuna” gustatu
zaizkie, eta ez diote alde txarrik nabaritu.

CRUZCAMPO LIGHT
“Garagardo light-a”
25 cl-ko botilatxoan etorri da, seiko paketean.
Litroak 1,62 euro balio du.
Garagardoak berezko dituen osagaiez gain
(ura, garagar malta eta lupulua), artoa ere
badu, eta gehigarri bat ere bai, E-405 egonkortzailea.
Alkohola: bolumenaren % 2,4, alkohol gabeak
halako hiru (bolumenaren % 0,8 dute, batez
beste), baina ohiko garagardoen erdia. 26 kaloria ematen ditu ehun mililitro bakoitzeko, eta
ohiko garagardo batek, berriz, 45.
Dastatze proban 6,5 puntu lortu ditu: kontsumitzaileei gehien gustatu zaienetakoa izan da,
nahiz eta “kolore gutxi” antzeman dioten.

BUCKLER SIN ALCOHOL
“Garagardo alkohol gabea”
25 cl-ko botilatxoan etorri da, seiko paketean.
Litroak 1,33 euro balio du.
Kalitate-prezioak aintzat hartuta, garagardo
hau eta beste bat (Laiker alkohol gabea)
nabarmendu dira guztien gainetik.
Garagardoak berezko dituen osagaiez gain ,
gehigarri bat ere badu, E-405 egonkortzailea.
Alkohola: bolumenaren % 0,8, ohiko garagardoek baino askoz gutxiago (bolumenaren % 4,5
eta 5 artean eduki ohi dute), eta light erakoek
baino ere gutxiago (bolumenaren % 2,4 eta 3,5
artean daukate). Gidatu behar duenak hobe du
neurrian edatea; hala ere, beti da hobea 0,0%
motako bat edatea autoa hartu behar bada.
21 kaloria, ehun mililitro bakoitzeko, eta ohiko
garagardo batek, 45 kaloria; light erako batek,
berriz, 26 eta 30 kaloria artean ematen ditu.
Dastatze proban 6,4 puntu: kontsumitzaileei
gehien gustatu zaienetakoa. “Kolorea” eta “burbuila-bizitasuna” gustatu zaizkie, eta ez diote
alde txarrik sumatu.

KALIBER SIN ALCOHOL
“Garagardo alkohol gabea”
25 cl-ko botilatxoa, seiko paketean.
Litroak 1,41 euro balio du.
Garagardoak berezko dituen osagaiez gain,
artoa eta gehigarri bat ere baditu, E-405
egonkortzailea.
Alkohola: bolumenaren % 0,7, ohiko garagardoek baino askoz gutxiago (bolumenaren % 4,5 eta
5 artean eduki ohi dute), eta light erakoek baino
ere gutxiago (bolumenaren % 2,4 eta 3,5 artean
daukate). Gidatu behar duenak hobe du neurrian
edatea; hala ere, beti da hobea 0,0% motako bat
edatea autoa hartu behar bada.
21 kaloria ematen ditu ehun mililitro bakoitzeko,
eta ohiko garagardo batek, 45 kaloria; light erako
batek, berriz, 26 eta 30 kaloria artean ematen
ditu ehun mililitro bakoitzeko.
Dastatze proban 6 puntu, erdi parean geratu da:
“kolorea” gustatu zaie kontsumitzailee.

CRUZCAMPO SIN ALCOHOL
“Garagardo alkohol gabea”
25 cl-ko botilatxoan etorri da, seiko paketean.
Litroak 1,45 euro balio du.
Garagardoak berezko dituen osagaiez gain (ura,
garagar malta eta lupulua), gehigarri bat ere
badu, E-405 egonkortzailea.
Alkohola: bolumenaren % 0,6; garagardo alkohol
gabeen artean, honek eduki du gutxien.
22 kaloria ematen ditu ehun mililitro bakoitzeko,
eta ohiko garagardo batek, 45 kaloria; light erako
batek, berriz, 26 eta 30 kaloria artean ematen
ditu ehun mililitro bakoitzeko.
Dastatze proban 6,2 puntu lortu ditu, eta erdi
parean geratu da: “kolorea” gustatu zaie kontsumitzaileei, eta ez diote alde txarrik nabaritu.

FREE-DAMM 0,0%
“Garagardo alkohol gabea”
25 cl-ko botilatxoan etorri da, seiko paketean.
Litroak 1,36 euro balio du.
Etiketa gaizki eman du. Honako aipamen hau
egiten du, “25 kcal soilik botilako”, eta elikadura-argibideei eta ezaugarri osasungarriei buruzko
araudiak ez du onartzen era horretako aipamenik. Horrez gain, legamiak dituela dio, baina
garagardoa egiteko prozesuan horiek desagertu
ohi direnez, ezin jakin ote dituen ala ez.
Garagardoak berezko dituen osagaiez gain (ura,
garagar malta eta lupulua), arroza, artoa, legamia eta gehigarri bat ere badituela esaten du,
E-405 egonkortzailea.
Alkohola: bolumenaren % 0,01 baino gutxiago
(ia alkoholik batere gabea). Oso egokia da gidatu
behar duenarentzat.
Kaloria gutxien ematen duen garagardoa da:
12 kaloria ematen ditu ehun mililitro bakoitzeko,
gainerako guztien erdia –edo gutxiago–.
Dastatze proban 6 puntu lortu ditu, eta erdi
parean geratu da: “Kolorea” eta “burbuila-bizitasuna” gustatu zaizkie, eta ez diote alde txarrik
nabaritu.

BUCKLER 0,0%
“Garagardo alkohol gabea”
25 cl-ko botilatxoan etorri da, seiko paketean.
Litroak 1,42 euro balio du. 0,0% motakoen artean, hau izan da garestiena.
Gehigarri bat ere baduela esaten du, E-405
egonkortzailea, eta lurrina ere bai.
Alkohola: bolumenaren % 0,07. Oso gutxi
baina, 0,0% motako beste biek baino gehiago
du. Dena dela, alkohola % 0,07 edukitzea ez da
desegokia 0,0% motako garagardo batentzat.
19 kaloria ematen ditu ehun mililitro bakoitzeko,
eta ohiko garagardo batek, 45 kaloria; light
erako batek, berriz, 26 eta 30 kaloria artean
ematen ditu ehun mililitro bakoitzeko.
Dastatze proban 5,8 puntu. Kontsumitzaileei
gutxien gustatu zaienetakoa. “Kolorea” gustatu
zaie, nahiz eta “gas gutxi”euki.
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Prezioari dagokionez light erakoak dira garestienak; batez
beste, 1,7 euro balio du horien litroak, eta alkohol gabeetan eta 0,0% motakoetan, berriz, 1,4 euroan ateratzen da
litroa. Light erako horiek, gainera, etxe bereko ohiko garagardoak baino ere garestiagoak dira (1,5 euro balio du
litroak ohiko garagardoetan). Alkohol gabeko bi garagardotan (Laiker eta Buckler), 1,35 euro baino gutxiago balio
izan du litroak, eta beste muturrean, light erako biek
soilik gainditu dituzte 1,5 euroak litroko.
Garagardoaren ezaugarri organoleptikoei erreparatuta
(zaporea, aparra, kolorea, usaina) ez da garagardo mota
bat nabarmendu beste bien gainetik dastatze proban, eta
etxe bateko garagardoak ere ez dituzte jo besteetakoak
baino askoz hobetzat; esan liteke, hala ere, kontsumitzaileek nahiago izan dituztela alkohol gabeko garagardoak,
0,0% eta light motakoak baino. Hiru garagardo gustatu
zaizkie gehien, alkohol gabeko bi (Buckler eta Laiker), eta
light erako bat (Cruzcampo); gutxien, berriz, 0,0% motako bat (Buckler) eta light bat (Mahou).
Laborategian lortu ditugun datu guztiak eta dastatze
proban atera diren emaitzak aintzat hartuta, alkohol gabeko bi garagardo gailendu dira kalitate-prezioetan: Buckler
eta Laiker. Biek ere bolumenaren % 1etik behera dute
alkohola, eta guztietan merkeenak izan dira. Batere alkoholik ez duen garagardo bat hautatzekotan, berriz, San
Miguel etxekoa aukeratuko genuke: merkeenetakoa da
eta ez du gehigarririk, nahiz eta dastatze proban erdi
parean geratu den. Eta light erako garagardo bat nahi duenarentzat, Cruzcampo etxekoa aukera hobea da Mahou
etxekoa baino: alkohol gutxiago du eta merkexeagoa da,
eta dastatze proban emaitza hobea lortu du.

GARAGARDOAK ELIKATZEN DU?
Gauza jakina da garagardoa ez dela elikagai iturri, eta
analisiak ere horixe utzi du agerian. Garagardo hauen estraktu lehorra, ura kenduta geratzen den hori, alegia,
% 2,7ren (Mahou Light) eta % 5,8ren (San Miguel 0,0%)
artean dago. Proteina kopurua, berriz, hutsaren hurrena
da, % 0,2 eta 0,3 artekoa. Karbohidratoak zertxobait gehiago dituzte, % 2,3 eta 5,4 artean (garagar maltatik datoz, edo arto edo arroz erantsitik bestela), baina kopuru
hori ez da aintzat hartzekoa elikadura ikuspegitik. Ohiko
garagardoek % 2,4 inguruan izaten dituzte karbohidratoak. Garagardoak zenbat mineral dituen jakiteko (batik
bat, potasioa, fosforoa, kaltzioa, magnesioa eta silizioa),
zenbat errauts duen neurtzen da. Bederatzi garagardoek
kopuru berbera eman dute, % 0,1, eta legea betetzen
dute, % 0,4koa baita gehienezko muga. Elikadura ikuspegitik nabarmendu litekeen gauza bakarra du garagardoak:
azido folikoa edo B9 bitamina dauka, ez asko hala
ere (4 mikrogramo, ehun gramo bakoitzeko). Osagai
horrek anemia arriskua gutxitzen du, baita fetuaren bizkarrezur muinean malformazioak sortzeko arriskua ere.
Garagardoa, beraz, freskagarri diuretikoa da (potasioa
duenez, eta sodio kontzentrazioa txikia, gernua ugaritzen
du), eta 0,0% motakotzat eta alkohol gabekotzat saltzen
dituztenak egokiak izan daitezke pertsona hipertentsoentzat eta bihotzeko arazoak dituztenentzat ere, medikuaren
baimenarekin, betiere. Hiru garagardo motak egokiak dira
dieta hipokalorikoa egiten dutenentzat, eta aukera ona
izan daitezke ohiko garagardoaren zaporea maite izan
eta alkoholik hartu ezin dutenentzat. Zeliakoek, ordea,
glutenarekiko intolerantzia dutenek, ezin dute edan hiru
garagardo mota horietako bat bera ere. //

Alde handi-handia dago prezioan,
baina ez produktuen ezaugarrietan
BELTZARANTZEKO KREMA HAUEK AZKAR
ETA ERRAZ EMATEN DIOTE KOLOREA
LARRUAZALARI, ETA EGUZKIA HARTZEA
BAINO SEGURUAGOA DA HORIEK
ERABILTZEA

Beltzaran jarri nahi duenak ez du zertan UVA izpien
pean jarri (ez eguzkitan ez beltzarantzeko lanparen azpian). Beltzarantzeko kremak ere badira orain merkatuan,
eta larruazalari kolore “naturala” ematen diote, “azkar”
eta “modu errazean”. Ez dira makillatzeko produktuak,
larruazala margotzen dutenak; krema hidratatzaileak
dira, eta substantzia berezi bati esker, erreakzio bat
eragiten diete larruazalaren kanpo-geruzetako zelulei.
Beltzarantzeko lehen kremak agertu zirenean, laranja-kolorea ematen zioten larruazalari eta usain sarkorra eduki
ohi zuten, baina oraingoen emaitza askoz hobea da (halaxe erakutsi du analisi honek): nekez bereiz liteke berezko kolorea den edo kremaz lortua.
Zazpi etxeren produktuak aztertu ditugu, guztiak ere gorputzean emateko kremak (ez dira egokiak aurpegirako).
Merkeena Garnier etxekoa izan da (14,22 euro litroko),
eta garestiena, Guerlain etxekoa (282 euro litroko).
Prezioan, beraz, izugarrizko aldea dago batzuetatik besteetara. Lau produkturik merkeenak (Nivea, Dove, L’oréal
eta Garnier) krema progresiboak dira; hau da, substantzia
aktibo (dihidroxiazetona) gutxiago daukate, eta kolorea
emateko ez ezik, egokiak dira krema hidratatzaile bezala
ere egunero erabiltzeko. Beste hiru produktuak (Clarins, >
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Marka

