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EROSKIren bazkide kontsumitzailearen aldizkaria da. Eroski kooperatiba (EROSKIren berezko kide eta sustatzailea) kontsumitzaileen elkartea da eta 25 urte baino gehiago daramatza kontsumitzaileei informazioa ematen, informazioa eta hezkuntza momentu bakoitzean zer komeni zaien aukeratzen jakin dezaten. EROSKI CONSUMER aldizkariak zerbitzu eta ondasunen kontsumitzaileei aitortzen zaizkien eskubideak defenditzen ditu eta eskubide horien berri ematen die, urratzen direnean kontsumitzaileek erantzunkizunak eska ditzaten. EROSKI CONSUMER kontsumo iraunkorrarekin konpromezua duen komunikabidea
da eta ingurumenari egiten zaieon kaltea gutxitu behar dela aintzat hartzen du. EROSKI CONSUMER aldizkariak EROSKIk gizarte erantzunkizunaren arloan egiten duenaz informazioak argitaratzen ditu, Eroski markako
produktuen inguruan ere bai eta, noizean behin, EROSKIk bere bazkide eta bezeroentzat interes handiko jotzen dituen albisteen berri eman dezake.
EROSKI CONSUMER
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26 Dementzia atzeratzeko, funtsezkoa
da garuna eta gorputza jardunean
izatea eta dieta zaintzea.

42 EROSKI ibilgailu elektrikoak
erabiltzen hasi da erosketak
jendearen etxeetara eramateko.

Hiru eraikin publikoren irispideak aztertu ditugu (udaletxekoak,
ospitalekoak eta tren-geltokikoak), 18 Hiritan

sakonean

Hiriek hobetu egin dituzte

ezindu
fisikoentzako irispideak
baina ez
itsu
eta gorrentzakoak
Braillez idatzitako informazio gutxi dago eta
zeinuen hizkuntza ulertuko duten interprete
profesional gutxi daude; horiek dira oztopo
nagusiak entzumen- eta ikusmen-ezintasunak
dauzkatenentzat
Guztientzako irispide egokiekin. Halakoak izan behar lukete gure hiriek, baina beti ez dira halakoak izaten. Eta hori aski ongi dakite ezintasunen bat daukaten pertsonek (3,9 milioi dira Espainiako Estatuan).
Oztopo arkitektoniko ugari desagerrarazi dira irisgarritasun unibertsala lortzeko asmoz, baina oraindik bada zer egin ugari. Halaxe egiaztatu
du EROSKI CONSUMERek 18 hiritan egin berri duen azterketa batean:
eraikin publikoen irispideak aztertu ditu, gurpil-aulkian doazen pertsonek eta entzumen- eta ikusmen-ezintasunak dituztenek zer egoera pairatu behar izaten duten jakiteko. EROSKI CONSUMERen teknikariak
hiru eraikin publikotan izan dira otsailean, eta eurekin, gurpil-aulkian
dabilen pertsona bat bisita batean, itsu bat bestean eta gor bat hurrengoan (pertsona ezinduak biltzen dituzten hainbat erakunderen laguntza
eduki dute horretarako). Honako hiri hauetan ibili dira, hain zuzen: A
Coruña, Alacant, Bartzelona, Bilbo, Cadiz, Donostia, Iruñea, Gasteiz,
Granada, Kordoba, Madril, Malaga, Murtzia, Oviedo, Sevilla, Valentzia,
Valladolid eta Zaragoza. Bisita horiekin, zer-nolako irispideak dauden ikusi nahi izan dute, bai udal-eraikin batean, bai ospitale bateko
kanpo-kontsultetan eta bai tren-geltoki batean. Horretarako, prozedura
hau erabili dute: lehenik, bost minutuko ibilalditxoa egin dute eraikinera iristeko, eta bideko irispideei erreparatu diete; gero, eraikinera
sartu dira, eta sarrera bera eta barreneko instalazioak aztertu dituzte,
komunak barne.
Emaitza orokorra ez da izan apartekoa (‘onargarria’ baino ez), eta azterketa gainditzeko ere larri ibili dira, oro har. 18 hirietatik 13k, emaitza horixe bera atera dute (‘onargarria), eta Kordobak, Malagak eta
Valladolidek soilik lortu dute emaitza ‘ona’. Gure txostenak ondorio
4
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sakonean

eraikin publikoen irispideak

nabarmen bat utzi digu: hiriek ahalegin gehiago
egin dute gurpil-aulkian doazenen beharretara
egokitzeko (18 hirien batez besteko emaitza ‘ona’
izan da atal horretan), baina ez dute berdin jokatu
ikusmen-ezintasunak dituztenekin (emaitza ‘onargarria’ eskuratu dute), eta zer esanik ez entzumenezintasunak dituztenekin (‘hala-holako’ emaitza).
Gurpil-aulkian doazenentzako irispideak aztertu
ondoren, 18 hiriek gainditu dute azterketa.
Gauzak okerrago daude itsuentzat, azterketaren
emaitzak horixe islatzen du (‘onargarria’ izan da,
batez beste). Bereziki, braillez idatzitako informazioa falta da eta soinu-elementuak, pertsona
horiei orientatzen laguntzen dietenak, eskas dira.
Hiri asko geratu dira gure azterketa gainditu
gabe.
Eta itsuek baino are egoera okerragoa izaten
dute entzumen-ezintasunak dituztenek, irispideei dagokienez. Hiri guztiak hartuta, batez besteko emaitza ez da iristen azterketa gainditzera
(‘hala-holakoa’ izan da). Hiriz hiri, honako hauek
gelditu dira azterketa gainditu ezinik: Valentzia,
Madril, Granada, Gasteiz, Iruñea, Donostia, Bilbo
eta Alacant. Gainerako hiriek emaitza hobea atera
dute, eta guztietan onena, Malagak (irispide ‘oso
onak’ dauzka gorrentzat).

udal-eraikinak:
guztientzat modukoak?
Udalak dira herritarrengandik gertuen dauden
erakundeak. Eraikin publiko horiek pertsona guztientzat izan behar lukete irisgarri. Baina, egiaz,
besterik gertatzen da.
Udaletxeetara sartzea, hasteko, ez da dirudien
bezain erraza. Eraikinera hurbiltzeko, 5 minutuko
ibilalditxoa egin dute aztertzaileek, eta ezintasun
motorrak dauzkaten pertsonek zailtasunak eduki

Alacant eta Donostiak

ez dituzte

irispide egokiak
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dituzte aurrera egiteko, espaloiaren zabalera osoa
ez delako egon oztoporik gabe (hori gertatu da
A Coruñan, eta Kordoban, Murtzian eta Sevillan
ere bai zenbaitetan). Hiri-altzariek eta ibilgailu
gaizki aparkatuek traba egin dute A Coruñan,
Alacanten, Iruñean, Kordoban eta Sevillan.
Ikusmen-ezintasunak dituztenek ere hainbat oztopo aurkitu dituzte Iruñean, Gasteizen, Kordoban,
Malagan, Oviedon, Sevillan eta Valladoliden, eta
zoruari ere arreta berezia jarri behar izan diote A Coruñan, Bilbon, Gasteizen, Kordoban eta
Sevillan, ezegonkor egon baita.
Errepidea gurutzatzea ere ez da arriskurik gabea.
Oinezkoentzako igarobidea daukaten lekuetan,
beti ez da egon semaforo bat, pertsona itsuek jakin dezaten handik gurutza dezaketela errepidea
(hori gertatu da A Coruñan, Cadizen, Donostian,
Iruñean, Malagan eta Murtzian zeharkatu ditugun
igarobide guztietan). Entzumen-ezintasunak dituztenei dagokienez, berriz, oso hiri gutxitan ikusi
ditugu horientzat egokituta dauden semaforoak:
argia gorri jar-tzeko zenbat denbora falta den
adierazten dutenak, adibidez, Bilbon, Gasteizen,
Kordoban, Granadan eta Malagan soilik ikusi ditugu, eta soinu bidezko abisua ematen dutenak,
Bartzelonan, Gasteizen, Sevillan, Valentzian eta
Zaragozan.
Udaletxeen sarreran, Donostian soilik aurkitu
dugu oztopo izan litekeen elementua: ate birakaria dago sarreran, eta arazoak sortzen ahal dizkie
ezintasun motorrak dituztenei eta itsuei. Horrez
gain, dena den, badago eskuz irekitzen den beste bat ere. Egokiena atea automatikoa izatea da
(zortzi hirik eduki dute), gardena edo kristal-guneekin, entzumen-ezintasunak dituztenek modua
izan dezaten ikusteko zer dagoen beste aldean
(A Coruñan, Madrilen eta Zaragozan ez da egon
halakorik); sarbideak, gainera, kalearen maila berean egon behar luke (gurpil-aulkian joan diren
pertsonekin egin ditugun ibilbideetan, ikusi dugu
hirien erdiek ez daukatela kalearen maila berean
udaletxerako sarbidea).
Gasteizko udaletxean izan ezik, gainerako guztietan aski leku izan da gurpil-aulkian doazen pertsonak barrutik ongi mugi daitezen, eta itsuentzat
traba izan daitekeen oztoporik ere ez da egon.
Itsuei, ordea, erakutsi egin behar zaie nondik joan
daitezkeen, baina udaletxe bakarrak ere ez ditu
eduki lerro edo gida bide-erakusgarriak, kolore
eta testura desberdinetakoak, eta ateak, paretak
eta zoruak ere ez dira egon kolorez nabarmenduak, gutxi ikusten duten pertsonentzat lagungarri izateko moduan (A Coruñak, Bilbok, Cadizek,
Granadak, Malagak eta Murtziak soilik bete dute
baldintza hori).
Udaletxeetan, mahai bat edo gune bat izaten da
jendeari harrera egiteko, eta hara joan dira gure
aztertzaileak. Udalerrian erroldatzeko informazioa eskatu dute, eta komunikazioa bideratzeko

orduan, entzumen-ezintasunak dituztenek eduki dute arazo gehien. Nagusiki, udaletxeetan
ez dagoelako zeinuen hizkuntza ulertzen duen
interprete profesionalik: A Coruñan, Cadizen,
Kordoban, Malagan eta Valladoliden soilik egon
da (Granadan, langileek ez dute jakin halakorik
baden edo ez). Bost hiri horiek interpretea eduki
arren, A Coruñan eta Cadizen soilik erantzun dute
unean bertan, bideo-dei baten bidez edo interpretea bera etorrita; gainerako hiruretan, aurrez egin
behar da eskaria, edo interpretea asteko egun
jakin batzuetan soilik egoten da han. Ezintasun
fisikoak dituzten pertsonek ere zailtasunak eduki dituzte harrea-mahaiko langileekin komunikatzeko, zeren mahaiak garaiegiak izan baitira
Alacanten, Bilbon, Cadizen, Murtzian, Oviedon,
Sevillan eta Valentzian. Ikusmen-ezintasunak dituztenentzat ere ez da erraza braillez idatzitako
oharrak aurkitzea.
Komunak funtsezko eremuak dira eraikin guztietan, eta edozein pertsonak erabiltzeko moduan
egon behar dute. Arau hori ez dute bete, ordea,
A Coruñan, Gasteizen, Murtzian eta Sevillan.
Besteetan, faltan sumatu ditugu irisgarritasunseinale unibertsalak, ateak ez dira izan behar
bezain zabalak gurpil-aulkian doazenentzat, komunek ez dute eduki euste-barrarik, braillez idatzitako oharrik ez dugu ikusi eta pertsona gorrak
ikusi ahal izateko seinalerik ere ez da egon, komunean norbait dagoen edo ez jakiteko.

ospitaleak: Badute zer ‘osatu’
Funtsezkoa da herritar guztiek inolako arazorik
gabe sartu ahal izatea ospitaleetara. Hala ere,
oraindik badira oztopoak –ez nolanahikoak– guk
aztertu ditugun hiru ezintasunak dituztenentzat.
Oinez joanda, elementu arriskutsuak aurkitu ditugu A Coruñan, Donostian, Murtzian, Oviedon,
Sevillan eta Zaragozan, zorua ez delako izan
egonkorra (koskak, galtzada hondoratua, lur zati
solteak, baldosa irtenak, espaloi-koska garaiegiak), ez eta ez-labainkorra ere. Gainera, hirialtzariak eta auto gaizki aparkatuak oztopo izan
dira ezintasun motorrak dituztenentzat Donostia,
Kordoba, Granada, Madril eta Malagan.
Ospitalerako bidean, behin baino gehiagotan gurutzatu behar izan dugu errepidea, eta gehienetan, semaforo bat eta/edo oinezkoentzako pasabidea egon
da. Ikusmen-ezintasuna duenarentzat, ezinbestekoa
da hark entzuteko moduko seinale batek ohartaraztea errepidea gurutza dezakeen edo ez, baina semaforoa egon den lekuetan, hiri hauek soilik eduki
dute entzuteko seinalea: Alacant, Bilbo, Granada,
Kordoba, Madril, Oviedo eta Valladolid. Entzumenezintasunak dituztenek, berriz, ikusteko seinaleak
behar dituzte inguruan, baina 18 hirietan egokitu
zaizkigun semaforoetatik, Kordobakoetan soilik ikusi ditugu argia gorri jartzeko zenbat denbora falta
den adierazten duten pantailak.

gurpil-aulkian doazenentzako irispideak,

hiriz hiri
hiria
A CoruñA
AlACAnt
BArtzelonA
BilBo
CAdiz
donostiA
gAsteiz
grAnAdA
iruñeA
kordoBA
MAdril
MAlAgA
MurtziA
oviedo
sevillA
vAlentziA
vAllAdolid
zArAgozA
batez bestekoa

Udaletxea(1)
Onak
Onak
Oso onak
Onak
Onargarriak
Oso onak
Onak
Oso onak
Oso onak
Oso onak
Oso onak
Oso onak
Onak
Onargarriak
Onak
Oso onak
Oso onak
Oso onak
Ona

Ospitalea(2)
Onak
Onak
Onak
Onargarriak
Onargarriak
Onak
Onargarriak
Onargarriak
Onak
Onak
Onargarriak
Onak
Oso onak
Onargarriak
Onak
Onak
Onak
Onak
Ona

Tren-geltokia(3)
Onargarriak
Onak
Oso onak
Onargarriak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onak
Onargarriak
Ona

Emaitza orokorra(4)
Ona
Ona
Oso ona
Onargarria
Onargarria
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona
Onargarria
Ona
Ona
Ona
Ona
Ona

(1) Udaletxea: 5 minutuko ibilalditxoan zoruaren egoera aztertu dugu, hiri-altzarien kokapena, eta seinaleena. Kontuan hartu dugu espaloikoskek zer altuera eduki duten eta oinezkoentzako igarobiderik eta semafororik izan den. Eskailerak eta arrapalak erosoak izatea ere oso ontzat
jo dugu. Sarreraren irispideak nolakoak diren aztertu dugu, eta eraikin barrenean gurpil-aulkiarekin mugitzeko erraztasuna zenbatekoa den
eta altzairuen altuera zein den. Komunak egokituta ote dauden ere aztertu dugu (leku aski, seinaile egokiak, euste barra...) (2) Ospitalea:
kanpo-kontsulten gunea bisitatu dugu, eta udaletxean aztertu ditugun alderdi berak hartu ditugu kontuan. (3) Tren-geltokia: udaletxe eta
ospitalean aztertu ditugun alderdi bertsuak hartu ditugu kontuan. (4) Emaitza orokorra: aurreko hiru ataletako emaitzen batez bestekoa da.
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sakonean

eraikin publikoen irispideak

interprete profesionala, nahiz eta zerbitzua ez
duen ematen unean bertan. Ondorioz, idatziz eta
keinuen bidez adierazi behar izan dituzte beren
eskabideak, eta horrek nabarmen zaildu du administrazioko langileek eskaini ahal izan dioten
arreta. Eta zenbait lekutan, hain zuzen, tratua ez
da izan egokia: Bartzelonan, Donostian, Cadizen,
Iruñean, Kordoban, Sevillan eta Valentzian gertatu da hori; batik bat, zaila gertatu zaielako informazioa ematea, nahiz eta zenbait langileren jarrerak ere ez duen askorik lagundu: ez dute ahalegin
eta interes handirik jarri horretan.
Itsuei ere zail gertatu zaie informazioa eskuratzea
ospitaleetan, kartel, esku-orri eta inprimaki gehienak ez daudelako braille hizkuntzan: ez mapak,
ez kokapen-planoak eta ez kontsulten informazioa.
Azkenik, ospitale gehienetako komunak irisgarritasun-seinale unibertsalarekin adierazita
egon dira, eta sarrerako atea aski zabala izan da
gurpil-aulkiarekin sartzeko. Barrenean, hala ere,
zenbat gabezia antzeman ditugu: ikusteko seinaleak falta izan dira, komunean inor baden edo ez
jakiteko, eta txorrotek ez dute eduki sistema automatiko bat eskuak azpian jarri eta ura isuraraziko
diena (erabilgarria da ikusmen-ezintasunak eta
ezintasun fisikoak dituztenentzat).

ikusmen-ezintasuna dutenentzako
irispideak, hiriz hiri

hiria
A CoruñA
AlACAnt
BArtzelonA
BilBo
CAdiz
donostiA
gAsteiz
grAnAdA
iruñeA
kordoBA
MAdril
MAlAgA
MurtziA
oviedo
sevillA
vAlentziA
vAllAdolid
zArAgozA
batez bestekoa

Udaletxea(1)
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Onak
Hala-holakoak
Onargarriak
Onargarriak
Onargarriak
Onak
Onargarriak
Onargarriak
Onak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Onargarriak
Hala-holakoak
Onargarriak
Onargarria

Ospitalea(2)
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Onak
Onargarriak
Hala-holakoak
Onak
Hala-holakoak
Onak
Onargarriak
Hala-holakoak
Onak
Hala-holakoak
Onargarriak
Hala-holakoak
Onargarriak
Onargarriak
Hala-holakoak
Onargarria

Tren-geltokia(3)
Onargarriak
Hala-holakoak
Onargarriak
Onak
Onak
Onargarriak
Onak
Onargarriak
Hala-holakoak
Onak
Onargarriak
Onargarriak
Onargarriak
Onargarriak
Onargarriak
Onak
Onak
Onargarriak
Onargarria

Emaitza orokorra(4)
hala-holakoa
hala-holakoa
hala-holakoa
Onargarria
Ona
hala-holakoa
Ona
Onargarria
Onargarria
Ona
Onargarria
Onargarria
Onargarria
Onargarria
hala-holakoa
Onargarria
Onargarria
Onargarria
Onargarria

(1) Udaletxea: 5 minutuko ibilaldian, zoruaren egoera aztertu dugu, eta zoru mota bat baino gehiago egon den edo ez. Hiri-altzariek arriskurik
eragiten duten edo ez ikusi dugu, oinezkoentzako igarobideak egoera onean egon diren, eta soinu bidezko seinalea ematen duten semafororik
duten. Eskailera, arrapala eta igogailuak itsuentzat egokituak dauden ere aztertu dugu. Sarreran, hiri-altzariak nola kokatuak dauden, zorua zer
egoeratan egon den, informazioa braillez idatzia edo erliebean emana egon den, eraikinek eduki dituzten edo ez soinu bidezko seinaleak ematen
dituzten sistemak, eta eskailerak, arrapalak eta igogailuak itsuentzat egokituak egon diren. Komunak egokituta dauzkaten ere ikusi dugu. (2) Ospitalea: kanpo-kontsulten gunea bisitatu dugu, eta udaletxean aztertu ditugun alderdi berak hartu ditugu kontuan. (3) Tren-geltokia: udaletxean
eta ospitalean aztertu ditugun alderdi bertsuak hartu ditugu kontuan. (4) Emaitza orokorra: aurreko hiru ataletako emaitzen batez bestekoa.
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Ospitalera sartzeko atea Bilbon eta Valladoliden
soilik izan da birakaria, nahiz eta bi horietan
egon diren eskuz irekitzeko ateak ere. Entzumenarazoak dituzten pertsonei gauzak errazteko,
ateak gardenak edo kristal-gunez hornituak izan
dira aztertu ditugun ospitale guztietan. Ezintasun
motorrak dituzten pertsonekin egin dugun ibilbidean, ohartu gara sarbidea ez dela egon kalearen
maila berean 18 hirietatik 13tan; horietako 10etan,
gainera, eskailerak egon dira, nahiz eta arrapala
ez-mekanikoak eta igogailuek ere eduki dituzten.
Barruan, bisitatu ditugun kanpo-kontsulta guztiek banaketa egokia eduki dute, ezintasun fisikoak dituztenak ongi mugitzeko modukoak;
Gasteizen soilik antzeman ditugu mugikortasuna
oztopatu duten elementuak. Era berean, ikusmenezintasunak dituztenei bidea erakusteko lerroak
edo gidak, kolore eta testura desberdinetakoak,
Bilbon eta Donostian soilik ikusi ditugu. Gainera,
Gasteizen eta Sevillan baino ez ditugu aurkitu oztopoak eraikinen barrenean, ikusmen-arazoak dituztenen trabagarri izan daitezkeenak, nahiz eta
zorua egonkorra izan den leku guztietan.
Informazioa eskatzeko, harrera-mahaira joan
dira gurpil-aulkian dabiltzanak, baina Bilbon,
Granadan eta Oviedon, esaterako, bat bera ere
ez da egon altuera egokian. Ospitaleetan ere
entzumen-ezintasuna daukatenek izan dute arazo
gehien langileekin komunikatzeko, Malagan soilik
eduki dute-eta zeinuen hizkuntza ulertzen duen

geltokiak: oztopo ugariko Bidaia
Gure teknikariak, entzumen- eta ikusmen-ezintasunak
eta ezintasun fisikoak dauzkaten pertsonak lagun hartuta, eraikinen kanpoaldean eta barrualdean zer-nolako
irispideak dauden aztertzen aritu dira. Ikusmen-arazoak
dituzten pertsonentzako irispideetan aurkitu ditugu gabeziarik nabarmenenak eraikinen kanpoaldean: hirien
erdietan ia (Alacant, Cadiz, Donostia, Gasteiz, Granada,
Malaga, Oviedo eta Zaragoza) oztopoak edo elementu arriskutsuak aurkitu ditugu tren-geltokiaren inguru
hurbilean: hiri-altzariak gaizki jarrita (zutabeak, zuhaitzak, kale-argiak), zorua hondatuta…
Zer egoera aurkituko dute itsu batek, gor batek edo
gurpil-aulkian doan batek tren-geltokien barrenean?
Ezintasun fisikoa duten pertsonentzat, geltoki guztietan bada laguntza-zerbitzu bat (Atendo esaten diote,
eta Renfek sustatua da); gainera, eraikin barreneko
banaketak ere arazorik gabe mugitzeko aukera eman
die guk aztertu ditugun 18 hirietan. Nasara joateko
bidean, ordea, oztopo batzuk ikusi ditugu (Donostian),
eta harrera-mahaietarako bidean ere bai (Alacant,
Iruñea, Kordoba, Valentzia, Valladolid eta Zaragoza).
Mahai horiek, gainera, garaiegiak izan dira zazpi hiritan, eta berdin gertatu da txartelak erosteko
makinekin ere (A Coruña, Bilbo, Gasteiz, Granada,
Murtzia, Oviedo eta Valentzia); hori oztopo handia da
gurpil-aulkian doanarentzat.

entzumen-ezintasuna
irispideak, hiriz hiri

hiria
A CoruñA
AlACAnt
BArtzelonA
BilBo
CAdiz
donostiA
gAsteiz
grAnAdA
iruñeA
kordoBA
MAdril
MAlAgA
MurtziA
oviedo
sevillA
vAlentziA
vAllAdolid
zArAgozA
batez bestekoa

Udaletxea(1)
Onargarriak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Onargarriak
Onargarriak
Onargarriak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Onak
Hala-holakoak
Oso onak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Onak
Onak
hala-holakoa

Ospitalea(2)
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Onargarriak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Onargarriak
Hala-holakoak
Onargarriak
Hala-holakoak
Oso onak
Onargarriak
Onargarriak
Onargarriak
Hala-holakoak
Onargarriak
Onargarriak
hala-holakoa

dutenentzako
Tren-geltokia(3)
Onargarriak
Onargarriak
Onargarriak
Hala-holakoak
Onargarriak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Hala-holakoak
Onargarriak
Oso onak
Onargarriak
Oso onak
Onargarriak
Onargarriak
Onargarriak
Onargarriak
Onak
Onargarriak
Onargarria

Emaitza orokorra(4)
Onargarria
hala-holakoa
Onargarria
hala-holakoa
Onargarria
hala-holakoa
hala-holakoa
hala-holakoa
hala-holakoa
Ona
hala-holakoa
Muy Ona
Onargarria
Onargarria
Onargarria
hala-holakoa
Ona
Onargarria
hala-holakoa

(1) Udaletxea: 5 minutuko ibilalditxoan, zoruaren egoera aztertu dugu, seinalerik egon den edo ez, oinezkoentzako igarobiderik izan
den eta komunak egituak ote ziren... Eraikinean bertan, seinalerik egon den aztertu dugu, txanda hartzeko makina elektronikoa eduki duten, informazioa ikusteko moduko gailuen bidez eman duten, ateak, igogailuak eta komunak nolakoak diren, zeinuen hizkuntza
ulertuko duen interprete profesionalik baden, eta, DTSrik edo testu-telefonorik, faxik eta begizta magnetikorik eduki duten. (2) Ospitalea: kanpo-kontsulten gunean udaletxean aztertu ditugun alderdi berak aztertu ditugu. (3) Tren-geltokia: udaletxean eta ospitalean aztertu ditugun alderdi bertsuak hartu ditugu kontuan. (4) Emaitza orokorra: aurreko hiru ataletako emaitzen batez bestekoa.
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sakonean

eraikin publikoen irispideak

Hirien alderdirik onenak eta txarrenak
Itsuei dagokienez, geltoki ia gehienek ez daukate
entzuteko seinalerik, ez informazioa emateko ezta
kokapena zehazteko ere. Ateak, hormak eta zoruak
ere ez daude margotuak kolore nabarmenekin,
gutxi ikusten duen norbaitek bereizteko modua
izan dezan. Alacanteko, Iruñeko eta Valentziako
nasetan, ez dago segurtasun-marrarik zoruaren gainean, ezta Valladolideko batzuetan ere.
Gainera, bisitatu ditugun tren-geltokien erdietan
baino gehiagotan, txartelak saltzeko makinek ez
dituzte eduki argibideak braillez edo erliebean
emanak (A Coruña, Alacant, Bartzelona, Iruñea,
Kordoba, Malaga, Murtzia, Oviedo, Valladolid
eta Zaragozan). Dena den, geltokiko langileek
tratu egokia eman diete ikusmen-arazoak dituztenei, salbu eta hiri hauetan: Donostia, Madril,
Zaragoza eta Alacant. Leku horietan, ezinduarekin
zegoen teknikariari hitz egin dio langileak, ezinduari berari hitz egin beharrean (nahiz eta hura
joan zaien informazio eske).
Entzumen-ezintasunak dauzkatenentzat ikusteko
seinaleen falta da arazorik handiena, larrialdiren
bat gertatu dela ohartarazteko erabiltzen direnak,
adibidez (A Coruñan, Bilbon, Malagan, Murtzian,
Sevillan eta Valentzian soilik ikusi ditugu halakoak). Hori gabezia handia bada ere, bada komunikatzeko orduan pertsona horiei eragozpen
are handiagoa eragiten dien beste bat: zeinuen
hizkuntza ulertuko duten interprete profesionalen falta. Honako hiri hauetako geltokietan soilik
eskaini dute zerbitzu hori: Bartzelona, Madril,
Valladolid, Kordoba, Oviedo, Iruñea eta Malaga.
Entzumen-arazodun pertsona langileengana galdezka joan denean, ongi hartu dute geltokien erdietan baino gehiagotan, baina ez hala Donostian,
Zaragozan eta Cadizen, non tratua txarra edo oso
txarra izan baita.
Bisita amaitzeko, geltokiko komunek zer-nolako
irispideak dituzten aztertu dugu. Oro har, ezindu
fisikoei dagokienez, gabezia gutxi antzeman ditugu. Geltoki guztietan, irisgarritasun-seinale unibertsalak ageri dira komunen ateetan. Sarbidea
aski zabala eduki dute, gurpil-aulkiarekin lasai
sartzeko modukoa. Ordea, A Coruñan, Bilbon eta
Zaragozan aztertu ditugun komunek ez dute eduki
aski leku barreneko aldean. Gainera, A Coruñako
komunari euste-barra falta izan zaio ondoan.
Komunetako atea kolore deigarriz margotu edo
braille bidez ongi seinalatu ezean, itsu batek
edo gutxi ikusten duen pertsona batek nekez
aurkituko du, eta horixe gertatu da, hain zuzen,
hiri hauetako komunetan: A Coruña, Bartzelona,
Iruñea, Kordoba, Madril, Malaga, Murtzia, Oviedo,
Sevilla, Valladolid eta Zaragoza. Horrez gain, hiru
geltokik soilik eduki dituzte ikusteko seinaleak,
komunean inor baden edo ez jakiteko (Kordoba,
Murtzia eta Sevilla); sistema hori beharrezko izaten da pertsona gorrentzat.
GEHIAGO JAKITEKO

www.consumer.es
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A CORUÑA: ‘onargarria’
Ezintasun fisikoa duten pertsonentzako irispideak
(emaitza ‘ona’ lortu du atal horretan): udaletxeko harrera-mahaiak altuera egokian egon dira, ospitaleko komunak egokituak, eta geltokian, aparkalekuak bereizi
egiten dituzte ezintasun motorrak dituztenentzat.
Itsuentzako irispideak (ez du gainditu azterketa): trengeltokiaren barrenean ez dago soinu-seinalerik informazioa emateko edo/eta kokapena zehazteko; ospitaleko igogailuaren botoiak ez dira egon braille hizkuntzan
edo erliebean; eta udaletxeko zorua labainkor egon da
zenbait tokitan.

ALACANT: ‘hala-holakoa’
Gurpil-aulkian doazenentzako irispideak: ez da egon
arrapala mekanikorik tren-geltokira eta ospitalera
sartzeko, eta udaletxeko komun guztiak ez dira egon
egokituak.
Gorrentzat eta itsuentzat egindako egokitzapenak (‘hala-holako’ emaitza): hiru eraikinetako batek ere ez
ditu eduki gida edo lerro bide-erakusgarriak ikusmenarazoak dituztenentzat, ezta larrialdien berri emateko ikusmen-seinaleak ere entzumen-ezintasunak
dituztenentzat.

BARTZELONA: ‘onargarria’
Gurpil-aulkian doazen pertsonentzako irispiderik onenak hiri honetan aurkitu ditugu (emaitza ‘oso ona’
lortu du atal horretan).
Ikusmen-arazoak dituztenek arazo ugari eduki dituzte
guk aztertu ditugun hiru eraikinetan, eta horrexegatik
gelditu da azterketa gainditu gabe atal horretan (‘halaholako’ emaitza atera du). Gainera, udaletxerako bidean
egokitu zaizkigun semaforoek ez dute ematen soinu bidezko seinalerik, eta ospitaleko igogailuaren botoiak ez
dira egon braillez idatziak edo erliebean jarriak.

BILBO: ‘onargarria’
Irispideak ez dira bereziki onak, baina aurkitu dugu
gauza on bat edo beste. Udaletxerako bidean, adibidez,
gurutzatu beharreko leku guztietan egon da semaforoa,
ospitaleko komun guztiak egon dira egokituak arazo
motorrak dituztenentzat, eta tren-geltokiaren barrenean ez dugu ikusi oztopo bat bera ere.
Entzumen-ezintasunak dituztenentzako irispideak
(‘hala-holako’ emaitza): tren-geltokian ez dute eduki
zeinuen hizkuntza ulertuko duen interpreterik; ospitaleko itxarote-gelan ez dugu ikusi ikusmen-seinalerik, eta udaletxeko komunetan ere ez da egon
ikusmen-seinalerik.

CADIZ: ‘onargarria’
Itsuentzat egokitzeko neurri ‘onak’: ospitaleko sarrera
kalearen maila berean, udaletxerako bidean dagoen zoruak ez du eduki arriskurik eta tren-geltokira sartzeko
atea automatikoa da.
Gurpil-aulkian dozenentzako edo entzumen-arazoak
dituztenentzako irispideetan antzemandako gabeziak
(emaitza ‘onargarria’): harrera-mahaiak garaiegiak ospitaleetan, udaletxera sartzeko atea eskuz irekitzekoa,
eta zeinu- hizkuntza ulertzen duen interpreterik ez da
egon tren-geltokian.