L’oréal
Garnier
Clarins
Dove
Nivea
Guerlain
Esne hidratatzailea Esne hidratatzailea Beltzarantzeko Lozio hidratatzailea
Sendotze-lozioa
Beltzarantzeko
beltzarantze
beltzarantze
krema
beltzarantze graduala
beltzarantze
koloreduna
progresiboa
progresiboa
graduala
Ontziaren prezioa (eurotan)
7,10
5,71
32,64
5,83
5,98
42,25
Etiketan ageri den
200
400
125
250
250
150
eduki garbia (ml)
Azal mota
Larruazal iluna
Larruazal iluna
Larruazal normala
Larruazal
(argi islak)
normaletik ilunera
Prezioa (euro/litro)
35,51
14,28
261,12
23,33
23,93
281,67
Etiketa
Ongi emana
Ongi emana
Ongi emana
Ongi emana
Ongi emana
Ongi emana
ANALISI FISIKO-KIMIKOA
pH-a
3,9
3,2
3,7
3,4
3,6
3,5
Biskositatea (cps)
58100
16400
85100
41200
9500
60300
Estraktu lehorra (%)
25,1
24,7
23,3
25,8
22,2
21,8
Dihidroxiazetona (%)
2,0
2,3
4,2
2,1
1,6
4,9
Eritrulosa
Ez
Ez
Bai
Bai
Ez
Ez
Alergenoak
Bentzil salizilatoa (405)d-limonenoa (1670) Linalola (2)
d-limonenoa (213) d-Limonenoa (333) Linalola (259)
(zenbat zati/milioiko)1
Liliala (143)
Linalola (435)
Linalola (141)
Linalola (189) Bentzil salizilatoa (240)
Bentzil bentzoatoa (62) Zitronelola (121)
Zitronelola (41)
Zitronelola (38)
Alfa-azetona (67)
Linalola (51)
Zitrala (13)
Bentzil alkohola (16)
Liliala (20) Bentzil bentzoatoa (29)
Zitronelola (37)
Geraniola (10)
a-hexilzinamaldehidoa (14) Zitrala (9)
Geraniola (19)
Bentzil bentzoatoa (5)
Liliala (14)
Geraniola (6)
Liliala (10)
Alfa-azetona (14)
Bentzil alkohola (4) Aitronelola (9)
Geraniola (10)
Bentzil alkohola (9)
Kumarina (4)
Kumarina (8 z/m)
a-hexilzinamaldehidoa (1)
Kalitatea, oro har
Ona
Ona
Oso ona
Ona
Ona
Ona
Erabilera proba (1etik 9ra)
7,4
7,2
6,5
6,6
5,3
6,4

NOLA EMATEN DUTE KOLOREAI?

Estée Lauder
Beltzarantzeko
indartsua

Eguzkiak igortzen dituen izpi ultramoreek larruazalaren gain-gaineko
geruza zeharkatzen dute eta melanina ekoizpena bizkortzen dute;
melanina pigmentu bat da, eta dermisean sortzen da, larruazalaren
geruza sakoneko batean. Beltzarantzeko kremek ez dute melaninarik
sortzen; larruazalean besteak baino kanporago dauden zelulak tindatzen dituzte, desagertzeko zorian dauden horiek. Horregatik, gehienez
ere lau eta zazpi egun artean irauten du kremen koloreak.
Dihidroxiazetona (DHA) larruazalaren aminoazidoekin harremanetan
sartzen denean, Maillard erreakzioa sortzen da, oxidazioa, eta melanoidinak sortzen dira. Melanoidinen efektua melaninak duenaren antzekoa
da, nahiz eta kimikoki ez duten inolako zerikusirik. Proteina gehien
duten eremuek kolore biziagoa hartu ohi dute: ukondoek, belaunek,
esku ahurrek eta oin azpiek. Hiru eta sei orduren buruan hasten da
larruazala kolorea hartzen, eta egun bat igaro ondoren iristen du maila
gorena. 12 orduz behin berriz emanez gero (bi edo hiru txandatan),
10 egunetarako kolorea edukiko dugu. Produktuak zenbat eta denbora
gehiago egin larruazalean emanda, orduan eta kolore biziagoa hartzen
da; horrexegatik, lotara joan aurretik ematea komeni izaten da.

27,93
125

223,44
Gaizki emana
2,9
29400
15,7
4,4
Ez
Linalola (41)
d-limonenoa (3)

Krema hauek ematen duten koloreak ez du balio eguzki izpietatik
babesteko. Ez dute larruazala erretzen, nahiz eta krema asko eman,
eta melanomak agertzeko arriskurik ere da izaten. DHA-k, hori bai,
larruazala lehortu egiten du, eta, ondorioz, ez da egokia larruazal lehorlehorra duten per-tsonentzat, eta beti substantzia hidratatzaileekin erabiltzea komeni da. Beltzarantzeko kremak, beraz, kolorea hartzeko
modu erraz eta erosoa dira, eta alternatiba segurua ere bai eguzkia
hartu nahi ez duenarentzat.

Onargarria
6,2

(1) Alergenoak. Arauak dioenez, alergenoren bat kopuru batetik gora edukiz gero (10 zati/milioiko, hori da muga), alergeno horren izena etiketan jakinarazi behar da. Estée Lauder etxekoak
ez du jakinarazten linalola duela.

Estée Lauder eta Guerlain) bakanago erabiltzekoak dira,
eta kolorea azkarrago emateko (hiru horien litroak 200 euro baino gehiago balio du). Etiketa ongi emana eduki dute guztiek, salbu eta Estée Lauder etxekoak: Europako
Batasuneko kide den herrialderen bateko posta helbidea
agertu behar du etiketan, halaxe agintzen du arauak, baina krema horrek ez du halakorik jarri.

koan, eta lodiegia bada, aldiz, larruazalari kosta egingo
zaio xurgatzea eta alferrik galduko da asko, ontziari itsatsita. Biskositate gutxien Nivea etxekoak eduki du (9.500
zentipoise), eta gehien, berriz, Clarins etxekoak (Niveak
halako hamar zentipoise ia). Agian horregatik, Clarins
etxekoa, besteak ez bezala, pote batean saltzen dute.

Kalitate-prezioak aintzat hartuta, L’oreal etxekoak eman
du emaitzarik onena: oso erraz gainditu ditu laborategiko
probak eta kontsumitzaileei horixe gustatu zaie gehien.
Clarins etxekoa ere aintzat hartzeko krema da, batik bat
kolorea azkar lortu nahi duenarentzat; emaitza bikaina
izan du laborategian, “oso ona” (hori soilik iritsi da maila horretara), baina garestienetakoa da, eta kontsumitzaileekin egin dugun proban erdi parean geratu da.

Uraren eta zenbait osagai oliotsuren arteko emultsiotik
sortzen dira kremak. Estraktu lehorrari erreparatuta, zer
kalitate duten jakin liteke: zenbat eta gehiago estraktu
lehorra, orduan eta gutxiago ura (eta, beraz, orduan eta
hobea). Zenbat estraktu lehor duen jakiteko, 105 ºC-tan
berotzen da krema, ura lurrundu eta olioak eta beste gai
hidratatzaileak soilik geratu arte. Estée Lauder etxekoak
eduki du –garestienetako batek– estraktu lehor gutxien
(% 16), eta Dove etxekoak gehien (% 26).

PH AZIDOA

SUSTANTZIA AKTIBOA

Osasuntsu dagoen larruazalak 5,5 inguruan izaten duen
arren pH-a, krema guztiek hortik behera eduki dute.
L’oréal etxekoa izan da onena (3,9ko pHa) eta txarrena,
berriz (azidoena, alegia), Estée Lauder etxekoa (2,9ko
pHa). Kontsumitzaileekin egin ditugun probetan, hala
ere, inor ez da kexatu, eta inork ez du azkurarik eduki
produktu hauek erabilita.

Dihidroxiazetona da (DHA) produktu hauen substantzia
aktiboa. Zenbat eta DHA gehiago izan, orduan eta kolore
gehiago eta orduan eta azkarrago hartuko du larruazalak.
Kolore beltzaran progresiboa nahi duenak, urre kolore
iraunkorrez ibili nahi duenak luzaro samar, DHA gutxi duten produktuak erabili behar ditu. Aldiz, kolore beltzaran
bizia azkar lortu nahi duenak DHA gehiago duten kremak
eman beharko ditu larruazalean. Nivea etxekoak eduki du
DHA gutxien (% 1,6), eta Guerlain etxekoak –garestienak– gehien (% 4.9). Eritrulosa izeneko substantzia ere
erabiltzen da larruazalari kolore beltzarana emateko, guk

Biskositateak ere badu eragina kremaren kalitatean.
Norberari sortzen dion irudipenaz gain, elementu objektibo batzuk ere badaude biskositateari lotuta: krema oso
urtsua bada, behatz artetik galduko da zabaltzen hasita-

aztertu ditugun kremetatik, Clarins eta Dove etxekoek
daukate.
Mota honetako produktuen osagai batzuek alergiak sor
ditzakete, eta horregatik, kosmetikoak arautzen dituen legeak 26 produkturen erabilera mugatu egiten du horien
erabilera. 10 zati milioiko (z/m) kopurua gainditzen badu
produkturen batek, etiketan agertu du produktu horren
izena, alergikoek erabil ez dezaten. Guk aztertu ditugunetatik, Clarins etxekoa soilik izan da alergenorik gabea
(kopuru horretatik gora), eta, beraz, krema horrek eman
du emaitzarik onena atal honetan. Estée Lauder etxekoak,
berriz, alergeno baten izena falta izan du etiketan (linalola, hain zuzen, lurrin mota bat), legeak ezartzen duen
mugatik gora eduki baitu. Guerlain etxekoan hamar alergeno aurkitu ditugu, bederatzi Dove etxekoan, bost
L’oréal eta Guerlain-en, eta lau Garbier eta Nivea-n, guztiak ere egoki emanak etiketan.
Laborategian neurtu ditugun alderdi guztiak aintzat hartuta, Clarins etxekoak lortu du emaitzarik onena (“oso
ona”); gainerakoek emaitza “ona” atera dute, salbu Estée
Lauder etxekoak: “onargarria” baino ez.