DONOSTIA: ‘hala-holakoa’
Ezintasun motorra dutenentzako irispideak (emaitza
‘ona’): hiru eraikin publikoen harrera-mahaiak altuera
egokian egon dira, eta eraikinaren banaketa egokiari
esker, arazorik gabe mugi liteke.
Itsuentzako eta gorrentzako irispideak (emaitza ‘halaholakoa’): braillez idaztitako kartelak falta izan dira,
batez ere udaletxean, txanda hartzeko makinetan, eta
tren-geltokian ere bai, txartela erostekoetan.

GASTEIZ: ‘onargarria’
Aztertu ditugun eraikinak ongi egokituak daude ezintasun motorra dutenentzat eta ikusmen-ezintasuna
daukatenentzat. Bi ataletan ere, emaitza ‘ona’ atera
du, batez beste: tren-geltokian eta udaletxean, kalearen maila berean dago sarrera, atea automatikoa da
hiru eraikinetan, eta tren-geltokian izan ezik, ez dago
oztoporik barreneko aldean.
Entzumen-ezintasuna dutenentzako irispideak (‘halaholako’ emaitza): hiru eraikinetako batean ere ez dute
eskaini interprete-zerbitzurik zeinuen hizkuntzarentzat, eta, beraz, komunikazio-arazoak sortzen dira.

GRANADA: ‘onargarria’
Emaitza ‘onaren’ eta ‘hala-holakoaren’ artean ibili da:
ezindu fisikoentzako neurrietan, ‘ona’ , eta entzumen-ezintasunak dituztenentzakoetan ‘hola-halakoa’.
Onerako nabarmentzekoak ezindu fisikoei aparkalekuak gorde edo bereizten zaizkiela ospitale inguruan,
eta tren-geltokiko harrera-mahaiak altuera egokian
daudela.
Tren-geltokian ez dute eduki interpreterik zeinuen
hizkuntzarentzat, eta udaletxean, ikusteko moduko
larrialdi-seinaleak falta izan dira gorrentzat.

IRUÑEA: ‘onargarria’
Ezintasun motorra dutenentzako irispideak (emaitza
‘ona’): hiru eraikinek banaketa egokia eduki dute, gurpil aulkiarekin arazorik gabe mugitzeko modukoa; aztertu ditugun komun guztien ateak aski zabalak izan
dira gurpil-aulkientzat, eta euste-barra eduki dute komunaren ondoan.
Entzumen-ezintasuna dutenentzako irispideak (‘halaholako’ emaitza): tren-geltokian soilik eduki dute interprete zerbitzua zeinuen hizkuntzarentzat (nahiz
eta ez eskaini unean bertan), eta ospitaleko itxarotegelan ez da egon ikusmen-seinalerik, kontsultara sartzeko txanda iritsi dela adierazten duenik.

KORDOBA: ‘ona’
Ezindu fisikoentzako, itsuentzako eta gorrentzako
irispideak (emaitza ‘ona): tren-geltokiak interpretezerbitzua eskaintzen du zeinuen hizkuntzarentzat,
bideo-deiaren bidez; udaletxeko sarreran, arrapala
ez-mekanikoak jarri dituzte; eta ospitaleko komunen
ikurrak braille hizkun-tzan edo erliebean daude.
Udaletxeko komunetan ez dago ikusmen-seinalerik, barruan inor den edo ez jakiteko; ospitaleko
zoruan ez da egon gida edo lerro bide-erakusgarririk (itsuen lagungarri izaten dira); eta oztopoak
ikusi ditugu gurpil-aulkian joan behar duenarentzat
(hiri-altzariak).

MADRIL: ‘onargarria’
Gurpil-aulkian doazenentzako irispideak (‘onak’):
tren-geltokira iristeko bide guztiak zoru ez-labainkorra dauka, udaletxe inguruan aparkalekuak gordetzen dizkiete ezinduei, eta ospitaleko komun guztiak
egokituak daude.
Entzumen-arazoak dituztenentzako irispideetan antzeman diren gabeziak (emaitza ‘hala-holakoa’): trengeltokian ez dago ikusteko moduko larrialdi-seinalerik eta zeinuen hizkuntza dakienik, ezta udaletxean
eta ospitaleko kanpo-kontsultetan ere.

MALAGA: ‘ona’
Entzumen-arazoak dituzten pertsonentzako irispiderik
onenak dauzkate (emaitza ‘oso ona): zeinuen hizkuntza interpretatzeko zerbitzua eskaintzen dute, adibidez, hiru eraikin publikoetan.
Ikusmen-arazoak dituzten pertsonentzako irispideetan
an-tzemandako gabeziak (emaitza ‘onargarria’): udaletxearen inguru hurbila ez dago aski egokitu aitsuentzat, tren-geltokiaren barreneko aldea ez da oztoporik
gabea eta ospitaleko sarrera ez dago kalearen maila
berean.

MURTZIA: ‘onargarria’
Ezintasun motorra duten pertsonentzako irispideak
(emaitza ‘ona’): ezindu fisikoei aparkalekuak bereizten edo gordetzen dizkiete hiru eraikinen inguruetan, sarrerako ateak automatikoak dira eta komunak
ongi seinaleztatuak eta egokituak daude (udaletxean
salbu).
Ikusmen- eta entzumen-ezintasunak dituztenentzako
irispideak (emaitza ‘onargarria): gida edo lerro bideerakusgarriak falta izan dira hiru eraikinetan, eta interprete-zerbitzua ere bai zeinuen hizkuntzarentzat.

OVIEDO: ‘onargarria’
Tren-geltokian zeinuen hizkuntza interpretatzeko zerbitzua eskaintzen dute unean bertan, bideo-dei bidez;
udaletxeko eta ospitaleko sarreran irispide egokiak
daude, eta hiru eraikinen barreneko aldea ere ongi
egokitua dago (oztoporik gabe).
Gurpil-aulkian doazenek antzeman dituzten gabeziak:
hiru eraikinetako harrera-mahaiak ez dira egon altuera egokian. Zentzumen-ezintasunak dituztenentzat, ,
ez da egon gida bide-erakusgarririk, eta komunek ere
ez dute eduki ikusteko moduko seinalerik, erabiltzaileak jakin dezan komunean inor baden edo ez.

SEVILLA: ‘onargarria’
Ezindu fisikoentzako irispideak ‘onak´: hiru eraikinetan aparkalekuak bereizita edo gordeta eduki dituzte
gurpil-aulkian doazenek, sarbideak ere egokituta egon
dira eta eraikinen banaketa ere egokia izan da, arazorik gabe mugitzeko modukoa (udaletxeko zenbait tokitan izan ezik).
Ikusmen-ezintasuna dutenentzako irispideak (‘hala-holakoak’): hiru eraikinetako batean ere ez ditugu ikusi
gida bide-erakusgarriak; pertsona itsuak errazago ibil
daitezen; braillez idatzitako informazio gutxi egon da
(komunetan, adibidez, ikurrak ez dira egon hizkuntza
horretara itzuliak).

VALENTZIA: ‘onargarria’
Aztertu ditugun hiru eraikinak ongi egokituta egon
dira ezintasun motorra duten pertsonentzat (emaitza
‘ona’ izan da, batez beste): hiru sarbideek eduki dituzte arrapala ez-mekanikoak, ateak automatikoak dira
ospitalean eta udaletxean, eta tren-geltokian, altuera
egokian egon da txartel-makina.
Entzumen-ezintasuna dutenek aurkitu dute zailtasun
gehien Valentziako hiru eraikin publikoetan (‘halahokako’ emaitza lortu dute atal horretan). Komunikazioaren arazoa da larriena: eraikin batek ere ez dauka
interprete-zerbitzurik zeinuen hizkuntzarentzat.

VALLADOLID: ‘ona’
Entzumen-ezintasuna eta arazo motorrak dituztenentzako irispideak (emaitza ‘ona’): udaletxean eta trengeltokian, interprete profesionala daukate zeinuen
hizkuntzarentzat, eta hiru eraikinen harrera-mahaiak
altuera egokian egon dira gurpil-aulkian doanarentzat.
Ikusmen-ezintasuna dutenentzako irispideak. Komunak emakumeentzat edo gizonentzat diren adierazteko ikurrak ez daude braillez jarrita. Gainera, eraikinen barrenean ez da egon gida edo lerro
bide-erakusgarririk.

ZARAGOZA: ‘onargarria’
Ezintasun motorra dutenentzako irispideak (emaitza
‘ona): hiru eraikinen sarbideak egokituta egon dira,
eta harrera-mahaiak altuera egokian.
Zentzumen-ezintasuna dutenentzako irispideak
(emaitza ‘onargarria’): ez dago gida bide-erakusgarririk zoruan, kolorez eta testuraz nabarmendutakorik, eta soinu bidezko seinalerik ere ez dago informazioa emateko edo kokapena zehazteko (itsuentzat
lagungarria izaten da hori, eraikin barrenean hobeki moldatzeko); interpreterik ere ez dute eduki hiru
eraikinetan.
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irudietan

Basoen nazioarteko Urtea

Bizi txokoak
Basoak altxor handia dira, eta horri aitortza egiteko edo, Basoen
Nazioarteko Urtea izango da aurtengoa. ‘Basoak, pertsonentzat’
izango du lelotzat ekitaldi horrek, eta pertsonarik gabe basoak
agian hobeki biziko liratekeen arren, pertsonek ezinbesteko
dituzte basoak, baita hainbat eta hainbat landare- eta animaliaespeziek ere. Basoen osasuna zaindu eta hobetzeko, ekintza asko
egin daitezke (egin ditzakegu): basoetako baliabideak modu
ordenatuan kudeatu, basoak garbi eduki suteek indarrik ez
hartzeko eta energia berriztagarriak sortu ahal izateko, zuhaitzlandaketak zentzuz egin, turismoa kontrolatu…

Energia-biltegiak. Basoak garbitu on-

doren, materia organiko ugari lor-tzen
da, tonaka, eta energia lortzeko erabil
daiteke materia hori guztia. espainian,
badira baso-biomasatik argindarra lortzen duten plantak (landare-jatorriko
materia hila erreta, hain zuzen). Basoei
osasuntsu eusten laguntzen dute, eta
eragotzi egiten dute, aberastasuna
lortzeko helburuz, baso-garbitze masiboak egin daitezen.
GEHIAGO JAKITEKO

www.consumer.es

Jatorri Izena duten basoak. Gizakia-

ren lagun handiak dira basoak. oxigenoa
ematen dute, eta ura erakartzen eta
gordetzen dute. Horregatik, zuhaitzak kontrolik gabe mozteak areagotu
egiten du planetaren beroketa globala.
kontua ez da egurrik ez egitea; kontua
da jakin egin behar dela zein zuhaitz
bota, basoak gazte iraun dezan. Baso
bat modu arduratsuan kudeatzen duten
edo ez jakiteko, munduan badira zenbait
ziurtagiri, eta horiek egiazta-tzen dute
produktu bat (zura, papera, perretxikoak,
fruituak…) era horretako baso batetik
datorrela. espainiak 18 milioi hektarea
baso ditu, europan gainazalik handiena
duen hirugarrena, suedia eta Finlandiaren ondotik. Baina ziurtagiri bidez
egiaztatuak, ordea, % 10era ere ez dira
iristen espainian.
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Etsaia: suteak. zuhaitzak legez kanpo

mozteak areagotu egiten du baso-soiltzea, baina ez horrek bakarrik. suteek
ere kalte ezin itzulizkoak eragiten
dituzte: zorua kutsatzen dute, baita
ura eta arnasten dugun airea ere, eta
galera ekonomiko handiak ekartzen
dituzte. ezinezkoa da suteak guztiz
desagerraraztea, baina gutxitu litezke.
Horiei aurrea hartzeko, funtsezkoa da
suebakiak egin eta zaintzea, espezie
errekorrak ez modu masiboan landatzea eta sastrakak garbitzea.
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HOSTO BERDEKO ORTUARIAK

Berdea

platerean, osasuna gurean!
Hosto berdeko berdurek burdina, magnesioa eta K bitamina
izaten dute ugari, eta oso egokiak dira anemiarentzat,
kontrakturentzat eta hezurren osasuna zaintzeko

horietako % 30 kardiopatia iskemikoen
ondorio izaten dira, % 20 urdail-hesteetako minbiziek eragiten dituzte eta % 10
garun-hodietako eritasunengatik gertatzen dira. Beldurtzeko moduko zifrak
dira, baina, berez, ez da hain zaila ere
arazo horri konponbidea jartzea: aski
litzateke egunero jatea elikagai multzo
horretako jakiak, horrek nabarmen gutxituko luke patologia horien eragina.
Berdura ba-tzuk, gainera, besteak baino
gomendagarriagoak dira, kopuru handietan ematen dituztelako mantenugai
eta substantzia bioaktibo jakin batzuk,
eta, ondorioz, egokiagoak gertatzen dira
egoera berezi batzuetarako. Badira anemiarentzat bereziki onak direnak, edo
giharretako oinazearentzat, begien osasunari on handia egiten diotenak, baita
hezurrak mineralizatzen laguntzen dutenak ere.

Berduren ahalmena. Elikadura
arloko adituek behin eta berriz esaten
dute egunero jan behar direla barazkiak
eta berdurak. Frogatuta dago, izan ere,
frutak bezala, berdurak ere lagundu egiten duela zenbait patologiari aurre hartzen, hasi bihotz-hodietako eritasunetatik
edo endekapenezko eritasunetatik, eta
minbizi mota batzuetaraino.

E

ntsaladan, plater nagusi gisa, arrozarekin, pastarekin edo lekaleekin
nahasita, goarnizio modura, tortillan, zartaginean erregosita, tempura
erara aperitibotzat, haragia edo arraina
laguntzeko… Edozein ideia da on, egunero
berdura pixka bat jateko bada. Hori bai,
proposamen guztiek ez dute balio egun
guztietarako: ez da gauza bera gordinik
jatea, ‘al dente’ egosita edo lurrunetan
eginda, adibidez, edo frijituta jatea, edo
arrautza-irinetan pasatuta edo saltsa
gantzatsuekin nahasita. Altxor gastronomiko guztiz osasungarriak dira berdurak,
eta mantenugai sorta ederra biltzen dute:
zuntz dietetikoa, bitaminak (azido folikoa,
A probitamina, E bitamina), mineralak
eta oligoelementuak (potasioa, magnesioa, burdina, kaltzioa…), eta askotariko
substantzia bioaktiboak ematen dituzte,
horien artean, herdoilaren aurkakoak.
Osasunerako Mundu Erakundeak (OME)
dioenez, fruta eta ortuari gutxiegi jateak zerikusi zuzena du munduan urtero
gertatzen diren 2,7 milioi heriotzarekin;
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Ondorio osasungarri horiek lortzeko,
egunean 600 gramo fruta eta barazki
hartzea komeni da (egunean 5 errazio
fruta eta berdura). Kopurua finkatua dago, baina herritar gehienak ez dira iristen ezarritako horretara.

Anemia. Ortuari guztien artetik, ber-

durek daukate burdina gehien, hosto
berdea bereizgarri duten horiek. Halakoak dira, esaterako, zerba, espinaka,
brokolia edo romaneskoa (azalore mota
bat da), lekak, ilar freskoak eta berroa.
Berdura horiek daukaten burdina kopurua, hala ere (2 mg/100 g), txikia da
landare-jatorriko beste elikagai batzuekin alderatzen badugu; lekaleek,
adibidez, hiru halako daukate burdina,
eta fruitu lehorrek, bi halako. Anemia
kasuetan berdura horiek jateak, gainera, badu beste alderdi on bat ere:
C bitamina ere ugari ematen dute, eta
mantenugai horrek lagundu egiten du
landareen ez-hemo burdina xurgatzen
eta hari etekina ateratzen. Zerrendatu ditugun berduren errazio bat janda
(platera bete), egunean behar dugun
C bitamina kopurura iritsiko ginateke
(pertsona heldu batek 60 miligramo
hartu behar ditu egunean).

Gihar-kontrakturak. Magnesio gehien

ematen duten berdurak jatea komeni
da kasu horietan. Klorofila izeneko
pigmentuaren zati izaten da mineral
hori, eta pigmentu horrexek ematen
die, hain zuzen, kolore berdea berduren hostoei eta zurtoinei. Magnesioak
funtsezko zeregina dauka giharrak erlaxa daitezen eta bihotzeko giharrak
ongi funtziona dezan, eta, gainera, hezur-matrizean ere badago. Magnesio
faltak nerbio- eta gihar-asaldura eragin dezake, eta hortik, arranpak etor
daitezke, dardarak, mialgiak edo giharretako oinaze handiak, eta sintoma
horien guztien ondorioz, gihar-tentsioa
eta akidura jarraitua izaten du pertsonak. Magnesioa kopuru handietan
izaten dute zerbak (81 mg/100 g) eta
espinakak (58 mg/100 g), eta apalxeago
ibiltzen dira ilar freskoak (34 mg/100
g), brokolia, lekak eta orburu edo alkatxofak (25 mg/100 g). Fruitu lehorretan
nabarmen magnesio gehiago izaten da
berduretan baino (250-350 mg/100 g),
baina egunean 25 gramo jatea komeni
denez fruitu horietatik, azken buruan,
berdura errazio batek adina (200-300
gramo) emango lukete egunean.

Ortuari guztien artetik, berdurek
daukate burdina gehien
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Berdintsu gertatzen da lekaleekin
ere: 120-180 miligramo magnesio izaten dute 100 gramo bakoitzeko, eta
eguneko kopuru gomendatua, berriz,
80-100 gramokoa da pertsona bakoitzarentzat. Hori dela eta, berdura horiek menuan sartzeak lagundu egiten
du mineral horrentzat egunerokoan
gomendatzen duten kopurura iristen:
emakumeek, 300 miligramo hartu behar dituzte egunean, eta gizonek, 350
miligramo.

Berdurak ere, haurreZ “jostailu”

Hezurren osasuna eta odol-koagulazioa. Berdura hostodunek filokinona edo K1 bitamina eduki ohi dute
gainerakoek baino ugariago. Berdura guztietatik, honako hauek daukate
osagai hori kopuru aipagarrietan: azak
edo azaburuak, espinakak, letxugak,
zerbak, brokoliak eta Bruselako azak.
Bitamina horrek zuzenean parte hartzen du odola koagulatzeko prozesua

Zergatik ez ditut jaten berdurak egunero?
Hauxe da arrazoia

irtenbidea

errezeta-iradokizunak

...aspergarria eta
monotonoa egiten
zait berdura beti
egosia jatea

Errezeta originalak bilatu, bai osagaiei
dagokienez, eta bai prestatzeko moduari
eta aurkezpenari dagokionez: zartaginean
erregosita, tortilla, tempura eran, budin
eginda, hanburger, haragi-bola, kroketa,
enpanadilla… eginda.

• Sasoiko berdurekin egindako hostopila.
• Kaneloiak, legatz, espinaka eta langostinoekin beteak.
• Kuiatxoak, arrozez beteak.
• Zerba eta ganba nahaskia.
• Lekak, txanpinoiekin erregosiak.
• Bruselako azak, ganba eta muskuiluekin.

...entsaladan baino
ez zaizkit gustatzen

Berdura guztiak jan daitezke gordinik
edo al dente egosita, beren testura
kurruskatsuarekin gozatzeko.

• Entsalada epela, mahaspasa, pinazi eta langostinoekin.
• Letxuga, brokoli, cherry, intxaur eta ahuntz-gaztarekin.
• Entsalada, babarrun zuri, leka eta izokinarekin.
• Aza eta mahaspasa entsalada.

...zaporea ez dut
askorik atsegin

Zaporea nolabait ezkuta daiteke belar
eta ongailu arin eta lurrintsuekin, edo
saltsa zaporetsuekin (ez daitezela izan ez
gantzatsuek ez gaziak).

• Zerba gainerreak, hurrekin.
• Alkatxofa edo orburu erreak, pesto saltsarekin.
• Brokolia, gaztanbera-kremarekin.
• Espinakak, mahaspasa eta pinaziekin erregosiak.
• Lekak, sesamo-saltsarekin.

...ez naute betetzen

Jaki trinkoagoekin konbinatu (arrozarekin,
pastarekin edo lekaleekin), edo haragia eta
arraina nagusi diren plateren osagarri erabili.

• Kuskusa, leka, zerba, tipula eta azenarioarekin.
• Arroza, brokoli eta txanpinoiekin erregosia.
• Makarroiak, brokoli eta tomate-saltsarekin.
• Arroz krematsua, espinaka eta txibiarekin.
• Garbantzu-eltzekaria, zerba eta espinakekin.
• Zerbaren orri-mamiak, arrautza-irinetan paseak, saltsa
berdearekin.
• Aza-bilkariak, arroz eta berdurekin beteak.

...ez dut astirik horiek
prestatzeko

Astean bizpahiru berdura hautatu, prestatu
lurrunetan, presiozko eltzean edo irakinda,
eta, gehienez, hurrengo hiru egunetan
erabili, hainbat plater laguntzeko: plater
nagusi moduan lehen egunean; pure
egiteko, goarnizioetarako erregosita, tortillan
edo nahaski eginda, beste errezeten
osagarri (arrozak, pasta, lekaleak…).
Berdura izoztuak ere erabil daitezke (aski
da ur irakinetara botatzea) edo kontserban
datozenak, lehendik egosita eta jateko prest.

• Azalorea: piperrautsarekin erregosia; bexamelarekin;
arrautza-irinetan pasea, tomate-saltsa eta maionesarekin.
• Garbantzuekin nahasia; arrozarekin; roquefort-saltsarekin;
curry erara; tortilla eginda…
• Lekak: kalabazarekin; tomate-saltsarekin; pure eginda;
arroz eta solomo ketuarekin; entsaladan, ganbekin.
• Babarrun zuri eltzekaria; fetuccine eta gazta-saltsarekin;
leka eta urdaiazpiko nahaskia; zopan, azenario eta ogi
txigortuarekin…

Helbide honetan aurkituko dituzu errezeta gozo horiek: www.consumer.es/alimentacion/recetas
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erregulatzen duten konposatuak sintetizatzen. Odoljarioak geldiarazten ditu
bitamina horrek, eta, beraz, odola galtzea eragozten du. Berdura horietatik
gehiegi jateak, hala ere, eragotzi egin
dezake odol-koagulazioa erregulatzeko
hartzen diren sendagaien lana; adibidez, azenokumarolarena (Sintrom ere
esaten diote). Zenbait per-tsonarengan,
odolean K1 bitaminaren kontzentrazioa
handiagoa edo txikiagoa izan, aldatu
egiten da organismoak koagulazioaren
aurkako sendagaiei ematen dien erantzuna. Hori gerta daiteke, esaterako,
koagulazio-arazoak dituen pertsonak
eguneko otorduren batean beti berdura jateko ohitura badu. Kasu horietan,
medikuak ikusi behar du komeni ote
den berdura gutxixeago jatea. Odolaren koagulazioa laguntzeaz gain K1
bitaminak hezurren osasunean ere
badu eragina: osteokalzinak, hezurmatrizean dagoen proteina batek, K
bitamina behar du heltzen joateko. Osteokalzinak hezurren mineralizazioan
eragiten du, osagai beharrezkoa baita kaltzioa eta hezur-matrizea modu
eraginkorrean lotzeko. K bitaminaren
eguneko kopuru gomendatua 90 mikrogramokoa da emakume helduentzat,
eta 120 mikrogramokoa gizon helduentzat; kopuru horietara iristeko, besteak
beste, berdura hostodunak jan behar
dira, horietan ageri da-eta ugari.

Haurrak eta berdurak beti ez dira ongi moldatzen elkarrekin. egoera
pixka bat errazteko, aholku hauei jarraitzea izan daiteke aukera bat:
aurkeztu platerak modu jostagarrian, kolorea emango duten osagaiak
erabilita, erakargarri eta ikusgarri gertatuko zaizkienak. Erabili irudimena,
eta marraztu aurpegiak, paisaiak, animaliak… berdurekin. Trikimailu horiek
erakarri egiten dute haurren arreta eta ez dute hain zorrotz aztertuko
berdurarik duen.
ez jarri berdura bera astean behin baino gehiagotan. Eta ezin bada,
era batean baino gehiagotan prestatu: frijituta, pastaren betegarri gisa edo
arrozarekin, labean eginda, bigarren plateren goarnizio moduan, eta abar.
Probatu errezeta berritzaileak. Ugaritasuna izaten da elikabide onaren
gakoetako bat, askotariko jakiak jatea, eta gure inguruan, hainbat barazki
eta berdura mota dauzkagu, mila modutako plater gustagarriak asmatzeko
adina. Ez mugatu beti entsaladara edo lekak ez beti jarri patatekin. Alde
ederra dago espinakak egosita jartzea edo urdaiazpikoarekin zartaginean
egin, patata-purea erantsi eta gazta-birrina gainetik bota eta labean
gainerreta prestatzea, tomate saltsa lagun duela.
erabili berdura izoztuak edo kontserban datozenak, ezinezko bada
produktu freskoak eskuratzea; hartara, ez dira egongo egun batzuetan
berdura askotarikoak jan gabe.
erantsi berdura zatiak edo berdura-purea haragiari, arrainari
edo arrautzari. Adibidez: porru- eta ganba-pastela egin, oilaskoa
piper-saltsarekin, espagetiak txanpinoi eta urdaiazpikoarekin, paella
barazkiekin… Hasieran, adibidez, errazago jango dute berdurak xehexehe egin, eta haragi xehatuarekin haragi-bola edo albondiga eginda,
edo etxean egindako hanburger gisa, edo, bestela, haragia, arraina edo
arrautza duten plateren osagarri.
erabili zopak hornitzeko. Berdura-purea erabil
daiteke zopak loditu eta zapore gehiago
emateko.
Zergatik ez saiatu barazkiekin
egindako postreekin? Azenariotarta, kalabaza-mokadutxo gozoak.
utzi haurrek ere parte
har dezaten platerak
prestatzerakoan. Entsaladak
prestatzen lagun gaitzakete,
edo etxean pizzak
asmatzen, era askotako
barazkiekin, irudimena
lagun; adibidez, saia
gaitezke osagaiekin
aurpegi bat marrazten,
animalia bat edo beste
irudiren bat egiten.

geHiago jakiteko

www.consumer.es
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Pneumonia,
biriken arnasestua
Eritasun horren larritasuna zenbait faktoreren
menpe dago: zer mikroorganismok eragin
duen, gaixoak zer adin duen eta zer beste
gaixotasun dauzkan

“K

atarro hau ezin uxaturik nabil”. Horixe esaten
du jendeak, egun -edo aste- batzuk sukarrarekin pasatu ostean, muki-jarioa gelditu
ezinik eta muskuluetako oinazea baretzen ez dela.
Hotzeria gogor samarra edo gaizki sendatu den katarroa izango dela pentsatzen du hainbatek, baina gerta
liteke larriagoa izatea arazoa: pneumonia edo alborengoa, hain zuzen. Arnasbideetako infekzioa izaten
da pneumonia, oso ohikoa, eta, bereziki, defentsa gutxi
dituzten pertsonei egiten die kalte, baita beste patologia batzuk dauzkaten adineko jendeei ere. Antzematen
diren pneumonien % 40-50 ez dira larriak izaten, baina
beste % 40-50ek ospitalera joanarazten dute gaixoa,
eta, batzuetan, Zainketa Intentsiboen Unitatera ere
eraman behar izaten dute. Osasunaren aurkako zenbait
ohiturak erraztu egin dezakete pneumonia agertzea
(erretzeak, edateak eta hortz-haginak ez garbitzeak
jan ondotik), eta zenbait eritasunek ere eragin bera
izaten dute. Lehenengo faktore horiek saihestea eta
bigarrenak kontrolatzea dira neurririk eraginkorrenak
pneumoniari aurre hartzeko.
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inor ez dago libre. Pneumoniak
beste izen batzuk ere baditu (alborengo,
birikeri, biriketako min…), eta funtsean,
zera da: infekzio batek biriketan sortzen
duen hanpadura. Hainbat eratako mikroorganismo patogenoek eragin dezakete
(bakterioek, birusek eta onddoek), eta
honako hau izaten da prozesua, maizenik: airearen bidez iristen dira biriketara mikroorganismo horiek, edo lehendik
egoten dira ahoan, eta arnasbideetan
barneratzen dira halako batean.
Mikroorganismo horien artean, Streptococcus pneumoniae edo pneumokoko
izenekoak eragiten ditu pneumonia gehien (kasuen % 40 ere bai). Legionella
pneumophila izeneko bakterioak ere
sor dezake pneumonia, baita Mycoplasma pneumoniae delakoak ere (bakterio
horrek gaixotzen ditu, hain zuzen, haur
handiak eta heldu gazteak).
Sintomak, dena den, berdintsuak dira
beti: sukar handia (izerdi eta hotzikararekin), eztul emankorra, gose falta eta
ahuleria, gorputz osoko oinazea, buruko
mina eta, kasurik larrienetan, arnasa
hartzeko zailtasuna edo arnasestua.
Gainera, zenbait pneumonia motak, adi-

neko pertsonei eragiten dienak, adibidez, beste sintoma batzuk ere ekartzen
dituzte (gogo-nahasmendua, esaterako),
eta pneumokoak eragindako pneumoniak, berriz, ezpainetako herpesa ere
sortzen du. Sintoma horiek guztiak nabarmenagoak izaten dira batzuetan eta
apalago eragiten dute beste batzuetan,
eta pneumoniaren beraren larritasuna
ere ez da izaten beti berdina: kasu arinak
izaten dira asko, etxean bertan sendatzeko modukoak; beste batzuk larriagoak
izaten dira, eta gaixoak ospitalera joan
behar izaten du; eta badira pneumonia
oso larriak ere, Zainketa Intentsiboen
Unitatean sendatu beharrekoak.

Pertsonarik ahulenak. Pertsona immunogutxiek dute arrisku gehien
pneumoniak erasateko, horiek dira-eta
ahulenak (bai gaixotasunen bat pairatzen dutelako, bai tratamenduren bat
hartzen ari eta horrek defentsak murrizten dizkielako). Beste gaixotasunen bat
daukaten adineko pertsonei ere erraz
erasotzen die. Hain zuzen, pneumonia da
infekziorik ohikoena 65 urtetik gorako
pertsonengan eta haurrengan. Baina,
adinaz gain ohitura kaltegarri batzuek
ere lagundu egin dezakete pneumonia
ager dadin, eta horiek aldatu edo saihestu daitezke: alkoholismoa eta tabakismoa, batik bat. Izan ere, erretzaileen
% 51k arrisku gehiago daukate eritasuna
pairatzeko, erretzaile ez direnek baino.
Aho-higiene txarraren eragina ere nabarmentzeko modukoa da, ahoan ugaritu
egiten dira-eta potentzialki pneumonia
ekar dezaketen bakterioak.
Zenbait eritasun kronikok, berriz, defentsak ahultzen dituzte, eta horrek bidea errazten dio pneumoniari; besteak
beste, biriketako gaixotasun butxatzaile
kronikoak (BGBK), bihotzeko eritasun
kronikoak, diabetesak edo gibele-
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Pneumonia kasuen % 70 etxean bertan trata
daitezke, ospitalera joan beharrik gabe

ko zenbait gaixotasunek eta beste
gaitz immunologiko batzuek. Pneumonia
eragiten duten bakterioen kontzentrazioa
bereziki areagotzen dute, bestalde, kontzientzia edo kordea galarazten duten
eritasunek. Kasu horietan, murriztu egiten
da eztula egiteko gaitasuna eta mukiak
eta bestelako jariakinak kanporatzeko
gaitasuna. Era horretan, handitu egiten da
infekzio bat sortzeko arriskua. Eta berdin
gertatzen da laringeko edo hestegorriko
tumore bat antzematen dutenean, edo sabelaldeko ebakuntza bat egiten dutenean
edo toraxeko traumatismoa eduki bada;
izan ere, gaixoaren arnasketa ez denez
izaten batere sakona halako egoeretan,
gaitasun gutxiago edukitzen du eztul egiteko; ondorioz, muki gehiago atxiki-tzen
ditu, eta hortik etortzen da infekzioa.