ERABILERA PROBA
30 emakumeren esku jarri ditugu produktu hauek eta hiru egunetan erabiltzeko eskatu diegu, batean bai eta bestean ez txandakatuz (jakina, ez diegu erakutsi zein
markatako produktuak erabiltzen ari ziren) zenbat atali
buruzko iritzia eman zezaten. Oro har, Clarins (7,4 puntu

9tik) eta L’oréal etxekoak (7,2) gustatu zaizkie gehien.
Gutxien, berriz, Nivea (5,3), Estée Lauder (6,2), Guerlain
(6,4 puntu) eta Clarins (6,5 puntu). Hau da, hiru kremarik garestienak gustatu zaizkie gutxien kontsumitzaileei.
Hidratazioaren atalean, zazpi kremak ere antzera ibili
dira. Ez, ordea, kolorea ematerakoan. Lehenengoz krema
eman ondoren, ia ez da alderik sumatu kolorean. Bigarren
aldiaren ondotik, Nivea etxekoak nabarmen emaitza kaskarragoa eman du L’oréal, Garnier, Guerlain eta Clarins
etxeetakoek baino. Hirugarren eta azken aldiz eman
ostean, Garnier eta L’oréal gustatu zaizkie gehien erabiltzaileei, eta Nivea eta Dove etxeetakoek eman dute emaitzarik apalena. Pentsatzekoa litzateke dihidroxiazetona
substantzia zenbat eta gehiago eduki, orduan eta emaitza
hobea lortuko duela krema batek atal honetan, baina ez
da hala izan.
Beltzarantzeko kremek usain sarkor eta desatsegina dutela esan ohi da. Guk aztertu ditugun zazpietatik, Nivea
etxekoaren usaina iruditu zaie bereziki txarra erabiltzaileei. Gehienek nabarmendu dute L’oréal eta Dove etxekoak
oso usain atsegina dutela.
L’oréal eta Garnier kremen kolorea gustatu zaie gehien
erabiltzaileei, eta Clarins eta Guerlain etxeetakoena gutxien; zabaltzeko errazena L’oreal iruditu zaie, eta lan gehien, berriz, Nivea etxekoak eman die zabaltzeko orduan
(horrek eduki du biskositate gehien), eta Guerlain etxekoak ere bai (hau ere biskositate handikoa). //
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B

Laburbilduz

L’ORÉAL

DOVE

ESTÉE LAUDER

Prezioa: 35,51 euro litroko.
Hau gailendu da kalitate-prezioetan.
Kalitatea, oro har: Ona.
Modu progresiboan beltzarantzeko esnea da.
Estraktu lehor gehien duenetakoa da, eta
dihidroxiazetona gutxien daukanetakoa
(substantzia horrek ematen du kolorea).
Bost alergenok gainditu dute 10 zati milioiko muga, eta legeak esaten du, muga hori
gaindituz gero, etiketan agertu behar dutela
zerrendatuta; honek bostak ageri ditu, eta,
beraz, ongi emana du etiketa.
Erabilera proba: 7,4 puntu 9tik. Hauxe
gustatu zaie gehien kontsumitzaileei. Usaina
eta lurrina nabarmendu dituzte, ongi zabaltzen dela adierazi dute eta larruazalean
uzten duen kolorea ere atsegin izan dute.

Prezioa: 23,33 euro litroko. Hau izan da
merkeenetakoa.
Kalitatea, oro har: Ona.
Modu gradualean beltzarantzeko lozioa.
Honek eduki du estraktu lehor gehien.
Eritrulosa dauka, beltzarantzeko erabiltzen
den beste substantzia bat. Alergeno gehien
duenetakoa da, eta horietako zazpik gainditu egiten dute 10 zati milioiko muga (zazpiak ongi adierazita daude etiketan.
Erabilera proba: 6,6 puntu 9tik. Lurrina
gustatu zaie, baina ez larruazalean uzten
duen kolorea.

Prezioa: 223,44 euro litroko.
Kalitatea, oro har: Onargarria (hobetzeko
modukoa).
Beltzarantzeko indartsua. Etiketan ez da
ageri ekoizlearen helbidea, eta, beraz, etiketa gaizki emana du. Honek du pH-rik txikiena (hau da txarrena atal horretan), eta
estraktu lehor gutxien ere honek du.
Dihidroxiazetona gehien duenetakoa da
(substantzia horrek ematen du kolorea).
Etiketan ageri ez den alergeno batek gainditu egiten du 10 zati milioiko kopurua (linalolak, hain zuzen), eta, beraz, zerrendan
agertu behar luke. Ageri ez denez, arriskutsua izan daiteke alergia dutenentzat.
Erabilera proba: 6,2 puntu 9tik.
Erabiltzaileek ez dute alderdi bat bera ere
nabarmendu.

GARNIER

NIVEA

Prezioa: 14,28 euro litroko. Hau izan da
merkeena.
Kalitatea, oro har: Ona.
Modu progresiboan beltzarantzeko esnea da.
Honek dauka pH-rik apalenetakoa (txarrenetakoa, alegia). Lau alergenok gainditzen
dute 10 zati milioiko muga, eta laurak ageri
dira etiketan.
Erabilera proba: 7,2 puntu 9tik.
Erabiltzaileei gehien gustatu zaienetakoa
da. Kolorea eta lurrina gustatu zaizkie kontsumitzaileei, eta larruazalean uzten duen
kolorea ere bai.

Prezioa: 23,93 euro litroko. Hau izan da
merkeenetakoa.
Kalitatea, oro har: Ona.
Modu gradualean beltzarantzeko lozioa.
Honek eduki du biskositate gutxien.
Dihidroxiazetona gutxien eduki duen krema
izan da (substantzia horrek ematen du kolorea). Lau alergenok gainditu dute 10 zati
milioiko muga, eta laurak ageri dira etiketan ongi emanak.
Erabilera proba: 5,3 puntu 9tik. Hau gustatu zaie gutxien erabiltzaileei. Kosta egiten
da zabaltzea, eta ez dute atsegin izan ez
lurrina, ez larruazalean uzten duen kolorea.

CLARINS

GUERLAIN

Prezioa: 261,12 euro litroko.
Aukera ona da hau ere.
Kalitatea, oro har: Oso ona. Guztietan
onena izan da.
Beltzarantzeko krema. Hau bakarra etorri da
potean, eta hau izan da biskositate gehienekoa. Eritrulosa dauka, beltzarantzeko erabiltzen den beste substantzia bat. Alergeno
batek ere ez du gainditu 10 zati milioiko
muga.
Erabilera proba: 6,5 puntu 9tik. Lurrina
gustatu zaie kontsumitzaileei, eta larruazalean uzten duen kolorea ere bai.

Prezioa: 281,67 euro litroko. Hau izan da
guztietan garestiena.
Kalitatea, oro har: Ona.
Beltzarantzeko koloreduna. Banagailu automatikoa duen bakarra. Honek eduki du dihidroxiazetona gehien (substantzia horrek
ematen du kolorea). Bost alergenok gainditu dute 10 zati milioiko muga, eta bostak
ageri dira etiketan ongi emanak.
Erabilera proba: 6,4 puntu 9tik. Lurrina
gustatu zaie erabiltzaileei, baina ez kolorea.

>

Beltzarantzeko zazpi krema aztertu ditugu.
Horietako lauk kolore beltzaran progresiboa
ematen dute, eta beste hirurek, berehalakoa.
Merkeenak (Garnier) 14 euro balio du litroko,
eta garestienak (Guerlain), 280 euro litroko.

>

Guztiek daukate dihidroxiazetona (DHA).
Substantzia horrek kolorea ematen die
larruazalaren kanpo-geruzei. Kolore beltzaran progresiboa ematen duten kremek % 2,5
baino gutxiago daukate DHA, eta berehalako kolorea ematen dutenek % 4 baino
gehiago. Erabilera proban, hala ere, kontsumitzaileei ez zaie gehiago gustatu DHA
gehien daukaten kremen kolore mota.

>

Beltzarantzeko kremak alternatiba osasungarri eta segurua dira larruazalak kolorea har
dezan, eguzkia hartu gabe. Larruari urre
kolorea ematen diote, irrada ultramoreen
arriskuei aurre egin beharrik gabe; oraingoz,
ondorio kaltegarririk ez dute agertu.

>

Larruazalaren pH-a baino txikiagoa eduki
dute zazpiek, eta biskositatean alde handiak
daude batetik bestera.

>

Estée Lauder etxekoak gaizki emana eduki
du etiketa, ez baitu adierazi ekoizlearen helbide osoa, eta, gainera, ez du ohartarazten
linalola duela (alergeno bat da, eta arriskutsua izan daiteke zenbait pertsonarentzat).
Beste krema batzuek askoz alergeno gehiago eduki dituzte (hamar ere bai batzuek),
baina guztiek adierazi dute informazio hori
etiketan.

>

Laborategiko proba guztiak aintzat hartuta,
Clarins etxekoak lortu du emaitzarik onena
(“oso ona”); Estée Lauder etxekoak emaitza
“onargarria” baino ez du lortu eta gainerakoek, “ona”.

>

Erabilera proban, Clarins, Garnier eta L’oréal
etxekoak gustatu zaizkie gehien erabiltzaileei, eta Nivea etxekoa gutxien
(nabarmen, gainera). Larruazalean
bakoitzak uzten duen koloreari buruzko
iritzia emateko eskatu diegunean (horixe
izan da probako atalik garrantzitsuena),
Garnier eta L’oréal bereizi dituzte.

> Kalitate-prezioetan, L’oréal etxekoak
lortu du gailentzea: erabiltzaileei horixe
gustatu zaie gehien, eta prezioa ez du
garestienetakoa (aski urrun geratzen da).
Clarins etxekoa ere aintzat hartzeko
krema da, batik bat kolorea azkar lortu
nahi duenarentzat; laborategiko probetan
emaitza “oso ona” lortu duen bakarra da,
baina garestienetakoa ere bada, eta kontsumitzaileekin egin dugun proban erdi
parean geratu da.
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ETXEKO GAILUAK PRESAZ KONPONTZEA

ETXERAINO JOATEA ETA ESKULANA EZ EZIK, GAUEKO LANAREN PLUSA EDO PRESAZKO
LANARENA KOBRATZEN DUTE ENPRESA ASKOK, ETA BESTE HAINBATEK, BIAK

Zerbitzu garestia eta
gorabeheraz betea

G

ertatu badaiteke, gertatu egingo da eta unerik txarrenean. Horixe dio
Murphy-ren legeak, eta horixe gertatzen da, sarri. Asteburuetan, gauetan
edo jaiegunetan hasten da garbigailua ura galtzen, txorrota matxuratzen
zaigu, giltzak etxean utzita aterzen gara… Halakoei lehenbailehen jarri
behar zaie konponbidea, kalteak ahalik eta txikienak izan daitezen.
Irtenbide bat azkar eman behar eta, larrialdiko konponketak egiten dituzten enpresetara deitzen dute herritar askok, eguneko 24 orduetan zerbitzu ematen duten horietara. Azkar erantzuten dute, jakina, baina oso
garestia izan ohi da zerbitzua (123 euro, batez beste), eta batzuetan,
gainera, ez dituzte betetzen legeak ezartzen dizkien betebehar guztiak:
% 15ek soilik aurkezten dute aurrekontua, eta ordainagirien % 51k soilik ageri dute zenbateko bermea duen konponketak. Sarrailagileei dagokienez, berriz, oso gutxik eskatzen diote Nortasun Agiria bezeroari
(%17k), etxea egiaz harena dela ikusteko, eta gaueko 10etatik aurrera
deituz gero (20:00etatik aurrera era bai, zenbaitetan), % 40 gehiago kobratzen dute batzuek.
Horixe erakutsi du CONSUMER EROSKI-k HISPACOOP erakundearentzat
(Kontsumitzaileen eta Erabiltzaileen Espainiako Konfederazioarentzat)
egin duen ikerketak. 2008ko urria eta azaroan 41 enpresa aztertu ziren,
Bilbo, Bartzelona, Madril, A Coruña, Sevilla eta Valentzian. Horietako
bakoitzean bi sarrailagileri deitu zaie, garbigailuak konpontzeko bi teknikariri, txorrota konpontzeko iturginari, pertsiana konponketan adituari
eta berogailuen teknikariari. Iturgina eta pertsianen teknikariari ohiko
lan orduetan deitu zitzaien eta beste biei gaueko hamarretatik aurrera
(A Coruñan ez genuen aurkitu berogailuak konpontzeko teknikorik ordu
horretan lanean eta beraz han 6 enpresa aztertu ziren, zazpi beharrean). >
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2007. urtean, 8.000 erreklamazio jarri zituzten
Espainian zerbitzu horiek ematen dituzten enpresen
aurka. Hori ikusita, deitu aurretik ongi aztertzea komeni da egoera zenbateraino den larria eta lehenbailehen
konpondu beharrekoa, eta gauzak patxadaz egiteko
aukera badago, hobe da hala egitea: lehenik etxeko
asegurua egin digun konpainiara deitu behar da, hark
estaltzen ote duen jakiteko, eta etxetresna elektrikoren
bat matxuratu bazaigu, dagokion zerbitzu teknikora
deitu behar dugu.