zer egin aurre hartzeko. Gripearen eta pneumokokoaren aurkako
txertoekin egin dakioke aurre pneumoniari, baina, betiere, txerto horiek hartzea
dagokien pertsona eta kolektiboentzat
balio du, horiek daude-eta gaitz horien
erasoa jasateko arrisku-taldeetan. Gripearen aukako txertoa hartzeko hautagaien artean daude, adibidez, eritasun
kronikoak dituztenak, 65 urtetik gorakoak
eta haurdun dauden emakumeak (baina ez
haurdunaldiko lehen hiruhilekoan).
Pneumokokoaren aurkako txertoak Streptococcus pneumoniae bakterioaren infekzioari egiten dio aurre bi urtetik gorako
haurretan eta arrisku-taldeetan dauden
helduetan (eritasun kronikoak dituzten 65
urtetik gorako pertsonak daude hor, besteak beste). Horrez gain, badago pneumokokoaren aurkako beste txerto mota
bat ere, txerto antipneumokoziko konjugatua delakoa, eta bi urtetik beherako haurrei ere ematen ahal zaie hori. Duela gutxi
arte, era horretako txerto eskuragarria
beste bat zen, antipneumokoziko konjugatu heptabalentea, zeinak pneumokokoaren
7 serotipotatik babesten baitu.
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Orain, hala ere, beste txerto antipneumokoziko konjugatu batzuk ere agertu
dira, eta are babes handiago ematen dute
horiek: dekabalenteak, adibidez, pneumokokoaren 10 serotipotatik babesten
du, eta tridekabalenteak, 13 serotipotatik.
Txerto horiek, ordea, ez dituzte jartzen
autonomia erkidego guztietan, bakoitzak
bere txertaketa-egutegia dauka eta. Immunizazioarekin batera, dena den, badira
beste neurri eraginkor batzuk ere pneumoniari aurre hartzeko. Erretzeari uztea da
horietako bat, eta bestea, hortz-haginak
zorrotz zaindu eta garbi-garbi edukitzea.

sendabidea. Pneumonia kasuen % 70
etxean bertan trata daitezke, eta emaitzak onak izaten dira gehienetan. Gaixo
askok, ordea, ospitalean sendatu behar
izaten dute. Ohikoena izaten da bakterio batek eragina izatea pneumonia, eta
horiek, antibiotikoekin sendatzen dira
(ez, ordea, birus bidezko pneumoniak,
antibiotikoak ez dira-eta eraginkorrak
birusei aurka egiteko). Sendabide edo
tratamendu horiek zazpi egun irauten
dute, gutxienez, eta bi aste, gehienez.
Funtziona dezaten, gaixoek zorrotz jarraitu behar diete medikuen aginduei,
eta tratamendua ez dute utzi behar
agindutako eguna baino lehen. Bestela
murriztu egiten da haien eraginkortasuna, eta erresistentziak sortu. Espainian, % 30eko erresistentziak daude
pneumokokoaren aurrean, gaitz hori antibiotiko makrolodoekin trata-tzen denean, eta horrexegatik, sendagai horiek
ez dira eurak bakarrik hartzen. Kasurik
larrienetan, gaixoa ospitalera eramaten
dutenean, gerta liteke oxigenoterapia
ezarri behar izatea, eta, zenbaitetan,
baita Zainketa Intentsiboen Unitatera
eraman behar izatea ere.
gehIago jakIteko

www.consumer.es

Pneumoniari aurre hartzeko
aholkuak
1 Hartu pneumokokoaren eta gripearen aurkako txertoak, biek ere
lagundu dezakete-eta pneumoniari aurre hartzen.

2 Ez erre eta ez edan gehiegi.
3 Eskuilaz garbitu hortz-haginak otorduen ondotik, eta erabili

alkoholik ez duten aho-garbitzekoak, zeren pneumonia sortzen
duten germen asko hortz-haginetan eta aho-barrunbean egoten
baitira.

4 Ordezko hortz-haginak dituztenek ere eskuilatu behar dituzte
otorduen ondotik, eta produktu espezifikoekin garbitu behar
dituzte, astean behin.

5 Kontrolatu egin behar dira pneumoniari atxikitako eritasun

kronikoak; horien artean, arnasbideetakoak (biriketako gaixotasun
butxatzaile kronikoa edo BGBK), diabetesa eta hepatitisa, horiek
dauzkaten pertsonek arrisku gehiago baitaukate pneumonia
harrapatzeko.

6 Aspirazio-pneumoniari aurre hartzeko (koman dauden edo

konortea galduta duten pertsonei eragiten die), zaintzaileek 30 eta
45 gradu artean makurtu behar dute gaixoaren burua, errefluxu
gastrikoa biriketara joan ez dadin.

7 Bizi-ohitura osasungarriak eduki: dieta osasungarria jarraitzeak,

ariketa fisikoa egiteak eta atseden hartzeak lagundu egin dezake
defentsa onak izaten eta, hartara, pneumoniarik ez hartzen.

Iturria: Antoni Torres, Pneumologiako katedraduna Bartzelonako Unibertsitatean, eta Bartzelonako
Ospitale Klinikoko Arnasketa-Zaintza Intentsiboen Unitateko burua. Torres, Antoni: 8. kapitulua in
‘Neumonías, en Enfermedades respiratorias. Consejos para pacientes’ (SEPARen eskuliburua,
Pere Casán Claràk koordinatua).
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teknologiaberriak
4G TElEFOnIA

Iraultza mug ikor
egin da
4G motako teknologia multzoari esker, telefonoak
Internetera konektatuta egongo dira beti

Iraganetik jauzi. Orain arte, sare mu-

gikorren teknologian, errepikagailuhargailu soilik izan dira antenak, baina
orain, 4G teknologiarekin, seinale-igorle izango dira. Hau da, GSM, GPRS eta
UMTS teknologietan (1G, 2,5G eta 3Gren baliokide dira), triangulazioa izeneko teknikari esker, antenak gai ziren
inguruan zeuden telefonoak antzeman
eta horien kokagunea edo posizioa
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Erabiltzaileek, beraz, gaur egun ordenagailua erabiliz egiten dutena egin ahalko
dute telefono mugikorra, tableta bat
edo ordenagailu eramangarria erabiliz.
Erabiltzaileak oinez edo autoan doala
ere eskura izango du Internetek eskaintzen duen informazio guztia, eta
unean uneko kokapenarekin lotuta,
gainera. Zer-nolako eraginak izango
ditu denbora errealean jakin ahal
izateak non dagoen hurrengo gasolindegia, zer prezio dituen zerbitzugune
hurbilenak edo zenbateko zirkulazioa
dabilen norbera doan errepidean?

Sarera nonahitik sartu eta kontsumoa irauli. Telekomunikazio-

Mugimenduan jasotzen den informazioak aldarazi egin dezake pertsonen
jokabidea. Demagun jatetxe batean
afaltzeko asmotan abiatzen garela, eta
bidean, inguruan dauden beste toki
batzuei buruzko informazioa iristen
zaigula, erakargarriagoak edo merkeagoak diren jatetxeena. Ez ote da nornahi tentatzeko modukoa? Adibide bat
da, baina egoera guztietara hedatzen
badugu, eta iragarki pertsonalizatuak
jasotzeko aukerarekin lotzen badugu,
pentsatzekoa da aldaketa handi samarra datorrela

operadoreak uzkur ageri dira mundu
guztian, inbertsio ekonomiko handihandia egin beharko baitute; hasiak
dira eragozpenak jartzen eta, aldi berean, gobernuei laguntzak eskatzen.
Baina badakite zer esan nahi duen
4G teknologiak: Internetera harigabe
konektatzeko modua duten gailu
guztiak nonahitik sartu ahalko dira
Sarera, eta segundoan 100 megabiteko abiadura teorikoa izango dute
datuak jaisteko eta 50 megabit-ekoa
igotzeko.

“4G, iraultza edo berezko bilakaera?”, titulu
hori jarri diote berriki erreportaje bati
aldizkari espezializatu batean. Galdera
egiteaz gain, erantzuna ere eman nahi
izan dute, eta sare mugikorretan aditua
den bati eskatu diote erantzun dezan;
hitz bakarrean egin du: “Biak”. Erantzun
laburra eta zehatza, baina ongi ulertzeko, teknologia multzo hori zer den
azaldu beharra dago, zeren, bestela,
lehenengo galdera gutxi ez, eta beste
batzuk sortuko baitzaizkigu.
Bere laburrean, ordea, eman litekeen
erantzunik egokiena da: 4G teknologiak iraultza ekarriko dio pertsonak
beren inguruarekin harremanetan
jartzeko moduari. Funtsean, baina,
Interneten eta wifi routerraren bilakaera logikoa baino ez da: lehen etxean
konektatzen ginen, eta orain, kalean
ere jasoko dugu Sarerako seinalea.

Orain arteko telefonia mugikorra goitik behera iraultzeak ondorio asko
ekarriko ditu. Hasteko, operadoreek
milioiak gastatu beharko dituzte 4G
teknologia ezartzeko, zeren orain
artean eraikinen gainaldeetan jarri
dituzten antenek ez baitiete balio,
errepikagailuak baino ez dira eta. Horien lekuan, 4G teknologiak eskatzen
dituen antenak jarri beharko dituzte,
seinalea igortzen dutenak, baina
horren aurretik, beharrezko diren
kableak zabaldu beharko dituzte
antenak jarri nahi dituzten eraikinetan.

Akabo telefono finkoak. Teknologia
berriarekin, Interneteko protokoloaren
bidez (IP) iritsiko da informazio guztia
erabiltzailearen mugikorrera, izan
ahotsa, testuak, irudiak edo audioa.
Ahots-deiek, beraz, ez dute bidaiatuko
lehen bezala; orain, digitalizatu egingo

zehazteko, hiru antenak osatutako
eremu triangeluar baten arabera, eta
behin kokagunea zehaztuta, beste
gailu batetik jasotako seinalea bidaltzen zioten. Seinalea antzematea eta
mugikor batetik bestera pasatzea zen
antena horien funtzioa, baita seinale
horrek, ahotsaz gain, testu-mezuak,
irudiak eta, 3G teknologian, Sarerako
sarbidea edukita ere. 4G telefonian,
berriz, zuntz optikozko kable sorta batzuen bukaera izango da antena; kable
horiek Sarerako sarbidea ematen dute,
eta antenak kilometro koadro ugariko
eremuan zabalduko du sarbide hori,
wifi router batek etxe batean egiten
duen modu berean. Beraz, 4G teknologiarekin, kalera aterako da Internet.

dira, eta pakete moduan sartuko dira
Internetetik joan daitezen (IP ahotsa
da hori). Ondorioz, mugikor batetik
bestera hitz egiteko, adibidez, Skype
eta gisako programak erabili ahalko
dira, doan.
Horrek ez du esan nahi, dena den, doan
hitz egin ahalko dugula mugikorretik.
Operadoreek, segur aski, aldatu egingo dute tarifa-sistema, eta minutuka
kobratu beharrean, kontsumitzen den
datu kopuruaren arabera kobratu. Beste
ondorio bat ere ekarriko du teknologia
berriak: guztia IP bidez mugituko denez,
bai etxe barrenean eta bai kanpoan,
ez da beharrezkoa izango etxean edo
bulegoan sargune finko bat edukitzea,
eta, beraz, telefonia finkoa desagertu
egingo da..
Antzera gertatuko da roaming bidezko
kostuekin ere (atzerrira edo atzerritik
egindako deiak dira); izan ere, protokolo globala da IP delakoa, eta ezingo
dute esan konpainien arteko akordioak
egin behar dituztela dei horiek arautzeko, eta horregatik direla garestiagoak. Sarbideko prezioa unibertsala
izango da, edo, gutxienez, prezio hori
ez du baldintzatuko erabiltzailea dagoen lekurainoko distantziak.
Baina arazoak ere ekarriko ditu: 4G teknologiak uhin ugari kontsumitzen ditu,
eta bereizmen handiko telebista mugikorra iristen eta hedatzen denean,
are gehiago kontsumituko dira. Horren
ondorioz, gailu mugikor ugari pilatzen
diren tokietan, buxadurak eta atzerapenak jasango dituzten erabiltzaileek
(auzo jendetsuetan, udatiarren bilguneetan edo kirol ekitaldietan). Ildo
horretan, telebistekin lehiatu beharra
izango da, horiek ere IP bidez eman
nahi dituzte-eta bereizmen handiko
programak, eta partekatu egin beharko da espektro elektromagnetikoa,
baliabide mugatua baita hori ere.
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iRakuRleaRen txokoa

info@consumer.es

interesatuzaiguna

Eritasun ikusezina?
Toñi Pérez
info@consumer.es helbidera idatzi du

Aldizkariaren buletin digitalaren harpideduna
naiz. Gustatuko litzaidake gero eta herritar gehiagok pairatzen dugun gaixotasun bati erreparatuko
bazeniote: intolerantzia kimiko anizkoitzaren
sindromeari, alegia. Gaixotasun horrek muga asko
sortzen dizkio gaixoari, baina, beste herrialde
batzuetan ez bezala, Espainian ez dute hartzen
gaixotasuntzat, eta Osasunerako Mundu Erakundeak ere ez. Jaso ezazue nire agurra.

Lanbiderako orientabidea
Antonio Megal
info@consumer.es helbidera idatzi du

Zuen web-orria aurkitu berri dut, eta liluratuta
geratu naiz; oso ona iruditu zait, eta irudipena
dut arrunt baliagarria gertatuko zaidala. Esango
nizueke interesgarria izan litekeela lanbiderako
orientabidea eskaintzen duen atal bat sortzea, eta
honako alderdi hauek lantzea, adibidez: lan-esparruen ezagutza, gaitasun orokor eta espezifikoak,
lana bilatzeko bideak… Edonola ere, mila esker
orri hau gure esku jartzeagatik.

EROSKI CONSUMER, ERANTZUNAK
EROSKI CONSUMER aldizkariko adituok erantzuten diegu
zuzenean gure irakurleek orrialde hauei buruz dituzten kexa,
kritika eta iritziei. Horretarako gurekin hitz egin nahi dutenek
astelehenetik ostiralera dei dezakete, goizeko 10.00-etatik
eguerdiko 12.00tara honako telefono hauetara: 946211293 eta
946211627. Asko estimatzen dugu zuon iritzia eta eskertuko
du aldizkariak esaten diguzuena, azken baten, horixe baita bere
helburua irakurleentzat atsegina eta erabilgarria izatea.

Gurekin harremanetan jartzeko:
Emaila idatzi helbide honetara: info@consumer.es
Edo eskutitza bidali beste honetara: EROSKI CONSUMER aldizkaria
San Agustín auzoa z/g - 48012 Elorrio (Bizkaia)
EROSKI CONSUMERek ez du zertan ados egon behar hemen agertzen diren
iritziekin eta ez du bere edukiei buruz posta harremanik izango.
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EROSKI CONSUMER ek dei egiten die bere
irakurleei aldizkarira idaztera eguneroko bizitzan
eta kontsumitzaile moduan sortzen zaizkien
duda eta arazoak konpartitzeko. Leku txikia
dugunez, 20 lerrotik gorako testurik ez bidaltzeko
eskatuko genizueke. –EROSKI CONSUMERek
laburtu ditzake hortik gorakoak badira–. Izena eta
bi abizenekin etorri behar dira, NA zenbakia eta
telefono zenbakiaz gain.
EROSKI CONSUMER ek ez ditu idazten dioten
irakurleen datuak zabaltzen. Atal honetan
irakurleen eskutitzak agertzen dira soil-soilik.
Aldizkariaren edukiei buruzko iritzi, kritika eta
iruzkinak ere bidal ditzakete. Argitaratzen direnak
hementxe agertuko dira.

Erretzeari utzi,
gizendu gabe

Zere gin dezaket ordenagailu
eramangarria lapurtzen
badidate?

Elikagaien kontserbatzaile
naturalak

Musika, osasuna
hobetzeko sendabide

Osasun arloko ekimen ugari egiten dira jendeak erretzeari utz diezaion. Andorrako Centre d’Assessorament Dietètic
delakotik iritsi da horietako bat, non
Marta Pons Jansana eta Katia Durich dietista-nutriozionistek esku-hartzeko estrategia bat diseinatu baitute, erretzeari
utzi diotenen dieta berbideratzeko. “Kiloak ez daitezela aitzakia izan erretzeari ez uzteko” leloa erabili dute. Hurbilpen
gisa, galdetegi laburrari erantzun behar dio erabiltzaileak, eta zer erantzuten duen ikusita, dietista-nutrizionistak
jakingo du pertsona horrek behar adina
zain-tzen duen bere burua eta bere kabuz bideratzen dituen dieta-jarraibideak.
Hauexek galdetegiko hamar galderak.
1. Egunero jaten duzu fruta?
2. Beti izaten dira landare-jatorriko jakiak zure platerean?
3. Egunean hiru otordu baino gehiago
egiten dituzu?
4. Beti ordutegi berdintsua izaten duzu jateko?
5. Egunean litro eta erdi ur edo likido
edaten duzu?
6. Ez duzu mokadutxoak jateko
ohiturarik?
7. Gutxienez, hogei minutu ematen dituzu jaten?
8. Astean lautan, gutxienez, jaten duzu
arraina?
9. Egunero hartzen dituzu esnekiak?
10. Maiztasunez egiten duzu ariketa?
Erantzun gehienak ezezkoak badira,
dieta zaintzen hasteko gomendioa ematen dute.