SARE NAZIONALAK: PREZIOA BERA,
KALITATEA EZ
Larrialdiko zerbitzua eskaintzen duten enpresa askok,
izen desberdinak izan arren, telefono zenbaki bera izaten dute (gehienetan 902 zenbakiarekin hasten da),
edo egoitza bera. Sare nazionalak eratzen dituzte horrela, kontsumitzaileak haiengan konfiantza gehiago
eduki dezan. Sarritan, teknikari autonomoak hartzen
dituzte enpresa horiek, edo lantegi jakin bat azpikontratatzen dute. Eta gerta daiteke lantegi berak hainbat
enpresarentzat lan egitea.
Sare nazional bati atxikitako enpresa batek, ordea, ez
du zertan eman zerbitzu egokia. Hiri bakoitzean bere
erara lan egiten du zerbitzu bakoitzak, baina prezio
batzuk, hala ere, berdinak dituzte; adibidez, guztiek
kobratzen dute etxeraino joatea eta eskulana. Hori dela eta, zerbitzu hori kontratatzeko orduan, enpresari
galdetu behar zaio ea atxikita dagoen Kontsumoko
Ebazpen Sistemara, hori berme handia izaten baita
kontsumitzailearentzat: erreklamazioren bat eginez
gero, ebazpen-bide publikoaren esku geratuko litzateke auzia. Zoritxarrez, ordez, oso enpresa gutxi daude
atxikita sistema horretara.

LUXUZKO ZERBITZUA
Telefonoa hartu eta larrialdiko zerbitzua eskatzen duen
herritarrari etxerainoko bidaia eta eskulana kobratu
ohi dizkiote guztiek. Bidaia 30 euro izaten da laneko
ordutegian, 40 euro gaua edo asteburua bada.
Teknikariaren eskulana, berriz, 55 euro izaten da,
batez beste, eta ohiko lan ordutegitik kanpo, 70 euro.
Enpresa horiek guztiek, gainera, bestelako plus batzuk
ere kobratzen dituzte gaueko 10etatik aurrera, eta askok, baita 20:00etatik aurrera ere. Gehienbat gaueko
lanaren gehigarri edo plusa eskatzen dute (ia enpresen
erdiek) eta presazko lanarena. Oro har, tarifa aurrez
finkatua edukitzen du zerbitzu mota bakoitzak: presazkoa 53 euro izaten da eta gauekoa 51 euro inguru.
Batzuek bat edo beste kobratzen dute, eta hirutik
batek (% 37k) biak; ondorioz, beste 100 euro gehitu
beharko litzaizkioke konpontzeagatik ordainduko
genukeenari.

AURREKONTUAK:
PROFESIONALTASUN GUTXI
Enpresa hauek ezin izaten dute aurrekonturik aurkeztu telefonoz deitu eta berehala, ikusi arte ez baitakite
zer matxura mota konpondu behar duten, baina kontsumitzaileari jakinarazi behar diote gehigarri edo plusik kobratzen duten, eta etxeraino joatea eta eskulana
zenbat izaten den. Egin behar bai, baina oso gutxik
egiten dute! Enpresen % 15ek ez dute aurrekontu egokirik egiten, ez telefonoz, ez etxera joan ondoren.
Jarduerarik ohikoena hau izaten dute: telefonoz ez dute jakinarazten zer eta zenbat kobratuko dioten bezeroari, etxera joandakoan ere ez diote erakusten
informazio orririk (tarifak banan-banan ikusi ahal izateko), ordainagirian derrigor agertu behar duten datuak falta izaten dira (teknikariaren izena eta NA), eta
piezaren bat aldatzen badute, ez dute zehazten zenbat
balio duen. Gainera, ordainagirietan ez dute zerrendatzen zer kobratzen duten eta zenbat (teknikarien %
20k soilik egin ohi dute), eta, horrez gain, konponketak zenbat denborako bermea duen ere ez dute adierazten (ordainagirien erdiek soilik adierazten dute hori
behar bezala).
Gorabehera eta hutsegite asko izaten dituzte, beraz,
kobratzeko orduan; izan ere, aurrekontua egiten dutenean ere, uste baino gehiago kosta bada konponketa
egitea, beste aurrekontu bat egin ohi dute. Bere burua
Interneten aurkezten duten enpresek ere berdintsu jokatzen dute, horiek ere ez baitituzte erakusten euren
tarifak. Aurrekontu bati uko egitea, berriz, 40 euro inguru kostatzen da, nahiz eta kopurua asko aldatzen
den hiri batetik bestera, prezio hori eskulanak balio
duenaren araberakoa izaten baita.

BETI EZ DIRA BEREHALA ETORTZEN
Larrialdi zerbitzu batera deitzen duenak, hasteko behintzat, gauza bat nahi izaten du, berehala etor daitezela. Teknikariak ongi lan egitea ere garrantzitsua da,
jakina, eta atsegina izan dadila, baina funtsean, azkar
etortzeagatik ordaintzen dugu hainbeste. Batez beste,
ordu eta erdi baino zertxobait gehiago behar izaten dute enpresa horiek deia jaso eta teknikaria etortzeko
(100 minutu inguru), hori egunez deituta, ohiko lan ordutegian; gauez deituz gero, ordubete igaro baino lehen azaldu ohi dira teknikariak etxean (55 minutu
behar izaten dituzte). Harrigarria gerta badaiteke ere,
eguneko 24 orduetan zerbitzua ematen dutela iragarri
arren, enpresen % 28 ez dira etortzen egunean bertan
matxura konpontzera. Teknikari batzuek 48 orduren
buruan agertuko direla esaten dute, eta gertatu izan da
lau egunen buruan ez azaldu izana ere.
Sarrailagileek bai, horiek berehala erantzuten diote
deiari, eta ordu erdi igaro baino lehen agertzen dira, >

ZENBAIT AHOLKU: PRESAZKO ZERBITZU BATI
DEITU AURRETIK AINTZAT HARTZEKO
Halako enpresa bati deitu aurretik, ongi aztertu behar
da matxura eta ongi neurtu behar da ea presazkoa
den. Matxura asko oso erraz konpontzen dira (fusible
bat askatu dela, edo erre dela, edo harraska buxatu dela…), eta beste batzuek ez dute izaten aparteko presarik. Ohiko lan orduetan ez da merkea izaten presazko
zerbitzua, eta ordutegi berezietan are garestiago irten
daiteke: bi halako ere balio dezake (gerta daiteke gehigarriak kobratzea gaueko lanarengatik edo presazko lanarengatik, edo biengatik).
Etxeko aseguruak matxura estaltzen ote duen egiaztatu
behar da. Aseguru batzuek bere baitan hartzen dute
sarrailagilearen edo iturginaren zerbitzua. Kontratuak letra txikian dioena irakurriz jakin dezakegu hala den edo
ez. Matxura elektrikoetan edo berogailuari dagozkionetan, enpresa hornitzaileak berak izan ohi du teknikari
sail bat, eta bezeroei doan egiten dizkiote konponketak,
edo prezio hobean, behintzat.
Enpresa bati baino gehiagori deitu behar zaio, eta
prezioak alderatu. Enpresa batetik bestera alde handia
izaten du prezioak, eta oso komeni izaten da bati baino
gehiagori galdetzea zer zerbitzu eskaintzen duten eta
zenbat balio duen bakoitzak.
Egiaztatu behar da ea kontratatuko dugun enpresa atxikia dagoen Kontsumoko Ebazpen Sistemara; organo

horrek bitartekari lana egiten du enpresen eta erabiltzaileen artean sortzen diren arazoak konpontzeko.
Erakunde horretako kideek onartu egin behar izaten dituzte hark hartzen dituen erabakiak, eta kontsumitzaileentzat ere lotesleak dira.
Enpresari buruzko informazioa lortu. Etxera etorri zaigun
teknikariari kezkarik gabe galdetu haren izen-abizenak
eta enpresaren datuak, batez ere IFK, izen osoa eta
helbidea. Informazio hori funtsezkoa da erreklamazioa
egin ahal izateko.
Edozein zalantza izanez gero, galdetu. Zerbitzu horien inguruko zenbait alderdi ez daude oso argi araututa, eta
kontsumitzaileak eta enpresak egiten duten kontratuaren baitan gelditzen dira. Horrexegatik, zalantza guztiak
ongi argitu beharra dago zerbitzua kontratatu aurretik.
Publizitateak esaten duen guztia ez da sinestekoa.
Zerbitzu tekniko guztiek ez dute eskaintzen 24 orduko
zerbitzua. Iragarkiak esan arren 24 orduetan ematen
dutela zerbitzua, zenbait enpresak lan orduetan baino
ez dute ematen. Larrialdiei erantzuteko zenbaki bereziak izaten dituzten enpresek, oro har, berehala erantzuteko berme gehiago ematen dute.
Ongi babestu datu pertsonalak. Izena eta telefonoa ematea nahikoa da; hori jakinda, enpresak aukera du guri
>
deitu eta tarifen eta aurrekontuaren berri emateko.
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bai egunez eta bai gauez (hala egin ezean, horien zerbitzuak ez luke zentzu handirik). Iturgina azaltzeko,
ordea, bi ordu behar izaten dira maizenik, eta galdara
konpontzeko teknikariari larrialdi batean deituta, hiru
ordu igaroko dira hura agertzeko.
Beste gorabehera eta hutsegite batzuk ere izaten dituzte teknikariek, nahiz eta ez diren izaten hain ohikoak:
matxura konpondu eta ingurua garbitu gabe utzi ohi
dute; ordainagiria hobeto zehazteko eskatu eta ez dute askorik laguntzen; edo zehazki zein zerbitzu kobratu duen zehazteko eskatuta, ez dute informazio
handirik ematen.

NORTASUN AGIRIRIK ESKATZEN EZ
DUTEN SARRAILAGILEAK
Giltzak etxean utzita ateratzea zorte txarra izan daiteke, baina auzoan norbaiti uzteko ohitura badugu edo
senideren bat hurbil bizi bazaigu, erraz konpondu liteke. Inguruan inork giltzarik ez badu, aldiz, sarrailagileari deitu behar. Eta behin etorrita, ordaintzea beste
aukerarik ez da izaten: lan ordutegian, 90 euro kostatzen da, batez beste, eta hortik kanpo, 20:00-21:00etatik aurrera, % 45 gehiago. Hiritik hirirako aldeak, hala
ere, bereziki nabarmenak dira atal honetan (A
Coruñan 60 euro balio duen zerbitzua 130 euroraino
igo daiteke Valentzian). Ordu erdi inguru behar izaten
du sarrailagileak etxera etortzeko, eta gehien-gehienek
telefonoz esaten dute behin betiko aurrekontua zenbatekoa izango den (% 83k). Zerbitzu hori ere ez da, ordea, gorabehera eta hutsegiterik gabea: telefonoz
ematen duten aurrekontuak ez du izaten BEZa erantsia, eta, ondorioz, uste baino garestiagoa izaten da
zerbitzua.
Sarrailagilea etorrarazi ondoren, etxea berea dela
egiaztatzera behartzen du legeak bezeroa, baina sarrailagileek ez dute ohiturarik Nortasun Agiria eskatzeko
(% 20k baino gutxiagok egiten dute). Deitu duen pertsonak ez balu dokumentu hori eskura (hori ere etxean ahaztu duelako, adibidez), sarrailagileak Polizia
deitu behar luke, eta haiek han direla ireki behar luke
atea, edo, bestela, atezainari eskatu behar lioke laguntza, pisua alokatuta balego. //

24 orduz lan egiten dutela esaten dute,
baina enpresa hauen % 28a ez dira
etortzen deitzen zaien egunean bertan

AURREKONTUAK ETA
LAN-AGINDUAK: NAHITAEZKOAK
Aurrekontua gutxi gorabehera zenbatekoa izango den galdetu behar dugu telefonoz. Legeak
esaten du enpresak behartuta daudela euren
tarifak jakinaraztera, eta ez jakin arren zenbat
denbora beharko duten matxura konpontzeko
eta zein material erabiliko dituzten, esan egin
behar dute zenbat kobra-tzen duten etxeraino
joateagatik eta eskulanagatik, eta presazko
zerbitzua eskatzen duenari zer gehigarri ezartzen dioten, eta berdin ohiko lan orduz kanpoko
zerbitzua nahi duenari. “Tarifa berezia” zein ordutatik aurrera izaten den galdetu behar da.
Horrez gain, BEZa barne dagoen edo ez jakinarazi behar dute, eta zenbatekoa den.
Teknikaria etxera etortzen denean, informazio
orri bat ekarri behar du, eta orain arte aipatu
ditugun datu guztiek agertu behar dute han.
Matxura konpontzeko baimena eman aurretik,
behin betiko aurrekontua eskatu eta sinatu.
Zer matxura mota den ikusi ondoren, eta erabiltzaileak hala eskatzen badu, aurrekontu idatzia aurkeztu behar du enpresak. Erabiltzaileak
aurrekontua sinatzen duenean, onartu duela
esan nahi du, eta aldi berean, lan-agindua
eman diola adierazten du. Aurrekonturik eskatzen eta sinatzen ez bada, lan-aginduaren baliokide izango den idazki bat sinatu behar da.
Kontsumitzaileak ez du zertan onartu aurrekontua, baina atzera egiten badu, diru kopuru
eska diezaiokete aurrekontua egin izanagatik.
Etxeko tresnekin, 58/1988 Errege Dekretuak
agintzen du nola jokatu: etxeraino joateagatik
kobratzen dutenari, eskulanaren portzentaje
bat gehitu behar zaio. Etxetresna elektriko
guztiek ez dute behar izaten eskulan bera.
Hona talde bakoitzaren gehienezko kopuruak:
- Tresna txikiak: lan ordu baten 15 minutu.
- Lerro zuria: lan ordu baten 30 minutu.
- Lerro marroia: lan ordu bat.
Etxean konpontzen dituzten gainerako matxurentzat, autonomia erkidego bakoitzak izaten
ditu bere dekretuak, eta horien arabera erabakitzen da zein kopuru eta nola ezarri.
Zerbitzu teknikoak, hala ere, ez du zertan jakinarazi zenbat kobratzen dioten aurrekontu bat
onartzen ez duenari. Horregatik, horren prezioa
ere galdetzea komeni da.