Ordenagailu bat galdu edo lapurtuz gero, arriskuan geratzen dira argazkiak, bideoak, dokumentuak eta
informazio pribatu guztia. Informazio hori guztia hobeki babesteko,
zenbait aplikazio erabil ditzakegu.
• Pasahitz-kudeatzaileak. Kudeatzaile horiek erabilita, datuak
eta pasahitzak babestu eta gune
bakarrean zentraliza daitezke. Badira zerbitzua on-line eskaintzen
duten kudeatzaileak (Passpack
eta Clipperz), eta badira idazmahaiko aplikazioak ere (Era Password Manager, Keepass edo
Splashdata).
• Edukiak ezkutatzen dituzten
aplikazioak. Oso erabilgarriak dira edozeinek ikus ditzakeen artxiboak eta karpetak ezkuta-tzeko.
Truecrypt nabarmendu behar da
(http://www.truecrypt.org/).
• Urrutiko kontrola. Berreskura-tze-programa espezializatuak erabiltzeak segurtasun
gehiago ematen du datuak
zaintzeko. Bi hauek dira nabarmentzekoak Adeona (http://
adeona.cs.washington.edu/) eta
Undercover (http://www.orbicule.
com/undercover/).

Elikagaiei substantzia kimikoak
eranstea izaten da modurik
ohikoena horiek kontserbatzeko, baina badira kontserbatzaile naturalak ere. Honako hauek,
adibidez:
• Tipula. Herdoilaren eta mikrobioen aurkako ezaugarriak
dauzka, eta horrexegatik da
aukerarik onenetakoa.
• Gatza. Haragiak-eta kontserbatzeko erabiltzen da gehien
bat, eta deshidratazioaren bidez, lizunetatik eta bakterioetatik babesten du, osmosi izeneko
prozesu bati esker.
• Azukrea. Elikagaien hezetasuna
xurgatzen du, eta geldiarazi egiten du bakterioen hazkundea.
Frutentzat erabil-tzen da, nagusiki (sagarra, udarea edo aranak).
• Ozpina. Azido azetikoa izaten
du ozpinak, eta osagai horrek hil
egiten ditu elikagaiei kalte egiten dieten mikrobioak. Ga-tzunak prestatzeko erabiltzen da,
eta, zenbaitetan, berdura eta
fruta freskoak egun batez edo bi
egunez egoera onean gordetzeko ere bai.
• Erromeroa. Herdoilaren aurka
egiteko balio du, eta osagaiak
herdoiltzea ere eragozten du.
Eraginkorra da beroa eta zaporea atxikitzeko.

Gehien gustatzen zaigun musika
entzuten dugun aldiro, konposatu kimiko batzuk askatzen dira, ongizateari on egiten diotenak eta
osasunaren mesedetan jarduten
dutenak (dopamina, esaterako). Ondorio hori atera dute McGill-eko
Unibertsitateko ikertzaileek lan batean (Montrealen dago, Kanadan),
zeina Nature Neuroscience aldizkarian argitaratu baitute. Ikerketa-lan
horrek badu berritasun bat, gainera: lehenengoz frogatu du dopamina maila % 9 handiagoa izaten dela
gustuko den zerbait entzuten denean. Substantzia horrek hainbat
funtzioren bidez eragiten du: eragina du jarreran eta ezagutzan, jardun
motorrean, motibazioan eta saritzeko jarreran, esne-ekoizpena erregulatzen du, loa ere bai, arreta eta
ikaskuntza laguntzen.
Ikerlan horrek indartu egin ditu lehenago egin izan diren aurkikuntza batzuk, eta horien artean dago,
esaterako Marylandeko Unibertsitateak (AEB) egindako bat, zeinak
baieztatzen baitu, gehien alaitzen
gaituen musika entzuteak hobetu
egiten duela bihotz-hodietako osasuna: ikerketa horretan borondatez
parte hartu zutenek gehien maite
zuten musika entzuten zutenean,
zainak eta arteriak % 26 dilatatzen
ziren, eta ikuspegi medikutik, oso
emaitza osasungarria da hori.

Hementxe duzu informazio gehiago
www.consumer.es/
elikagaien-segurtasuna

Hementxe duzu informazio gehiago
www.consumer.es/osasuna

Hementxe duzu informazio gehiago
www.consumer.es/elikadura

Hementxe duzu informazio gehiago
www.consumer.es/teknologia
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osasuna

ZahartZaroko dementZia

Oroitzeaz

ahazten
garenean

Dementzia atzeratzeko, funtsezkoa
da garuna eta gorputza jardunean
izatea eta dieta zaintzea

G

oizean zer egin dugun ez gogoratzea, gauzak behin eta berriz
errepikatzea lehen ere kontatu ditugula ohartu gabe, hitzak mihira
ekarri eta esaten asmatu ezina, zer egunetan bizi garen ez jakitea eta horren
arrastorik inondik ezin ateratzea, kalean
goazela arreta galdu eta non gauden ez
antzematea… Era horretakoak gertatzen
direnean, oroimenean eta garunean zerbait ongi ez dabilen seinale. Azkenaldiko oroimena deitzen dena huts egiten
hasten denean, ezinegon handia sortzen
da, eta beldurra ere bai, Alzheimerren
eritasuna edo beste dementziaren bat
izango ote den horren eragile. Dementzia batek, dena den, ez dakar oroimena
galtzea soilik; beste sintoma kognitibo
batzuk ere izaten ditu berekin: orientazioak huts egitea, arrazoitzerakoan
zailtasunak edukitzea eta bizimodu autonomoa egiteko ezgai izatea.
Espainian, 65 urtetik gorako pertsonen
% 10ek daukate dementzia, eta 85 urtetik gorakoen % 30ek. Bestela esanda: 65
urtetik aurrera, hamarretik bati eragiten
dio, eta 85etik aurrera, hirutik bati (datu horiek eman ditu SEN erakundeak,
Espainiako Neurologia Elkarteak).
Osasun-arazo horrek adineko pertsonei
eragiten die, nagusiki, baina adinak, berez, ez du zertan eragin dementziaren
bilakaeran, nahiz eta adinarekin, egiaz,
murriztu egiten den oroitzeko eta ikasteko gaitasuna. Dementziaren eragile
bakarra adina ez dela erakusten du,
adibidez, Alzeheimerrak (horixe da dementziarik ohikoena). Ohikoa izaten da
65 urtetik aurrera agertzea, baina askoz lehenago ere erasan dezake (badira
30 urterekin pairatu dutenak ere, nahiz
eta kasu horiek salbuespentzat jo behar
diren).
Esan bezala, Alzheimerra da dementziarik ohikoena (dementzia duten pertsonen artean, 100etik 70ek izaten dute),
eta jarraian datoz beste dementzia
hauek: hodietako lesioek sortzen dutena
(buruko infartu eta hemorragien ondorio izaten dira), Lewyren gorputzen dementzia (Parkinsonen gaitzari lotutako

dementziaren senidea) eta endekapen
fronto-tenporalak. Horiek guztiak, hodietako lesioen ondorioz sortuak izan
ezik, eritasun neurodegeneratiboak dira, hau da, garuneko zelulak (neuronak)
higatzearen edo gastatzearen ondorio.

Nola atzeratu demeNtzia.
Garun-erreserba kontzeptuari atxikitzen zaio dementzia. Gaixotasun bat
orekatzeko edo hari aurre egiteko garunak duen gaitasuna adierazten du
termino horrek. Dementzia atzeratzeko
modurik eraginkorrena, beraz, garunerreserbaren gaitasuna hobetzea da, eta
badira horretan laguntzen duten zenbait
mekanismo.
Garun osasuntsua: eskolatze eta heziketa goiztiarra dira zutabe oinarrizkoenetakoak, burua jardunean edukiz,
garuna trebatzeko, nahiz eta horrek
bakarrak ez duen bermatzen garunerreserba babesturik egongo dela.
Bizitzan zehar jarduera kognitiboak
egiteak osatu eta sendotu egiten du
eskolatze goiztiarrak garun-erreserbarentzat dakarren onura, eta atzeratu
egiten du oroimen-galera, dementziaren hastapeneko aldietan.

65 urtetik gorako pertsonen % 10ek daukate
dementzia eta 85etik aurrera, hirutik batek
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ZahartZaroko dementZia

Bihotzaren kaltetan dena, garunaren kaltetan da: bihotz-hodientzat
arriskutsu diren faktoreak arriskutsu
dira, halaber, zenbait eritasunentzat;
besteak beste, Alzheimerrarentzat eta
beste dementzia batzuentzat. Beraz,
hipertentsioa kontrolatzea, eta diabetesa, kolesterola, gizentasuna eta
tabakismoa zaintzea lagungarri izan
daiteke gaitz horiek atzeratzeko.
‘Mens sana in corpore sano’: ikerketa
askok erakutsi dutenez, ariketa fisikoa
maiztasunez egiteak (aski litzateke
egunero kilometro bat ibilian egitea,
gehiegikeriarik gabe) murriztu egiten
du Alzheimerra pairatzeko arriskua,
eta berdin Mediterraneoko dietari eusteak ere.
Bitaminaz hornituak: ez da emaitza
izugarririk lortzen zenbait bitamina
dietan sartuta, eta sumatu izan direnean, sintoma hasiberriak dituzten
pertsonengan sumatu dira. Hala ere,
B12 bitaminak eta B multzoko bitaminek, kapsuletan hartuta, geldiarazi
egiten duten garun-atrofia azkartua,
zeina ezaugarri ohikoa izaten baita
kalte kognitibo arinak dakartzaten
prozesuetan (Alzheimerra agertu aurreko egoera izaten da hori). Gainera,
behatze-ikerketa
epidemiologikoek
erakutsi dutenez, B bitamina ugari dituzten elikagaiak janda (erraiak, sardinak, urdaiazpikoa, zeinek B12 bitamina

Gaur egungo tratamenduak
Gaur-gaurkoz, ez dago inolako tratamendurik Alzheimerrari edo dementziei aurre hartzen laguntzen
duenik. Badira sendagai edo botikak Alzheimerra
tratatzeko; honako hauek, besteak beste: donepeziloa,
rivastigmina, galantamina eta memantina. Gauza jakina
da sendagai sorta horrek eraginkortasun mugatua
duela, baina oso aintzat hartzekoak dira, hala ere,
zeren lor baitezakete gaitzaren sintomak urtebetez
–seguru– egonkortzea–, eta bi urtez ere bai zenbaitetan, adituek diotenez.
Patologia horien bilakaera geldiarazteko, bizkortze
edo errehabilitazio kognitiboaz baliatzen dira, besteren artean. Alzheimer kasu arin edo apaletan erabiltzen da; lagundu egiten du funtzio kognitiboei eusten,
eta sendagaiek lortzen duten eraginaren antzekoa
lortzen dute. Eta ezin da ahaztu, gaitz horren eragina
atzeratzea lortuz gero, oso gutxi bada ere, garaipen
handitzat hartzekoa dela hori. Egokiena litzateke
Alzheimerra oso hastapenetan dutenekin probatzea
sendagai horiek, dementziarik ez dutenekin, alegia.
Dementziaren hasiera bi urtez atzeratzeak esan nahi
luke bi urtez luzatzen dela pertsonaren autonomia,
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eta bere bizitza antolatzen jarraitu ahalko duela tarte
horretan, paperak antolatu eta txukuntzeko moduan
izango dela, borondate-adierazpena jasoko duen
dokumentu bat egiteko astia izango duela…
Estrategia terapeutiko horiek funtziona dezaten, oso
garaiz antzeman behar da Alzheimerra. Eta, horretarako, medikutara joan beharra dago, azkenaldiko
memoriak maiz samar huts eginez gero. Dena den,
ez da zertan izutu datu jakin bat oroitzen ez bada
(telefono-zenbaki bat, pertsona baten izena…), edo
etxeko logela batean sartu eta hara zertara joan garen
gogoratzen ez bagara. Gaur egun badago modua
jakiteko ea memoria-lapsus horiek bat ote datozen
Alzheimerraren ohiko ereduari dagozkion sintomekin;
besteak beste, honako probak egiten dituzte: garunmetabolismoa neurtzen dute irudi-teknika batekin,
positroien igorpen bidezko tomografia edo PET bat
egiten dute, edo Tau eta beta-amiloide proteinei erreparatzen diete –Alzheimer gaitzarenak dira–, ongi dauden edo ez jakiteko. Beraz, medikutara garaiz joatea
eta zer gertatzen den jakitea funtsezkoa da dementzia
hori tratatu eta, horrela, haren eragina moteltzeko.

ematen duten), eta azido folikoa hartuta (galorratza, lekaleak eta eskarola),
Alzheimerra pairatzeko arrisku gutxiago izaten da.
Garunarentzako bideo-jokoak?: azkenaldi honetan, bideo-joko bereziak
agertu dira merkatuan, burua lantzeko
balio dutenak, egileen esanetan. Testak
maiz eginez eta logika- eta memoriajokoetan sarri arituz, funtzio kognitiboa
hobetzen omen dute. Joko horien erabilgarritasuna, ostera, nahiko zalantzazkoa da. ‘Nature Letters’ aldizkarian
argitaratu duten ikerketa batek neurtu
du, hain zuzen, entrenamendu mota horren eraginkortasuna zenbaterainokoa
den. Internet bidez egina da ikerketa
hori, eta 11.430 lagunek parte hartu
dute. Arrazonamendua hobetzeko helburuz, hainbat zeregin kognitibotan
entrenatu dituzte parte-hartzaileak
(memoriaren alorrean, arretarenean,
planifikazioan eta trebetasun bisual
espazialetan). Ikerketaren ondorioek
erakutsi dutenez, berariaz landu zituzten ariketetan emaitzak hobetzea
lortu zuten parte-hartzaileek, baina
ez beste ezagutza-ariketa batzuetan,
nahiz eta oso antzekoak izan. Emaitza
horrek frogatuko luke, beraz, zerbaitetarako entrenatzeak ez duela balio
funtzio kognitiboak modu globalean
hobetzeko. Arrazoi horrexegatik, adituen esanetan, ‘brain training’ izeneko
programak beste buru-jardueren parekotzat hartzekoak dira, sudokuen, hitz
gurutzatuen edo bestelako denborapasen parekotzat, alegia.
Garuna eta aisialdia: oso ohikotzat jotzen ditugun zenbait jarduerak ere laguntzen dute Alzheimerretik babesten:
zinemara joateak, jatetxeetan afaltzera
irteteak, kirola egiteak, irakurtzeak,
musika entzuteak edo telebista ikusteak, besteak beste. Neurologiaren
esparruko hainbat ikertzailek nabarmentzen dute aisialdiko jarduerek
murriztu egiten dutela Alzheimerra
pairatzeko arriskua, eta, bereziki, burulan gehien eskatzen duten jarduerek.
gehIago jakIteko
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Ez ahantzi…
oroimena lantzea
ohitura erraz eta osasungarri
batzuekin, oroimena zaintzeko modua
egin dezakegu:

1 Zaindu garuna, era askotako

2
3

4

5

6

buru-jarduerak eginez. ikastea
ongi dago, jakina, baina ez da
horretara mugatu behar; hitz
egitea ere beharrezkoa da, kartajokoan aritzea, zinemara joatea,
film bati buruz hizketan jardutea
edo, adibidez, gizarte-erakunde
bateko kide izatea. Horiek guztiek
lagundu egiten dute garuna sasoiko
edukitzen.
ariketa fisikoa maiztasunez egiteak
onura egiten dio oroimenari.
Bihotzarentzat on den guztia,
on da garunarentzat ere.
Horregatik, kontrolatu egin behar
da hipertentsioa, kolesterola,
diabetesa, gizentasuna eta
tabakismoa.
Odol-zirkulazioa zaintzea
ere funtsezkoa da. Garuneko
kapilarretatik igarotzen den odolak
ez badauka oxigeno eta mantenugai
ugari, organo hori ez da ibiliko
behar bezain ongi. zirkulazio
txarra duten pertsonek, zaindu
ezean, pentsatzeko arazoak izango
dituzte luzarora, nahiz eta buru-lana
bizkortzeko jarduerak egin.
Saihestu egin behar dira kolesterol
txarra sortzen duten elikagaiak;
gantz saturatuak, besteak beste
arteriak buxatzen dituzte, eta
eragotzi egiten dute oxigenoa
garunera irits dadin. Barazkiak
eta fruta freskoa hartu behar da
(zitrikoak, batik bat). Fruitu lehorrak
ere onak dira, baita pasta, lekaleak
eta magnesioa, iodoa eta fosforoa
daukaten jakiak.
Garunak fosfatidil serina (FS)
izeneko substantzia bat sortzen
du, zeinak balio baitu zelulamintzak egoera onean edukitzeko.
Substantzia hori egoki sortu ahal
izateko, beharrezko ditu B12
bitamina (erraietan, sardinetan
eta urdaiazpikoan dago) eta azido
folikoa (galorratzak dauka, lekaleek
eta eskarolak).