Kontuak GARBI
> LAGUNTZA TEKNIKOKO ZERBITZUEK BEHIN
BAKARRIK KOBRATU DEZAKETE ETXERA
JOATEAGATIK. Bidaia bat baino gehiago egiten badituzte matxura bat konpontzeko, lehena soilik kobratu
behar dute.
> TEKNIKARIAK ERREKLAMAZIO ORRIAK ERAMAN
BEHAR DITU ETA ERABILTZAILEAREN ESKURA
JARRI. Enpresak edo teknikariak uko egingo balio dokumentu hori aurkezteari, Polizia etxera joan eta salaketa jarri behar du kontsumitzaileak. Erreklamazio orria
aurkeztea derrigorrezkoa da zerbitzua eman digun enpresa auzitara eramateko, eta orri hori eduki ezean, salaketak ere balio du. Kontsumitzailea Informatzeko Udal
Bulegoan egin daiteke erreklamazioa. Espainiako
Kontsumo Institutu Nazionalaren web orrian ageri da
zerrenda osoa (www.consumo-inc.es).
> AURREKONTUAN AGERI DIREN MATERIALEN
ORDAINAGIRIA ESKATU. Laguntza Teknikoko
Zerbitzuek eskura eduki behar dituzte materialari buruzko dokumentuak, nondik datorren, zer eratakoa den, aldatu dituzten piezek zer balio duten. Material horiek
jendearentzat daukaten prezioa soilik kobratu dezakete
enpresek.
> ORDEZKO PIEZA GUZTIEK BERRIAK IZAN BEHAR
DUTE. Kontsumitzaileak idatziz baimena ematen badu
soilik erabil daitezke pieza erabiliak, berreskuratuak edo
jatorrizko ez direnak, baldin eta balio badute erabili nahi
diren horretarako, eta berriak baino merkeagoak badira
(eta merkatuan aurki badaitezke).
> MATXURA KONPONDU ONDOREN, AURREKONTU
SINATUA ETA AZKEN ORDAINAGIRIA BAT DATOZELA
EGIAZTATU BEHAR DA. Aurrekontuan ageri den kopurua asko igoko bada arrazoi teknikoak direla medio, berehala jakinarazi behar digute, onespena eman edo ez
erabakitzeko. Aurrekontua asko aldatzen badu, beste
aurrekontu bat egiteko eska dezakegu.
> KONPONKETA ETA INSTALAZIO GUZTIEK hiru hilabeteko bermea izaten dute, gutxienez.
> ZERBITZUAREKIN GUSTURA GERATU EZ ETA KEXU
BAT AURKEZTU NAHI BADUGU, erreklamazio orri bat
eskatu behar diogu enpresari, eta Kontsumitzailea
Informatzeko Udal Bulegoan aurkeztu. Bi aldeak aurrez
aurre jarri, eta ebazpen kolegio batek hartzen du erabakia, eta, hala badagokio, kontsumitzaileari kalte-ordaina
emateko aginduko du. Bitartekari lanak fruiturik emango
ez balu, beti geratuko litzateke auzitara jotzeko aukera.
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Zorra zor
ZORRA 900 EUROTIK BEHERAKOA BADA, ABOKATURIK ETA PROKURADORERIK
KONTRATATU GABE JO DAITEKE AUZITARA, HORRETARAKO AUKERA EMATEN
BAITU PROZEDURA ZIBILAREN LEGEAK

Onez onean ezin bada, beste bide batzuk
bilatu behar izaten dira. Eta legearen eremuan, onez onean konpondu ezin den guztia epaitegian egin behar izaten da. Baita
zor kontuak ere. Jendeak gero eta arazo
gehiago ditu aspaldian zorrak ordaintzeko,
eta horrek eragina izango du auzitegietan
ere. Espainiako Botere Judizialaren
Kontseilu Nagusiak aurreikusi duenez, hipoteka-betearazteak % 234 igoko dira aurten,
eta epaiketa arruntak % 29 ugarituko dira
2007. urtearekin alderatuta. Ahozko epaiketak, berriz, % 5 igoko direla uste du, eta
ohartarazpen-epaiketak % 76 (horiek izaten
dira ugarienak auzi zibiletan). Egoera hori
dela jakinik, ongi etorriko zaigu jakitea
Legeak zer prozedura aurreikusten dituen

besteri dirua eskatzeko, edo geuri eskatzen
digutenean. Zor kontuak auzitara eramateko, adibidez, beti ez da beharrezkoa abokatu bat eta prokuradore bat kontratatzea.

Zer prozedura erabil daiteke
abokaturik gabe?
Ohartarazpen-prozedura eta ahozkoa.
Prozedura Zibilaren Legeak aukera ematen
du erreklamazioa egiteko ohartarazpen-prozedura bidez (30.000 euroraino eska daitezke), abokaturik eta prokuradorerik kontratatu beharrik izan gabe; betiere, jakina, legeak eskatzen dituen baldintza eta dokumentu
guztiak tarteko badira. Honako artikulu
hauetan arautzen du hori Prozedura
Zibilaren Legeak: 812tik 818ra bitartekoetan. Ahozko prozeduraren bidea ere ontzat
ematen du arau horrek, eta 900 eurotik
beherako kopuruetan, ez da profesional
horien beharrik izaten.

Abokaturik gabe moldatzeko
bezain errazak dira prozedura
horiek?
Hain zuzen, horixe da helburua. Guztia
errazagoa izan dadin, Espainiako Botere
Judizialaren Kontseilu Nagusiaren web
orrian lor litezke inprimakiak
(http://www.poderjudicial.es/). Hala eta guztiz ere, ohartarazpen-prozedura bat abian
jarri eta zordunak uko egingo balio, ahozko
prozedura edo prozedura arrunt bihurtuko
litzateke, eta orduan bai, abokatua eta prokuradorea beharko lituzke hartzekodunak,
non eta kopurua ez den 900 eurokoa baino
txikiagoa.

Zein prozedura da hobea,
ohartarazpen bidezkoa edo
ahozkoa?
Baldintzak egoki betetzen badira, beti da
hobea ohartarazpen bidezkoa, nahiz eta,
azkenean, hori ere ahozko epaiketa batean
buka litekeen.

Zein baldintza bete behar dira
ohartarazpen-prozedura baterako?
Dokumentu bat eduki behar da, non esaten den diru zor bat dagoela kitatu gabe,
zor likidoa dela eta zilegi dela itzul dezaten
eskatzea; prozedura abokaturik gabe egin
ahal izateko, zorrak 30.001 eurokoa baino
txikiagoa izan behar du. Dokumentu horren
lagungarri, zordunari zenbat diru utzi zaion
eta zenbateko zorra duen erakusten duten
dokumentuak bildu behar dira: ordainagiriak, emate agiriak, ziurtagiriak, telegramak, telefaxak eta bestelakoak. Etxejabe
elkarteetan, baliagarri izaten dira ordaindu
gabe dauden gastuen ziurtagiriak, guztiek
ordaindu behar izaten dituzten gastuei
dagozkienak.

Nola joaten da ohartarazpenepaiketa bat?
1. Lehen Auzialdiko Epaitegiari eskatuko
zaio zordunaren helbidea eman dezala.
2. Epaileak eskaria aztertuko du, eta hala
badagokio, epai baten bidez deituko du
zorduna epaitegian agertzera, eta aurrez
ohartaraziko dio ordaindu ezean, edo
epaitegian agertu ezean arrazoiak ematera, ondasunak bahituko dizkiotela.
3. Zordunak ez badu ordaintzen eta ez badu

arrazoitzen zergatik ez duen ordainduko,
betearazte-titulua sortuko da eta ondasunak bahituko dizkiote.
4. Zorduna epe barruan agertzen bada epaitegian eta arrazoitzen badu zergatik ez
duen ordainduko, ohartarazpen-prozedura utzi eta beste prozedura-bide batean
sartuko dira. Diru kopurua 900 eurotik
gorakoa denean, abokatu batek eta prokuradore batek sinatuta egon behar du
salatuaren arrazoiak agertzen dituen
dokumentua. Kopurua egokia bada ahozko epaiketa bat egiteko -3.000 euro artekoa-, epaiketa saio bat egingo dute.
Hortik gora, salatzaileak hilabeteko epea
izango du salaketa jartzeko deklarazioepaiketa arruntaren bidez.

Zer egin daiteke norbaitek
salaketa jartzen badu gure aurka
zor bat dela eta?
Hartzekodun batek eskatzen badu ohartarazpen-prozedura bat abian jartzeko eta
epaileak onartzen badu, zorra ordain dezala
eskatuko dio epaitegiak zordunari. Behin
eskari hori jaso ondoren, zordunak ordaindu
egin dezake edo epaitegian ager daiteke,
eta idatzi batean arrazoitu dezake zergatik
ez duen ordainduko zorra, edo zorraren zati
bat. Zorra 900 eurotik gorakoa bada, eta ez
ordaintzea erabaki badu, abokatu bat hartu
beharko du epaitegian agertu aurretik.

“Zorraren zati bat” ez ordaintzea,
zer da hori?
Zordunak esan dezake bere idatzian ez
duela zor eskatu dioten guztia, zati bat baizik.

Zer gertatzen da zorduna ez bada
epaitegian agertzen?

KONTUAN hartu...

Hogei egunen buruan idatzirik aurkeztu
ez badu eta zorrik ordaindu ez badu, ondasunak bahitzeko prozedura abiaraziko du
epaitegiak.

Epaitegiari hasierako eskaria
eginez abiarazten dela ohartarazpen-prozedura bat, eta
ondoren, ordain dezala eskatzen zaiola zordunari.

Edozein ondasun?
Ondasun higiezinek zor den kopurua
baino gehiago balio badute, horiek ez
dituzte bahituko, non eta zordunak beste
ondasunik ez duen. Lanbidearteko gutxieneko soldatara iristen ez diren soldata eta
pentsioak ez dituzte bahitzen, eta etxe bateko altzariak eta tresneria ere ez. Dirua bahitu nahi izaten dute lehenik, kontu korronteak eta titulu eta balioak.