Iturria: Pablo Martínez-Lage, CITA Terapia Aurreratuen
Ikerketa Zentroko kidea (Donostiakoa) eta SEN
Espainiako Neurologia Elkarteko Jarrera eta
Dementziaren Ikerketa Taldeko Koordinatzailea
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Zenbatean
geratuko zait

erretiro
-saria?
67 urtera igo dute erretiro-adina, baina
38 urte eta erdiz kotizatu dutenak 65ekin
erretiratu ahalko dira, % 100 kobratuz

I

lbeltza joan zaigu, eta argi erakutsi
digu etorkizunak ere kolore horixe
bera edukiko duela, bai, behintzat,
erretiroari erreparatzen badiogu. Izan
ere, pentsioen erreforma onartu du berriki Espainiako Ministroen Kontseiluak,
eta gauzak aski ilun jarri ditu erretiratuen kolektiboarentzat: murriztu egingo
dizkiete hurrengo urteetan jasoko dituzten erretiro-sariak. Bi dira, bereziki,
aldaketa aipagarriak: erretiroa hartzeko
legezko adina, 65 urtetik 67ra igo dute,
eta kotizazio-oinarria, berriz, 15 urtetik
25era eraman dute. Langile batek, oro
har, 67 urtetan hartu ahalko du erretiroa, baldin eta, gutxienez, 37 urtez kotizatu badu Gizarte Segurantzan. Aldatu
egin dituzte, beraz, joko-arauak, eta
berriz kalkulatu beharra dago zenbat
kobratuko duen norberak adin horretara iristen denean. Ia seguru, pentsioak
% 20 inguru murriztuko dira egungoekin
alderatuta. Aldaketek berdin eragingo
diete beren kontura ari diren langileei
eta besteren kontura ari direnei, fun-
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tzionarioei, langabeei, kotizatzen duten
bekak dauzkaten ikasleei… Zenbatean
geratuko da horien erretiro-saria? Nola
kalkula liteke orain zenbatekoa izango
den sari hori?

Gakoak. Lan-merkatuarekikoak egin
eta erretiro aldian zenbateko saria
jasoko dugun kalkulatzeko, erreformaren ezaugarri nagusiak zein diren jakin
beharra dago. Alderdi asko hartu behar
dira kontuan, eta salbuespenak ere badira tartean; kasuistika, beraz, askotarikoa da. Ikus dezagun zein diren alderdi
nagusiak:
Adina: horixe da erreformaren punturik polemikoena, eta eztabaida gehien
ere horrexek sortu du gizartean: erretiroa hartzeko legezkoa dina 65 urtetik 67ra pasatu da. Ondorioz, langileak
erretiro-sariaren % 100 jaso dezan,
37 urtez kotizatu beharko du, eta ez
35 urtez, orain arte bezala. Adinaren
atalean, dena den, zenbait salbuespen
ere egiten ditu erreformak, eta hauxe
da guztietan aipagarriena: 38,5 urtez kotizatu duten langile guztiek 65
urtetan hartu ahalko dute erretiroa,
% 100 kobratuz. Lanbide batzuentzat
ere egin dituzte salbuespenak proiektu berrian, eta horietan ari direnak ere
67 urteak bete aurretik erretiratu ahalko dira sari osoarekin. Horixe gertatuko da lanbide bereziki gogorretan
edo arriskutsuetan ari direnekin:
meatzaritzan, arrantzan, eraikuntzan,
segurtasun indarretan edo substantzia kimikoen alorrean.
Erretiro aurreratua: erretiro aurreratua hartu ahal izateko gutxieneko
adina ere igo dute erreformarekin, eta
61 urtetik 63ra pasatu da. Langileek,
beraz, adin horretan hartu ahal izango
dute borondatezko erretiroa. Lanetik
bota badituzte, ordea, aukera izango
du 61 urtetan erretiratzeko. Baina kasu
horietan, jakina, ez lukete oso-osorik
jasoko erretiro-saria; 67 urteetara
heltzeko falta zaien urte bakoitzagatik, % 8 murriztuko diete saria, eta 40
urtez edo gehiagoz kotizatu badute,
% 7. Orain arte ez bezala, langile autonomoei ere aitortzen zaie erretiro
aurreratua hartzeko aukera, gaine-

rako langileen baldintza berberetan.
Horixe da erreformaren berrikuntzarik
garrantzitsuenetakoa (eta gauza on
apurretakoa). Salbuespenezko erretiro
aurreratua hartzeko aukera ere onartu dute: krisi egoeretarako da, eta 61
urte bete aurretik erretiratzeko modua
izango luke langileak. Horretarako,
baina, 33 urtez kotizatu beharko du.
Kotizazio-oinarria: erretiro-saria
zenbatekoa izango den kalkulatzeko,
kotizatu diren azken 15 urteetako soldata hartzen zen aintzat orain arte,
baina orain, erreforma honekin, lanibilbideko azken 25 urteak hartuko
dira kontuan. Aldaketa hori ezartzeko
modua, hala ere, mailakatua izango
da, eta bi fasetan jarriko dute abian.
2013. urtetik 2018ra, igarotzen den
urte bakoitzeko, kotizazio-urte bat
igoko dute. Ondorioz, 2018an, azken
20 urteetako kotizazioa erabiliko dute
erretiro-saria kalkulatzeko. Bigarren
fasea 2022tik 2027 joango da, eta
azken ekitaldi horretan, azken 25
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Familia-bizitza eta lana bateratzeari buruzko
araua da lege berriaren gauza on bakanetako bat

urteak kontuan hartuta kalkulatuko
dute saria. Aldaketa horrek kalte nabarmena egingo die langileei, oro har
jaitsi egingo zaie-eta jaso beharreko
diru kopurua; izan ere, langilea zenbat
eta hurbilago egon erretiro-adinetik,
orduan eta soldata handiagoa izaten
du, hobetu egiten zaizkiolako soldata-osagarriak, antzinatasunari dagozkion gehigarriak, lan-hitzarmenak, eta
abar. Langile gehienek lan-bizitzako
azken urteetan izaten dituzte soldatarik onenak. Kalkulu-epea handitzen
bada eta oinarri txikiagoko ekitaldiak
aitzat hartzen badira, jaitsi egiten da
erretiro-sariari dagokion kopurua.
Gutxieneko kotizazioa: prestazioa
jaso ahal izateko, orain artean bezala,
15 urtez kotizatu beharko da, gutxienez, baina denbora horrekin, langabezi sariaren oinarri arautzailearen
% 50 soilik kobratuko du langileak.
Familia-bizitza: gauza onak oso bakan
dauzka lege berriak, eta horietako bat,
hain zuzen, familia-bizitza eta lana
bateratzeari buruzko araua da. Semealabak zaintzeko lana uzten duen
langileak, alaba edo seme bakoitzeko,
bederatzi hilabeteko kotizazio berezia
izango du Gizarte Segurantzan, haurrak bi urte egiten dituen arte.
Ikasleak: bekadunek eskubideak irabazi dituzte erretiro-aldirako. Lege-proiektu berriak esaten duenez,
karrera amaitua duten ikasleek enpresetan formazio-programak edo ikerketa-programak egiten ematen duten
denbora aintzat hartuko da kotizaziorako, baina bi urteko mugarekin.

kalkulaGailua eskuan hartuta. Alderdi eta aldagai horiek guztiak gogoan hartu, eta kalkula liteke
zenbateko saria jasoko duen norberak
erretiroa hartzen duenean. Saria kobratu ahal izateko, dena den, bada oinarrizko beste betebehar bat ere: Gizarte
Segurantzan izena emanda egon behar
da, edo altaren pareko den egoeran.
Kalkulagailuarekin kontuak ongi egiteko, zenbat urtez kotizatu den eta oinarri
arautzailea zenbatekoa den jakin behar
da, lehenik eta behin. Bi alderdi horiek
lagunduko digute kalkulatzen hilean
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zenbat eurokoa izango den saria. Horretarako, azken bi urteetako kotizaziooinarria hartu behar da, eta horri gehitu
behar zaio aurreko 23 ekitaldietan kotizatu dena. Horrez gain, KPIa ere aintzat
hartu behar da (eguneratzea). Ondoren,
kopuru hori, zeina egiazko kotizaziooinarria baita, 12rekin biderkatzen da
(12 hilabetez ordaintzen zaiolako Gizarte Segurantzari), eta 14rekin zatitzen
(aparteko bi pagak ere aintzat hartzen
baitira). Kalkulu hori eginda aterako dugu zenbatekoa den oinarri arautzailea.
Kotizatutako urte kopurua oinarrizko
kontzeptua da kalkulua egiteko, kopuru
horren arabera portzentaje bat edo
bestea ezarriko zaiolako oinarri arautzaileari, eta horrek baldintzatuko du
erretiro-saria zenbatekoa izango den.
Adibidez, 15 urtez kotizatuta, oinarriaren % 50 jasoko du langileak, eta % 100
jasotzeko, berriz, 37 urtez kotizatu beharko da.

Extremadurako eta Valentziako unibertsitateek pentsioen erreformaren inguruan egin duten azterketa batek dioenez
(saria eman diote, gainera, Edad & Vida
fundazioak eta VidaCaixak), erretiroadina bi urtez atzeratuta, 65etik 67ra,
% 12 eta % 15 artean murriztuko da batez besteko pentsioa (erretiratuko den
langilea zenbat urtean egon den Gizarte Segurantzan izena emanda, gutxiago
edo gehiago). Bestalde, saria kalkulatzeko epea luzatzeak, % 8 inguru jaitsiko
du diru kopurua. Kotizatutako azken 15
urteak aintzat hartuta, azken soldataren
% 80 izaten da erretiro-saria, eta azken
25 urteak aintzat hartzen hasita, azken
soldataren % 68 baino ez da izango.

Gutxieneko eta Gehienezko
pentsioak. Erreformak gauza asko
aldatu eta berritu dituen arren, gauza
batzuei lehengoan eutsi die; adibidez,
gutxieneko eta gehienezko pentsioak
izango dira aurrerantzean ere, orain
arte izan den bezalaxe. Ekitaldi honetarako, 65 urte dauzkan erretiratuak,
eta ezkonlaguna bere gain badu, urtean 10.225 euro jasoko ditu, gutxienez
(hilean 852 euro). Ezkonlagunik gabe,
berriz, hilean 601,4 euro. Gehienezko
kopurua, aldiz, hilean 2.497,91 eurokoa
da 2011. urterako.
gehIago jakIteko
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Adibide praktikoak
Lehengo egoera eta orain izango dena alderatzeko ariketa erraz-erraz batekin, segituan ohartuko
gara pentsio publikoak nabarmen murriztuko direla abian jarriko dituzten aldaketekin.
aldaketekin (kalkulu-epea 15 urtetik 25era luzatAutonomoAk: lege-aurreproiektuak atal berezia
zea eta erretiro-adina 65 urtetik 67ra igotzea),
eskaintzen die autonomoei. Esaten duenez,
715 euro jasoko lituzke hilean, orain arte baino
Langile Autonomoen Erregimen Bereziari
85 euro gutxiago.
ematen zaion babesa hobetu nahi dute, eta
Erregimen Orokorreko langileek daukatenera
Besteren konturA Ari diren lAngileAk:
hurbildu; bi erregimenen baldintzak berdintzea
besteren kontura ari diren langileei ere eragingo
jartzen du helburutzat. Beren kontura ari diren
die aldaketak. Urtean, batez beste, 22.000 euro
langileentzat ere, 15 urtetik 25era luzatuko da
irabazten dituen funtzionario bati, zeinak hilean
kotizazio-aldia. Egungo erregimenarekin, ohikoa
1.200 euroko saria jasoko bailuke gaur-gaurkoz,
izaten da autonomoek kotizazio-oinarria igotzea
aurrerantzean, 90 euroan murriztuko litzaioke
lan-bizitzako azken urteetan, hartara gehiago
hileroko saria.
kobratuko dutelako erretiratzean. Arau berria
indarrean sartzen denean, ordea, hori egin nahi ikAsleAk: ikasleek ere sumatuko dituzte aldakeduenak luzaroago ordaindu beharko ditu kopuru
tak. Itxuraz, bekadunei mesede egingo die,
handiagoak. Autonomoek ere, dena den, 15
zeren, lege-proiektuak aurreikusten duenez,
urtez kotizatuta erretiratu ahalko dute. Egoerak
enpresek aukera izango baitute ikasle horien
okerrera egingo duela esan dugu, eta adibide
alde kotizatzeko, eta hori beren alde izango
batekin ikus liteke hori: bere kontura ari den
dute erretiro-saria kalkulatzeko garaian. Besteak
igeltsero batek, urtean 16.000 euroren irabaziak
beste, MIR ikasleak mesedetuko ditu, karreraaitortzen baditu, hilean 887 euroko saria jasoko
hasieratik bertatik kotizatuko baitute.
luke orain; aldiz, lege berriak ekarriko dituen
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AECCren Fundazio Zientifikoaren
Gizarte Ikerketarako zuzendaria

“Gizarteak badaki zer
elikagai ez den komeni
hipertentsioarentzat, baina
apenas dakien zer elikagaik
babesten duen minbizitik”
Urtero, 160.000 minbizi kasu diagnostikatzen dira
Espainian. Eta etorkizunerako aurreikuspenak are
beldurgarriagoak dira: hurrengo bost urteetan,
200.000tik gora izango omen dira. Datuak aski gordinak izanik ere, Naiara Cambasek, AECC Minbiziaren Aurkako Espainiako Elkarteak Gizarte Ikerketarako duen Fundazio Zientifikoaren zuzendariak,
baikor izan nahi du: gero eta kasu gehiago agertzen
dira, baina gero eta gaixo gehiagok lortzen dute
bizirik irautea. Eta bada itxaropentsu egoteko beste
datu bat ere: Osasunerako Mundu Erakundearen
arabera (OME), kasuen % 40ri aurrea har dakieke.
Bizi-ohitura osasungarriagoen alde eginez gero,
75.000 minbizi kasu gutxiago sortuko lirateke.
AECC erakundeak berriki egin duen txosten batek
erakutsi du pertsonarik gehienek hobetu egingo lituzketela beren ohiturak, baldin eta gehiago jakingo
balute elikaduraren eta minbiziaren artean dagoen
loturari buruz. Ezer gutxi dakigu minbizitik babesten
gaituzten elikagaien inguruan, eta are gutxiago eritasuna susta-tzen dutenen inguruan. Minbizi mota
guztiei aurre har-tzeko, baita ondeste-koloneko minbiziari ere (horrek du eragin gehien Espainian), aski
da aldaketa gutxi batzuk egitea: fruta eta berdurak
egunero jan, ariketa egin, eta tabakoa eta alkohola
saihestu.
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Txosten bat argitaratu duzue orain dela gutxi, Elikaduraren eta minbiziaren
inguruko mitoak. Jakin behar zenukeen
guztia. Zer du egiatik honako baieztapen honek: elikadurak % 100ean eragiten du minbizi baten garapenean.
Guztiz frogatuta dago, % 100ean, elikadura-gehiegikeriek, alde batetik, hau
da, kaloriekin pasatzeak, edo gantz saturatuekin, trans gantzekin, azukreekin,
eta elikadura-gabeziek ere bai, bestetik (zuntz gutxi hartzeak, edo herdoilaren aurkako gaien faltak) eragina dutela
minbizia garatu, eta hari aurre hartzeko
orduan. Elikadura ez da, hala ere, faktore
bakarra; beste batzuek ere eragiten dute:
tabakoak, alkoholak, sedentarismoak eta
genetikak ere bai.
Oliba-olioak eta brokoliak lagundu
egiten dute minbiziari aurre hartzen.
Mitoa edo egia? Olioak eta landare gurutzedunek (brokolia, aza eta azalorea)
dauzkaten zenbait substantziak lagundu egiten dute organismoa zelula kantzerigenoetatik babes dadin. Horrek ez
du esan nahi horiek maiz janda, egunero nahi bada, guztiz babestuta egongo
garela, baina murriztu egingo genuke
zenbait tumore izateko arriskua. Elikagai
batek zerbaitetatik babesteko gaitasuna
duela esaten dugunean, bizi-ohitura eta
elikabide osasungarrien testuinguruan
sartu behar dugu hori, elikagai batek ez
baitu, berez eta berak bakarrik, minbiziari aurre hartzeko edo arriskua gutxitzeko
gaitasunik.
Frutek eta berdurek babesteko dohaina dute. Egia edo gezurra? Erabateko
egia. Horien osagaiak, mineralak, zuntza, bitaminak eta substantzia bioaktiboak (herdoilaren aurkakoak, esaterako),
funtsezkoak dira organismoak ongi funtziona dezan, eta babestu egiten gaituzte
minbizitik eta bestelako eritasun batzuetatik; besteak beste, bihotz-hodietakoetatik. OME erakundeak eta Minbizia
Ikertzeko Ameriketako Institutuak (AICR)
gomenda-tzen dute, elikagai horien babesa lortzeko, egunean 600 gramo edo
gehiago jan behar dela fruta, barazkiak
eta berdurak.
Baina, jendeak aintzat hartzen ditu
elikagai horien kontsumo-gomendioak? Gure txostenak dioenez, galdekatu ditugunen % 40k soilik jaten dituzte
bi fruta atal egunean; beste % 40k egun
batzuetan baino ez dute lortzen hori, eta
35