Aholkuak:
1. Arretaz irakurri epaitegietatik iristen zaizkigun ohar guztiak.
2. Ez utzi epeak pasatzen. Oharra jaso eta
hurrengo egunean hasten da kontatzen
denbora, eta azken eguna barne
hartzen du.
3. Lanegun ez diren egunak ez dira kontatzen: larunbat-igandeak, abenduaren
24a eta 31, Espainian festa nazional jotzen dituztenak, autonomia erkidegoetan
lanegun ez direnak eta abuztuko egun
guztiak.
4. Epaitegian idatziak eta dokumentuak
aurkeztu behar ditugunean, kopiak egin:
prozeduran parte hartzen duen alde
bakoitzarentzat bat.
5. Edozein zalantza sortuz gero, aldeak epaitegira joan daitezke zer ekinbide egin
diren jakitera eta horiek aztertzera. //

Zordunak hogei eguneko epea
du: ordaintzeko, ordaintzeari
uko egiteko edo epaitegian ez
agertzeko.
Ordaintzen ez badu eta agertzen
ez bada, ondasunak bahitzen
hasiko zaizkio.
Agertzen bada eta idatziz arrazoitzen badu zergatik ez duen
ordainduko, epaiketa saioa
egiteko eguna jarriko du epaileak, kopurua 3.001 eurotik
beherakoa bada. Hortik gorakoa balitz, epaitegiak hilabeteko epea emango lioke
har-tzekodunari salaketa jar
dezan epaiketa arrunta
egiteko.
Hilabeteko epea pasatu eta
epaiketa arrunta egiteko
salaketarik jartzen ez badu,
guztia artxibatu eta epaiketaren kostuak ordaintzera
zigortuko dute hartzekoduna.
Prozedura abokaturik gabe has
daiteke, baina gerta daiteke
bukaeran haren beharra
edukitzea. I
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Urte eta erdi lehenago erositako
telebista matxuratu, eta ez diote
konpondu nahi

Iraupen-kontratua eten dut sakelako
telefonoaren operadorearekin, eta
zigorra jarri didate

Duela urte eta erdi erosi nuen
telebista matxuratu zait, eta
erosi nuen dendara eraman
dut han konpondu dezaten.
Zerbitzu teknikora deitzeko
gomendioa egin didate, eta deitu dut, baina haiek jakinarazi didate dirua sartu behar dudala haien kontuan, eta
haiek egindako aurrekontua onartzen badut, eta nik sartutako kopurua baino txikiagoa bada, gainerakoa itzuliko
didatela. Onartuko ez banu, dirua galduko nuke. Nik uste
nuen telebistak bi urteko bermea zuela, baina dendan
ziurtatu didate urtebetekoa dela soilik. Egin nezake erreklamaziorik?

Kontratu bat sinatu nuen
sakelako telefonoen operadore batekin, eta epe jakinean haiekin jarraitzeko konpromisoa hartu nuen; telefonoa gutxi erabiltzen nuenez, kontratu bidezko telefonoa
utzi eta txartel bidezkoa hartzea erabaki nuen.
Ordainagiria iritsi zaidanean, ordea, ikusi dut kobratu
egin didatela kontratua eteteagatik eta batetik bestera
aldatzeagatik. Erreklamaziorik egin nezake?

egeak bi urteko bermea ematera behartzen ditu, nahiz eta
horrek ematen dituen eskubideak lehen sei hilabeteetan
soilik gauzatzen diren modu automatikoan. Besterik da saltzaileak urtebeteko bermea ematea erosleei, itxuraz zuri gertatu
zaizun bezala, eta, ondorioz, bigarren seihilekoan ere kontsumitzailearen eskubideak hobeto babestea. Oraingo honetan,
ordea, urte eta erdi igaro da erosi zenuenetik, eta saltzaileak
esan badizu berak ez duela konponduko telebista, teknikari
bati txostena egin dezan eskatu behar zenioke, eta horren
bidez frogatu akatsa jatorrizkoa dela.
Zerbitzu Teknikoari dagokionez, aurrekontuak kobratu ditzakete, nahiz eta gero ez onartu. Ohikoena izaten da lanordu bati
dagokion kopurua ordaintzea, gehienez ere; hala adierazten du
58/1988 Errege Dekretuak, urtarrilaren 29koak (Etxetresnak
konpontzeko zerbitzuetan Kontsumitzailearen Eskubideak
Babesteko legea da horrako hori). Horregatik, galdetu behar
zenuke zerbitzu horrek zenbat kobratzen duen ordua, eta
Kontsumitzailea Informatzeko Udal Bulegora joan behar zenuke. Erakunde horri eska zeniezaioke bitartekari egin dezala
saltzailearen eta zure artean, bermea nola gauzatu adosteko
batetik, eta txosten tekniko bat egiteko bestetik, matxura zerk
sortu duen jakiteko. Aurrekontuan ageri den kopurua arauak
esaten duena baino handiagoa balitz, salaketa jar liteke. //
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atetik bestera aldatu zara, baina ez operadore batetik
bestera; kontratu bidezko telefonoa utzi eta txartel bidezkoa hartu duzu, hori izan da aldaketa. Konpainiarekin egina
zenuen kontratuan ageri ziren baldintzak ez dituzu bete, epe
jakin baterako eta baldintza jakin batzuetan hala jarraituko
zenuela sinatu baitzenuen. Beraz, legezkoa da operadoreak
dirua kobratzea arau-hauste horregatik. Dena dela, beti jo
dezakezu Bezeroaren Arretarako Zerbitzura, jakiteko ea kopuru egokia kobratu dizuten.
Zuk kobraketa sistema aldatu zenuen, eta aldaketa horri
buruzko informazioa eskatu zenuenean, operadoreak agian ez
zizun jakinarazi horrek kostu bat izango zuela. Hala izan
bada, haien hutsegitetzat hartu behar da. Bezeroaren
Arretarako Zerbitzura dei dezakezu, eta eska dezakezu itzul
diezazutela azken ordainagirian ordaindu duzun dirua.
Deitzen duzunean, erreklamazioaren erreferentzia zenbakia
emateko eskatu behar diezu, eta berariaz adierazi behar duzu
inork ez zizula jakinarazi dirua ordaindu beharko zenuela
aldatzeagatik, eta horregatik pentsatu zenuela doan izango
zela. Hilabeteren buruan erantzunik ematen ez badizute,
Kontsumitzailea Informatzeko Udal Bulegora jo dezakezu.
Operadore batetik bestera aldatu nahi denean, eta zenbaki
berari eutsi, operadore berriarekin jarri behar da harremanetan. Hark egingo ditu egin beharreko guztiak, eta ezer
ordaindu gabe pasatu ahal izaten da kontratu bidezko telefonotik txartel bidezkora, edo alderantziz. //
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MERKATARITZA-SALTOKI BATETIK KANPO EGINDAKO
EROSKETAK
Aldizkari baten harpidetza egin eta liburu bat ere kobratu
diote, aurrez jakinarazi gabe
Enpresa batek salaketa jarri zuen herritar baten aurka, eta 2.583 euro ordain zitzala eskatu zion literatur lan bat erosi izanagatik. Bi aldeek adostu zuten 129 euro
ordainduko zituela 24 hilabetez (lehen lau hilabeteak ordaindu zituen). Herritarrak
epaiketan esan zuen salerosketak ez zuela baliorik, berak historiako aldizkari baten
harpidetza egin zuelako eta inork ez ziolako jakinarazi behartuta zegoela literatur lan bat
ere erostera (3.200 euro balio zuen guztiak). Baliogabetze dokumenturik ere ez zuen jaso, eta
hori derrigorrezkoa izaten da merkataritza-saltokietatik kanpo egiten diren kontratuetan. Eta irabazi egin
zuen epaiketa. Madrilgo Probintzia Auzitegiak erabaki zuen (2008-04-29) kontratuak aitortzen ziola erosleari
atzera egiteko eskubidea, baina ez Legeak agindu bezala: Legeak dio atzera egin ahal izatea ez dagoela formaren mende, eta kontratuak formalitate batzuk betetzera behartzen zuen atzera egin ahal izateko. Legeak
dioenez, aski zatekeen baliogabetze dokumentua bidaltzea, baina erosleak ezin izan zuen hori egin, ez baitzioten bidali. Horregatik, jaso zituen 616 euroak itzultzera zigortu zuen saltzailea, eta epaiketa
gastuak ordaintzera. //

BIDAIA KONBINATUAK
Luxuzko bidaia bat kontratatu dute Karibera joateko, eta
logela estandar arrunt batean sartu dituzte
Lagun talde batek Santo Domingora joateko bidaia hartu zuen; bost izarreko
hotela zuten eta, eskaintzaren arabera, instalazio berezi-bereziak eta VIP zerbitzuak erabili ahal izango zituzten. Ordea, ezin izan zituzten erabili ez gela
horiek ez luxuzko zerbitzuak ere. Hotelak utzitako logela batean sartu zituzten
lehenik, eta birentzako logela estandar batean gero. Epaiketara jo zuten, eta
ordaindutako dirua itzultzeko eskatu zieten agentzia saltzaileari eta antolatzaileari,
kalte moralengatik (1.500 euro baino gehiago). Bartzelonako Auzitegiak 2008ko maiatzaren
15ean eman zuen epaia. Han esaten denez, handizkako agentzia antolatzaileak hutsegite nabarmena egin
zuen eskaintza egiterakoan, baina kontratuaren zati bat bederen bete zuen, turistek euren bidaia egin ahal
izan baitzuten, nahiz eta logela apalagoetan izan. 710 euro ordaintzera zigortu zuen handizkako agentzia
(alde hori zegoen logela apaletatik goi mailakoetara), eta kalte moralengatik, beste 1.000 euro ordaindu
behar izan zizkion salaketa jarri zuen bakoitzari. Txikizkako agentziak ez zuen ezer ordaindu behar izan, informazio-orriak baitzeukan akatsa, eta hori antolatzailearen ardura da. //
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ILERAKO TRATAMENDUA
Ile galtzearen aurkako tratamendu bat egin du, baina ez du
emaitzarik lortu
Gizon batek tratamendu dermokosmetiko bat kontratatu zuen, baina ez zion eman
agindutako emaitzarik, eta, ondorioz, nerbio tentsioa eta depresioa eduki zituen.
Salaketa jarri zuen zentroaren aurka, esanez ez ziotela eskatu oniritzi informatua
tratamenduaren gainean, eta ziria sartu nahi izan ziotela prezioarekin eta lortuko
zuen emaitzarekin. Valentziako Probintzia Auzitegiak honako hau erabaki zuen 2008ko
ekainaren 6ko epaian: tratamendu mediko bat ez zenez, ez zuen behar gaixoaren oniritzi
informatua, kontratuan argi esaten baitzen tratamendu kosmetologikoak emango zizkiotela, ez
medikuak; ondorioz, ez zegokion Osasun Lege Orokorra ezartzerik. Hala ere, enpresak arau-hauste bat egin
zuela iruditu zitzaion epaileari, ez baitzen mugatu tratamendu egoki bat ematera; horrez gain, zenbait kosmetiko erantsi zituzten, eta garestitu egin zuten tratamendua, baina ez zegoen frogatuta on egingo ote zioten.
Arrazoi horregatik, kontsumitzaileari 1.000 euro ordaintzera behartu zuen kalte moralengatik (alopezia arazoak konpontzeko itxaropena zapuzteak egin zion eraginagatik). //
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Krisi egunik ez Ogasunarentzat
ORDAINTZAILEAK EGIAZTATZEN BADU EGOERA ZAILEAN DELA, LUZAROAN
LANGABEZIAN DAGOELA EDO ZOR ASKO PILATU ZAIZKIOLA, LEGEAK AUKERA
EMATEN DU OGASUNARI ORDAINTZEKO EPEA ATZERATU AHAL IZATEKO

Ogasunarekin kontuak kitatzeko garaian
gaude, 2008ko ekitaldian izan ditugun
sarrera-irteeren eta ondasun-mugimendu
guztien kontu emateko garaian. Diru mordoxka bat jaso behar dutenek lasaitu ederra
hartuko dute, eta arnasa ere bai krisi giro
itogarrian. Beste batzuei, aldiz, ordaintzea
egokituko zaie, eta zintzo-zintzo erantzun
beharko diote Zerga Agentziaren deiari.
Errenta Adierazpena egin aurretik, ordea,
patxada eta arreta handiz bete behar dira
inprimakiak (are gehiago egungo egoeran),
eta begiak erne eduki behar dira gure
datuetan akatsik baden edo ez ziurtatzeko,
euro guztiak gureak baitira, hartzekoak eta
ematekoak. Aspaldi honetan urduritasuna
eta kezka da nagusi etxe askotan, egoera
ekonomikoa ere halakoxea delako, nornahi
kezkatzeko modukoa. Ogasunak zenbait
laguntza eskaintzen ditu egoerarik zailenean
daudenentzat, eta komeni da horiek aintzat
hartzea. Guk ere gure aletxoa jarri nahi
dugu, eta honako aholku hauek lagungarri
gerta daitezkeela iruditu zaigu:
Kontuz etxera bidaltzen diguten zirriborroarekin: Aurten sei milioi herritarrek
baino gehiagok jaso dute etxean
Ogasunak bidali dien adierazpen-zirriborroa. Ogasunak haientzat egin duen adierazpena ontzat jotzen dutenek, onespena
eman ondoren, zain geratu beharko dute,
zirriborroan ageri den kopurua jaso edo
kendu zain. Zirriborro horietan daturik
garrantzitsuenak agertzen dira, bakoitzaren diru sarrera eta mugimendu nagusiak
zein izan diren, baina gerta daiteke zerbait falta izatea; nagusiki, kenkariei

buruzko datuak falta izaten dira, eta kenkari horiei esker ordaintzen ditugu zerga
gutxiago. Ekain bukaera arteko epea dago
zirriborroari onespena emateko, baina ez
da komeni berehala onespena ematerik
lehenbailehen dirua jaso ahal izateko
(urte honetan, Zerga Agentziak azkartu
egin nahi du dirua itzultzeko prozesua,
eta abuztua baino lehen egin nahi ditu
itzuleren % 85); presak utzita, gauzak
ongi egitea da garrantzitsua, eta hutsegiterik ez dagoela egiaztatzeko denbora
hartzea.
Datuak berrikusi: Jende askok berehala
ematen dio onespena zirriborroari, etxean
jaso orduko. Erabateko konfiantza aitortzen diote Ogasunari, eta buruhausterik
nahi ez dutelako edo, biderik errazena
hautatzen dute: datu guztiak ontzat jo eta
Errenta Adierazpena burutik kendu. Erraza
izanagatik ere, ordea, bide hori beti ez da
izaten errentagarriena. Gerta daiteke,
gauzak azkar egin nahi izateagatik, behar
baino zerga gehiago ordaindu behar izatea. Gurekin diru-harremana duten enpresek zer ordainketa egin dizkiguten aztertu
behar dugu, eta zenbateko atxikipena
ezarri diguten ikusi (posta arruntaren
bidez iristen dira dokumentu horiek).
Datu pertsonalak: Ogasunak bidaltzen
dituen zirriborroetan bada ongi aztertu
beharreko beste atal bat ere: norberaren
familiari buruzko datuak. Seme-alaben
kopuruak eta adinak badu eragina zergetan (familia ugariek, adibidez, kenkari
gehiago dituzte), eta familiako norbaiten
heriotzak ere izan dezake. Familia ugari

batek oker jarria badu seme-alabei buruzko datua, kenkari handiak gal ditzake,
bai orokorrak eta bai bere autonomia
erkidegokoak.
Kenkariak egiaztatu: Behin datuak
egiaztatu ondoren, kenkariei buruzkoak
aztertu behar dira, ikusteko ea legez
dagozkigun guztiak ezarri dizkiguten.
Zirriborro askotan ez dira agertzen datu
horiek, eta horregatik komeni da ongi
egiaztatzea onespena eman aurretik, zergak gutxitzeko eskubidea ematen baitute.
Ohiko etxebizitzak dakarren kenkaria:
Ohiko etxebizitza bat ordaintzen ari den
bikote batek (senar-emazteak izan edo
ez), mailegua eskatua badu, 900 euroko
kenkaria izan dezake, baldin eta errenta
adierazpena bereizita egiten badute.
Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan bizi diren
herritarrek, oro har, % 18ko kenkaria izaten dute etxebizitza bat erosteko edo
berritzeko maileguetan; urte horretan
ordaindu dituzten kuotei ezartzen zaie
kenkari hori (amortizazioari eta interesei),
eta, gehienez ere, 12.000 eurokoa izango
da. 35 urtetik gora baditu, % 23ko kenkaria izango dute. Gainerako erkidegoetan, kuoten (amortizazioa eta interesa) %
15en kenkaria ezartzen diete gehienez
herritarrei, eta 9.015 euroan izaten dute
muga.
Gainera, etxebizitza bat erosi ondoren
errenta adierazpena egiten dugun lehen
aldian, eskrituren gastuak, notaritzakoak
eta aseguruetan egindakoak kenkari bihur
daitezke, baina zirriborroetan ez dira agertzen. Eta etxebizitza-kontu batean dirua

sartzeagatik ere izaten dira kenkariak, baina
horien berri ere ez dute ematen zirriborroek. Eta kenkari horiek 9.015 eurorainokoak
izan daitezke autonomia erkidego guztietan,
salbu eta Euskal Autonomia Erkidegoan.
Beste zenbaitetan, okerreko katastro-erreferentzia ematen diote ohiko etxebizitzari
lotuta dagoen garajeari, beste higiezin bat
balitz bezala hartzen dute, eta ez dagozkien
zergak ordaindu behar izaten dituzte
herritarrek.
Alokairu-kenkaria: Adierazpenaren zirriborroan alokairu-kenkaria ere ez da
agertzen askotan (ordaindutakoaren %
10 izaten da gehienetan). 2008. urtean
10.000 euro ordaindu dituenak, adibidez,
eskubidea du 1.000 euroko kenkaria egin
diezaioten.
Aurrezki-kenkaria: Pentsio planei eta
borondatezko gizarte-aurreikuspeneko
erakundeei egin dizkiegun ekarpenen
kenkariak ere ez dira beti agertzen zirriborroetan. Epe luzeko aurrezki produktu
horietan dirua sartu duten guztiek begiratu behar dute ea ongi dauden zirriborroan ageri diren datuak. Gauza gutxik izaten dute produktu horiek adinako zergakenkaria. Euskal Autonomia Erkidegoan,
adibidez, produktu horietan jarritako
dirutik, urtean 8.000 euroko kenkaria
izan dezakete oinarri zergagarri orokorrean. 52 urtetik gorakoek, urtean 8.000
eurorainoko kenkaria izan dezakete oinarri zergagarri orokorrean, eta 1.250 euro
gehiagokoa 52 urtetik gorako urte bakoitzarentzat. Gainerako autonomia erkidegoetan, 50 urtetik gorakoek izaten dituzte

kenkariak, eta kopurua finkatzeko, honako bi aukeretan txikiena dena ezartzen
diete: urtean 10.000 eurokoa edo lanemaitza garbien eta jarduera ekonomiko
guztien % 30ekoa (dagokion ekitaldian
norberak jaso dituenak hartzen dira aintzat). 50 urtetik gorakoek, 12.500 euroko
kenkaria izan dezakete urtean, edo ekitaldi horretan norberak izan dituen lanemaitza garbien eta jarduera ekonomiko
guztien % 50eko kenkaria.
Erkidegoetako kenkariak: Autonomia
erkidego askok zenbait kenkari sartu
dituzte errenta adierazpenean, eta horiek
ere ez dira agertzen zirriborroetan.
Alokairuentzako laguntzak, ezinduei
eskaintzen dizkietenak, GKEak edo bestelako ongintza-erakundeak diruz laguntzeagatik ematen dituztenak, sindikatu
baten kuotak ordaintzeagatik, ingurumena hobetzen laguntzeagatik, gizarte
laguntzaile bat kontratatzeagatik…
Kenkari asko izaten dira, eta era askotakoak. Zer-nolako zerga-laguntzak dauden
jakiteko, informazioa eskatu behar dugu
gure autonomia erkidegoan. Urtetik urtera, gainera, gero eta laguntza mota
gehiago ematen dituzte erkidegoek, eta,
horregatik, informazio fidagarria, eguneratua eta ofiziala emango diguten lekuan
galdetzea komeni da (Zerga Agentziaren
bulegoetako batean, adibidez).
Aholkulari baten laguntza eskatu:
Errenta adierazpena egiteko orduan
zalantzarik sortu bazaigu, egokiena zera
da, gure banku edo kutxan laguntza
eskatzea eta aholkulari batekin hitzordua

NOLA ALDATU
EDO ZUZENDU
adierazpen-zirriborroa
• Internet bidez:
www.agenciatributaria.es
• Telefono bidez: 901 200 345
• Zerga Agentziaren
bulegoetara joanda.
• Erakunde laguntzaileetara
joanda. I
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Errenta Adierazpena: nola aurre egin

Kanpinean oporretan

EGOERA EKONOMIKO LARRIAN DAUDENEI
ORDAINKETA GERORATZEAGATIK %7KO
ATZERAPEN-INTERESAK KOBRATZEN ZAIZKIE,
BEREZ ORDAINDU BEHAR ZEN EGUNAREN
BIHARAMUNETIK HASITA

egitea. Finantza erakundeek doan
eskaintzen dute zerbitzu hori, eta zalantza
guztiak argitu ondoren, hantxe bertan
aurkeztu dezakegu adierazpena, behar
bezala beteta. Zerga Agentzian ere eska
dezakegu hitzordua zerga-aholkulari
batekin, eta hark lagunduko digu adierazpena egoki betetzen. Zerga Agentzian hitzordua eskatzeko, 901 22 33 44 telefonora deitu dezakegu, astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 21:00etara, 2009ko
ekainaren 29 a arte.
Zergak ordaintzeko epea atzeratu
diezagutela eskatu: Ogasunari ordaintzera behartuta dauden herritarrek aukera
dute zorraren % 60 ekainean ordaintzekoa, eta gainerako % 40a azaroan, inolako zigorrik jaso gabe. Eta egoera ekonomiko larrian badaude (luzaroan langabezian, oso zorpetuta…), ordaintzeko epea
are gehiago atzeratu dezakete.
Ordainketa geroratzeagatik, ordea,
atzerapen-interesak kobratzen dituzte:
Berez ordaindu behar zen egunaren biharamunetik hasi eta onartu dioten epe
berriaren azken eguna bitarteko aldiari
ezartzen dizkiote interes horiek (egun, %
7koa da tasa). Enpresek eta norbanakoek,
beraz, tasa hori gehitu behar diote lehendik zeukaten zorrari. Espainiako
Gobernuak berriki esan du, hala ere,
hainbat zerga-aholkulari, ekonomialari
eta elkarteren eskaria aintzat hartuta,
tasa hori % 5era jaisteko aukera
aztertuko duela.
Zergak ordaintzeko epea atzeratu nahi
duenak, bai errenta adierazpenari

dagozkionak, edo bai beste edozein zerga,
eskaria aurkeztu behar du egokitu zaion
Zerga Administrazioan, eta azalpen idatzi
bat ere eman behar du, non esango baitu
zer zailtasun ekonomiko dituen eta nola
aurre egiteko asmoa duen zor horiei.
Zehazki, berme bat aurkeztu behar da eskariarekin, kreditu erakunde batek edo elkarren bermerako sozietate batek ematen
duen berme solidarioa, edo bestela, kauzioaseguru baten ziurtagiria. Berme horiek
lortzeko modurik ez duela frogatuz gero,
zordunak bestelako berme batzuk ere aurkeztu ditzake, edo eska dezake bermerik
aurkeztu gabe onar dezatela haren eskaria,
6.000 eurotik beherako kopurua zor badu,
eta berdin zor handiagoa badu ere, baldin
eta frogatzen badu eskari hori egiteko
bezain larria dela egoera.
Eskaria aurkeztu ondoren, Ogasunak
eran-tzun zain egon beharra dago. Eskaria
onar-tzen badu, ordainketa-egutegi bat ezarriko dio zordunari, eta han ageri diren
epeetan ordaindu beharko du zorra,
eta interesak. //
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Lozakua ere ohe ona da
LAU LAGUNEKO FAMILIAK 30 EUROTAN AURKI DEZAKE KANPIN DENDA JARTZEKO LEKUA
ETA LUXUZKO AUKERAK ERE BADAUDE, EROSO-EROSO EGON NAHI DUENARENTZAT.
EDONOLA ERE, ZERBITZUARI KALITATEA EXIJITU BEHAR ZAIO BETI

NOLA EMATEN
ZAIO ONESPENA
adierazpen-zirriborroari
• Internet bidez:
www.agenciatributaria.es
• Telefono bidez (VRU):
901 12 12 24 zenbakiaren zerbitzu automatikoaren bidez.
• SMS bidez: 5025 zenbakira
mezua bidaliz. Hauxe jarri
behar da: Errenta (tartea)
zirriborroaren zenbakia
(tartea) IFZ. Zirriborroa bi
bikotekideena bada, tarte bat
gehitu eta bikotekidearen IFZ
idazten da.
• Telefono bidez (telefonista
batekin hitz eginda):
901 200 345
• Kutxa automatikoetan:
zerbi-tzu hori eskaintzen
duten finantza erakundeen
kutxetan.
• Zerga Agentziaren bulegoetara joanda edo autonomia
erkidegoek hartarako jartzen
dituzten bulegoetara.
• Gogoratu Bizkaia, Gipuzkoa,
Araba eta Nafarroan lurralde
bakoitzeko Ogasunera joan
behar duela edozein duda,
eskakizun edo galdera
duenak. I

‘Beteta dago’. ‘Ez dago lekurik’. ‘Eman
izena itxarote zerrendan’. Kanpin sarreretan
halako afixak aurkitzeko arriskua izango
dute udatiarrek, gero eta eskari handiagoa
baitute. Kanpinetara doan jendeak begiratuko dio eguraldiari aurten ere, baina hotelak
edo autokarabanak baino dezente merkeagoak direla jakinda, errazago eramango
dituzte euri egunak, kazkabar erasoak eta
30 ºC-tiko gorako beroaldiak. Espainiako
Turismo Ministerioak emandako datuen arabera, iaz sei milioi lagunek aukeratu zituzten kanpinak oporraldia igarotzeko
(280.000 leku eskaintzen dituzte kanpinek
Espainian). Kanpin-denda izaten da aukerarik merkeena; 30 euro kostatzen da egun
bakoitza 4 kideko familia batentzat, baina
horrek ez du esan nahi zerbitzua eta kalitatea eskasagoak izaten direnik, eta erreklamazioren bat jarri nahi duenak zailtasun
gehiago edukiko dituenik.

Kanpina hautatzeko irizpideak:
guztien gustukoa izatea
Familia osoa joango bagara oporretan,
kide bakoitzak zer nahi duen entzun
behar da, eta guztien gustua egingo duen
leku bat hautatu: igerilekua duena, txakurrak onartzen dituena, herriren batetik
hurbil dagoena…
Kanpin-dendan lo egitea da aukerarik
merkeena; lau kideko familia batek 30
euro ordaindu beharko ditu eguneko,
denda jartzeko eta autoa uzteko eremua
barne; karabana edo autokarabana edukiz
gero, 6 edo 7 euro gehiago ordaindu
beharko dituzte elektrizitate-lotura egin
ahal izateagatik.
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DENDA MUNTATZEKO LEHENDIK JARRITA DAUDENEI
ERREPARATU, ETA NORA BEGIRA DAUDEN IKUSI,
HAIZEAK BURUHAUSTERIK SOR EZ DIEZAGUN

Mobil home edo bungalow batean lo
egiteak 75 eta 120 euro artean balio du
gau bakoitzeko.

Tokirik onena bilatu
Kanpinera egunez iristea komeni da, zer
aukera dauden ikusteko eta denda lekurik
egokienean jartzeko. Garrantzitsua da
inguruan ez izatea objektu arriskutsurik
(ebakitzekorik), inurri habiarik, adaxkarik,
etab.
Lehendik dauden kanpin-dendei erreparatu, eta nora begira dauden ikusi; gure
denda muntatzeko lagungarria izango
zaigu, haizeak buruhausterik sor ez diezagun. Eguraldi hotza egiten duen leku
batean bagaude, eguzkia nondik nora
joaten den aztertu behar da, eta arratsaldeko azken orduetan ere eguzkiak jotzeko
moduan muntatu behar da denda.
Lasai eta zaratarik gabe lo egin nahi
badugu, denda ez dugu jarri behar komunetatik edo tabernatik gertu, jendea maiz
ibiltzen baita leku horietara joan-etorrian.
Behe samarrean geratzen diren lekuak ez
dira egokienak, euri urak horietara biltzen
baitira.
Itsasotik gertu kanpatzea gustatzen bazaigu, ez ahaztu honako hau: zenbat eta
gehiago gerturatu itsasora, orduan eta
gehiago sumatuko ditugu haizearen eragina eta tenperatura aldaketak.
Ibaien erriberan ez da dendarik jarri
behar, nahiz eta ibaia ur gutxirekin joan.
Ibaia hazten bada, arriskutsua izan daiteke.
Itzal guztiak ez dira berdinak. Adaburu
sarriak eta erdi pareko altuera duten

zuhaitzek ematen dute itzalik onena eta
gehien irauten duena.

Denda funtsezkoa da
Kanpin-denda aukeratzerakoan, hainbat
irizpide har daitezke kontuan, baina
honako hauek dira garrantzitsuenak: kalitatea, neurria eta muntatzeko sistema
(erraza izatea komeni da).
Era askotako dendak daude merkatuan,
eta hainbat osagarri eskaintzen dituzte:
motxilarentzako absideak, aurrealdeko
portxea, zoru integratua, material bereziak… Horiei guztiei esker, askoz erosoagoa izan daiteke gure kanpaldia.
Igloo erakoak dira dendarik ezagunenak.
Arinak dira eta azkar eta eroso muntatzen
dira. Gainera, ez dute izaten mastarik
barrualdean, eta absiderik ere ez (bi elementu horiek, egia esan, traba dezente
egiten dute).
Lur lehor eta trinkoaren gainean jarri
behar da denda; belarra hazita dagoen
lekuak edo sastrakadunak ez dira egokiak.
Harea eta harria ere ez dira onak. Burdin
ziriek ongi sartuta geratu behar dute,
eta harean, adibidez, atera egingo
lituzke lehen haize kolpeak, eta harri
artean, berriz, ez lirateke lurrean sartuko
eta okertzeko arriskua egongo litzateke.
Ongi garbitu behar da denda jarriko
dugun lekua, gure bizkarraldeak
eskertuko du.
Tenkasokek eta burdin ziriek ahalik eta
simetrikoen jarrita egon behar dute. Oso
garrantzitsua da hori gogoan hartzea
denda muntatzen ari garenean, Dendaren

hormek ez badute tentsio berdintsua,
oihala zartatzeko arriskua legoke, eta,
gainera, ez litzateke eraginkorra izango
euria edo haizea eginez gero.
Haizeak kalte handia egin diezaioke dendari, eta horregatik, babestuta jartzea
komeni da, haizeari kontra egingo dion
zerbaiten babesean (zuhaitz multzo bat
edo beste zerbait). Haizeak zuzenean jo
beharrean 45 º-ko angeluarekin jotzen
badu, indar asko galtzen du.
Eguzki ordu beroetan ari bagara denda
muntatzen, ez da komeni sokak asko-asko
tenkatzea, gaueko hezetasunak ere tentsio
indarra egiten baitu, eta indarra gehiegizkoa bada, sokak eten daitezke, burdin
ziriak atera edo sabai bikoitza zartatu.
Tenkasokak egunero doitu behar dira,
denda ez deformatzeko.
Denda gorde behar dugunean, ezin da
bustia egon edo zikina; ongi lehortu gabe
gordetzen badugu, hondatu egingo da.
Ez da erratzik pasatu behar denda
barruan, zikinkeriak markak egiten baititu
estalkian. Ongi astindu behar da, eta gero
zapi leun bat pasatu.

Haurrekin joanez gero
Oporraldira haurrak ere etorriko badira,
kanpinak gutxieneko zerbitzu eta instalazio batzuk edukitzea komeni da: kirol
guneak, igerilekua, astialdiko jarduerak…
Adin guztietako jendeak ez du berdin
ordaindu behar izaten, eta hori ere kontuan hartzekoa da. Gehienetan, kanpina
doan izaten da hiru urtetik beherako hau-

rrentzat, eta 10 urtetik beherakoek zertxobait merkeago izaten dute.
Arriskuak saiheste aldera, ez muntatu
kanpina igerilekutik edo itsasotik gertu.
Oporlekua toki arrotza izaten da haurrentzat, eta arreta handia jarri behar da
galdu ez daitezen. Kanpina erakustea
komeni da, gauza bakoitza non dagoen
jakin dezaten, eta nola orientatu ere erakutsi behar diegu; horrez gain, leku arriskutsuak zein diren ikusaraztea ere
garrantzitsua da.
Haurrak beti begi bistan eduki behar
ditugu. Haur bakoitzari identifikazio txartel bat ematea komeni izaten da, haren
izenarekin eta telefono zenbakiarekin.

Egonaldi atsegina eta arazorik
gabea
Kanpinetako instalazioek gutxieneko baldintza batzuk bete behar dituzte: komunak sexuka bereizi behar dituzte, gutxieneko eremu bat eduki behar dute erabiltzaile bakoitzeko, larrialdi irteerak seinale
eta argi bidez adierazita, su-itzalgailuak,
edateko ura, ur zikinak tratatzeko eta kanporatzeko sistemak kanpin osora hedatuak, botikagunea, zaborrak biltzeko zerbitzua, zerbitzu bakoitzaren prezioa jendaurrean jarria… Beste informazio batzuk
ere egon behar dute jendearen bistan:
kanpinaren kategoriari dagokiona, barne
araudia eta erreklamazio orriak.
Kanpinek eskaintzen dituzten zerbitzuak
aldatu egin daitezke kategoriaren eta
autonomia erkidegoaren arabera.
Erabiltzaileek arau batzuk errespetatu

behar dituzte, eta hala egin ezean, kanporatu egin ditzakete: ezin da surik egin,
galarazita dago animalia arriskutsuekin
edo lotugabeekin kanpatzea, zaborrak eta
hondakinak jaso beharra dago, ezin da
beste inor dendan hartu aurrez kanpineko
arduradunei jakinarazi gabe, eta debekatua dago inor eragotziko duten jarduerak
egitea.
Ordaintzeko unean, ordainagiria eskatu
behar dugu, zer zerbitzu ordaindu ditugun ikusi ahal izateko. Erreklamazio bat
egin beharko bagenu, ziurtagiri bezala
erabiliko genuke.
Kanpinari buruzko dokumentazio eta
publizitate guztia gordetzea komeni da.
Zerbait ongi ez dagoela ikusten badugu
edo hondatuta dagoela, argazkiak ateratzea komeni da; froga grafiko eta guzti
aurkeztu ahal izango dugu erreklamazioa.
Kexuren bat edo erreklamazioren bat egin
nahi badugu, kanpineko arduradunarengana jotzea da onena. Haren erantzunak
ez badigu ezertarako balio, erreklamazio
orria eskatuko dugu. Beste edozein saltoki
edo zerbitzurekin egingo genukeen bezala, kanpinekin ere lasai asko jo dezakegu
kontsumitzaile elkarte batera edo
Kontsumoko Ebazpen Sistemara. //

KANPINEN sailkapena
“Luxuzko” kanpinak. Sarrerako
kartelean lau kanpin-denda
–triangelu– eduki ohi dituzte.
Denda jartzeko eremu bakoitzak
elektrizitatea izaten du, ur beroa
izaten da komun eta dutxa guztietan, eta bakoitzak bere kutxa
gotorra eduki dezake.
1. mailako kanpinak. Hiru dendatriangelu ageri dituzte kartelean. Banakako telefono kabinak
izaten dituzte, ur beroa komun
guztietan eta dutxen % 50etan,
eta banakako kutxa gotorrak.
Denda jartzeko eremuen % 5075etara iristen da elektrizitatea, eta zerbitzu osagarriak
aski osatuak izaten dira, goren
mailakoen antzekoak.
2. mailako kanpinak. Bi dendatriangelu izaten dituzte.
Ez dute alde handirik izaten
1. mailako kanpinekin;
2. mailako hauek ez dira egoten aurrekoak bezain leku
“onean”, baina zerbitzu aldetik
antzekoak dira.
3. mailako kanpinak. Dendatriangelu bakarra eduki ohi
dute. Alderik handiena honako
alderdi hauetan izaten dute:
komun kopurua, zoruaren
ezaugarriak, pertsona bakoitzari dagokion gainazala... I
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