elkarrizketa

Naiara Cambas

gainerakoek, noizean behin. Berdurekin
ere antzera gertatzen da: % 35ek soilik
jaten dituzte gomendioek esaten duten
neurrian.
Jendearen ustez, zein elikagaik laguntzen du edo laguntzen dute minbiziari
aurre hartzen? Bitxia bada ere, gehienek
badakite zer elikagai komeni diren, gutxi-asko, hipertentsioarentzat (gatzik ez),
kolesterolarentzat (gantzik ez) eta gizentasunarentzat (jaki oso energetikoak saihestu, eta gantzak eta azukreak), baina
apenas dakiten zer elikagaik babesten
duen minbizitik. Gure txostenean, erantzun dutenen artean, berdurak aipatu dituzte % 30ek, eta frutak % 35ek.
Eta minbizia sustatzen duten elikagaiei buruz, zer daki jendeak? Deus
gutxi. Zorionez, gai horren inguruko zerbait dakiten gutxi horiek zuzen dabiltza,
zeren alkohola, gantzak… jotzen baitituzte kaltegarritzat. Beste zenbait elikagai,
esne osoa, adibidez, edo gaztak, gurinak
edo edari azukredunak, ez daude sustatzaileen artean, nahiz eta, gehiegi hartuta, izan litezkeen. Jendeak, bestalde, ez
ditu lotzen gizentasuna eta minbizia, baina badute lotura. Ez hainbeste gizentasunagatik beragatik, ezpada gizentasuna
ekarri duten ohitura txarrengatik: gehiegizko kaloriak, gantzak eta azukreak, eta
ariketa falta.
Orduan, egunero opil industrialak eta
gantz saturatu eta trans gantz ugari dituzten elikagaiak jaten dituen
haur batek arrisku gehiago du minbizia edukitzeko? Gantzak (saturatuak
eta trans erakoak) eta azukreak dituzten
elikagaiak maiz janez gero, probabilitate
gehiago izaten da helduaroan minbiziren bat edukitzeko. Lotuta daude bi horiek. Funtsezkoa da hurrei txiki-txikitatik
erakustea zein diren ohitura onak, eta
hauxe da horiek ikasteko modurik onena:
familia guztiak horien arabera jokatzea.
Elikagaiak jateko orduan bezala pres-

“Ohitura osasungarriagoak
bagenitu, urtean 65.000 lagun
gutxiagok izango lukete minbizia”

tatzerakoan ere, izango dira alboratzeko bezain kaltegarriak diren ohiturak.
Ez da komeni zuzenean su gainean egindako elikagaiak maiz jatea, eta, zehazki, kiskalita dauden zatiak, horiek baitira
potentzialki kantzerigenoak; ogi txigortuaren zati kiskalia edo parrillan edo
barbakoan erretako jakiak. Saihestu egin
behar da frijigailuko olio oso erabilia,
eta, erabili ondoren, iragazi egin behar
da. Era horretan, irin-hondarrak edo ogi
birrinaren hondarrak ez dira kiskaliko.
Goji baiek arrakasta handia izan dute kontsumitzaileen artean, eta neurri
batean, ustez omen dauzkaten dohain
sendagarriengatik gertatu da hori,
nahiz eta oinarri handirik gabea den
uste hori. Jendeak galdetzen dizue ustez miragarri diren elikagai horien eta
beste batzuen inguruan? Zerbait boladan jartzen denean, jende askok sinesten du horien dohainetan, baina ez du
berdin jokatzen gauzarik erraz, frogatu
eta ziurrenekin: elikadura osasungarria,
askotarikoa eta orekatua egiteko gomendioarekin, hain zuzen. Gure erakundearen mezuak hori nabarmendu nahi
du, elikagai jakinen inguruko moda iragankorretan sartu gabe.
Gizartea zenbateraino jabetzen da
elikadura eta osasuna elkarri lotuta daudela? Gauza bitxia gertatzen da:
onerako denean, jendeak egiten du lotura. Alegia, jendeak ikusten du elikadura
osasungarri eta orekatua egiteak baduela lotura eritasunen prebentzioarekin,
baina elikadura txarrak kalte egiten duela, lotura hori ez du hain barneratua.
Eta gure gizartea behar bezala jabetu al da zein garrantzitsua den dieta
osasungarria egitea? Barneratua dugu
dieta orekatua egin nahi dugula, eta uste
izaten dugu neurri handi batean ongi ari
garela, baina gauzak xeheago aztertzen
hasita (zenbat fruta jaten dugun, zenbat
berdura…), ikusten da oraindik badela zer
hobetua. Txostenak erakutsi digu hamar
lagunetatik bederatzi prest egongo li-

ratekeela beren bizi-ohiturak aldatzeko, baldin eta informazio gehiago balute
elikadurari eta minbiziari buruz.
Mediterraneoko dieta osasun-iturri
izan da, baina ez ote gara ari hortik
urrutiratzen? Bizimodua eta ordutegiak
aldatzeak, elikadura-modek… eragina dute urrutiratze horretan. Adituek behin eta
berriz esaten dute haragi gutxiago jan
behar genukeela, gantz eta azukre gutxiago, eta beste elikagai batzuk hobetsi:
arrainak, lekaleak, haragi giharrak, frutak
eta barazkiak. Ariketa fisikorik ez egiteak
urtean bi milioi heriotza eragiten ditu
munduan, OMEren arabera. Guk galdekatu ditugunetatik, adibidez, lautik hiruk
erantzun dute ez dutela maiztasunez egiten ariketa, eta kezkatzekoa da hori.
Badirudi Mediterraneoko dieta dela minbiziaren aurkako panazea, baina, orduan, zergatik dituzte Txinan,
adibidez, minbizi tasa txikiak? Aldagai
askok eragiten dute minbiziaren garapenean. Elikadura da horietako bat, eta hor
daude, halaber, genetika, ingurua, kultura, eta abar. Frogatuta dago Mediterraneoko dieta osasun-iturri dela. Elikadura
eta bizimodua ulertzeko era hori aski berme bada, berez, Mediterraneoko
dietaren alde egiteko, beste kulturetako
elikagaiak sartzen ibili gabe, eritasunei
aurre hartu nahian (soja, adibidez, zeina
ohikoa baita Txinako kulturan).
Bada minbiziaren aurkako dietarik?
Hala bada, proposa itzazu batzuen
batzuk, adin guztietarako modukoak.
Dieta berberak balio du guztientzat,
eta Mediterraneoko dietan oinarritua
dago. Kontzeptu nagusiek berdin balio dute pertsona guztien-tzat, nahiz eta
kopuruak egokitu beharko diren norbanako bakoitzaren ezaugarrietara. Hauxe
da sekretua: frutak, barazkiek eta berdurek, lekaleek eta osoko jakiek izan behar
dute elikaduraren oinarri. Eta hori konbinatu behar da bizimodu arduratsu eta
aktiboarekin.
informazio gehiago

www.consumer.es
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Watt gutxiago,
kontzientzia gehiago

Aholku erraz batzuei jarraituta, argindarraren
ordainagiria merkatuko dute kontsumitzaileek, eta
energia-gastuak ingurumenean zer-nolako eragin
larria duen jabetzeko ere balioko die

A

rgindarra % 10 garestitu da urte aldaketarekin, eta ez da izango azkeneko aldia. Ordainagiriak gero eta zenbaki handiagoa
erakusten duen honetan, kontsumitzaileek zenbait neurri har ditzakete; sakelak eskertuko du, eta ingurumenak ere bai.
Lehenik eta behin, arau nagusi bat ezarri beharra dago jokabidean,
bista-bistakoa dirudien arren, jendea ohartzeke dagoela dirudi eta:
energia aurrezteko modurik (eko)logikoena, energiarik ez kontsumitzea da, edo, gutxienez, zentzu pixka batekin egitea. Ohikoa izaten da,
adibidez, logela batean inor egon ez, eta argiak piztuta edukitzea, edo
neguan kamisetarekin eta udan jertsearekin ibiltzea, berogailua eta
aire girotua neurriz kanpo erabiltzen direlako.
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Etxetresna elektrikoek kontsumitzen
dute energiarik gehien: argindarretan
ordain-tzen dugunaren % 65 ere bai zenbaitetan. Baina guztiek ez dute berdin
kontsumi-tzen. Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutuak (IDAE)
emandako datuen arabera, hozkailu eta
izozkailuek, adibidez, argindar guztiaren % 19 kontsumitzen dute. Hori dela
eta, garrantzitsua da neurri egokia duen
bat erostea, eta energia-eraginkortasun
gehien daukanetakoa: A motakoa edo
hortik gorakoa (A+, A++…).
Kontsumitzaile batek C motako hozkailua badu, eta haren lekuan A+ motakoa jartzen badu, hilean 3,72 euro
aurreztuko ditu argindarretan (44,64
euro urtean). Arropa-garbigailuarekin
gauza bera eginez gero, 2 euro; ontzigarbigailuarekin, 2,42 euro; eta arropalehorgailuarekin, 4,61 euro.
Etxetresnarik eraginkorrenak garestiagoak dira, baina lau urteren buruan
amortizatzen da hasierako inbertsioa.
Tresna horiek hamar urteko bizia izaten dute, batez beste, eta denbora horretan, etxetresna ez-eraginkor batekin
alderatuta, argindar-kontsumo guztiaren % 74,7 aurreztea lortzen da tresna
eraginkorrekin. Administrazioek Renove
planak eta gisakoak eskaintzen dituzte,
jendeari diru laguntzak emateko gutxiago gastatzen duten gailuak eros ditzan.
Energia-kontsumoa gutxitzeko, adibidez, hozkailu batek egiten duena, neurri
egokia da tresna hori leku fresko eta ongi haizeztatu batean jartzea, haren atzeko aldea garbi edukitzea edo izotz-kapa
hiru milimetrokoa egin aurretik desizoztea. Ahalik eta gutxienetan irekitzea eta
ateetako gomak aldatzea ere bai, ongi
ixten ez badira; jaki beroak ez sartzea;
elikagaiak hozkailuan desizoztea, haien
hotzari etekina ateratzeko; eta hozkailua 3º eta 5º gradu artean edukitzea eta
izozkailua -18º eta -15º artean. Horiek
dira hozkailu batek energia gutxiago
kontsumi dezan funtsezko aholkuak.

EnErgia-xurgatzailEak

Telebista

Hozkailuaren ondotik, telebistak kontsumitzen du energia gehien. Telebista
lauak, urtetik urtera gero eta gehiago
hedatzen ari diren horiek, banpiro energetiko aseezinak dira: ‘stand by’ egoeran
edo pausaldian daudela, energia xurgatzen dute eguneko 24 orduetan, nahiz
eta inortxo ez egon hari begira, eta
egiten duten gastu guztiaren % 15 izatera hel liteke pausaldiko kontsumoa.
Horregatik, gainerako gailu elektriko
txiki eta handiekin gertatzen den bezala (hirukoiztu egin da horien kontsumoa azken hiru hamarkadetan), aholku
batzuei jarraitu behar diete kontsumitzaileek: eraginkorrenak hautatu, ‘stand
by’ egoera saihestu eta itzalita eduki,
erabili behar ez direnean.

Ordenagailua

Pantaila itzali behar da, 20 minutu baino gehiago egingo baditugu hura erabili gabe, eta ordenagailu osoa itzaltzea
komeni da, baldin eta 2 orduz edo gehiagoz ez badugu erabiliko. Teknologia
berriak lagungarri izan daitezke argindar gutxiago gastatzeko; kontagailu
adimendunek, adibidez, denbora errealean zenbat argindar kontsumitzen den
esaten dute.

Etxetresnarik eraginkorrenak garestiagoak dira,
baina lau urteren buruan amortizatzen dira
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Garbigailua

Gehien kontsumitzen duten tresnen artean,
garbigailua dator hurrena. Erabiltzen duen
argindarraren % 80-90, ura berotzeko izaten
da. Garbigailurik eraginkorrenak erabiltzeaz gain, ur hotzarekin dabiltzan programak hautatu behar dira, horiexek izaten
dira-eta, gainera, egokienak lixiba mota gehienentzat. Garrantzitsua da, halaber, garbigailua ahalik eta gehien betetzea arropaz,
edo, gutxienez, karga-erdiko programak
erabiltzea, zentrifugatu eta arropak eguzkitan lehortzea, lehorgailuak saihesteko, eta
horrez gain, urari kaltzioa kentzekoak erabiltzea ere komeni da, eta iragazkia garbi
edukitzea. Lehorgailua edukiz gero, hori ere
eraginkorren sailekoa izatea komeni da, eta
ezinbesteko denean soilik erabiltzea, ahal
bezainbat beteta.

Ontzi-garbigailua

Espainian, lau etxetatik batean daukate eta
argindar-gastuaren % 2 egiten du, baina platerak eskuz ur beroarekin garbitzea baino
merkeagoa da, baldin eta garbigailuentzat
eman ditugun aholkuei jarraitzen badiegu.

Sukaldea

Elikagaiak prestatzeko ere, energia dezente
behar izaten da (% 11); etxe batzuetan ar-

gindarra erabiltzen dute, eta gas naturala
beste zenbaitetan. Kontsumoa gutxitzeko,
sua bera baino hondo handiagoa duten
ontziak erabil daitezke, eltzeei tapa jarri,
A motako labeak erabili eta behar denean
baino ez ireki horien atea, espres ontzietan
prestatu jakiak; plaka elektrikoak dituenak,
irakiten hasi baino lehentxeago itzal dezake
sua, eta gasa duenak, berriz, sua apaldu
behar du ura irakiten hasten denean.

Etxetresna elektriko txikiak

Beroa ematen duten tresna elektriko txikiek
(lisaburdina, txigorgailua edo ile-lehorgailua) energia dezente behar izaten dute.
Tresna horiek ahalik eta gutxien erabiltzea
komeni da, eta ahalik eta etekin gehien
ateratzea. Latak irekitzekoak, zukugailuak
edo telefonoak, adibidez, badira argindarrik
gabe dabiltzanak ere. Hala ere, tresna horietako batzuk aski egokiak izan daitezke.
Mikrouhin-labe batek, esaterako, ohiko
labe batek baino denbora gutxiago behar
izaten du, eta energia ere, % 60-70 inguru
aurrezten du. Eta bizarra egiteko makina
elektrikoak egokiagoak dira erabili eta botatzeko bizar-labanak baino, ur berorik ez
delako behar izaten eta hondakinak ere gutxiago sortzen direlako.

Argiztapena eta aire girotua

Argiztapenak eraman ohi du etxe bateko
argindar-kontsumoaren laurdena edo bostena, nahiz eta erdia ere izan daitekeen, gauzak gaizki eginez gero. Gastu hori apaltzeko
modu ona izaten da argi naturala erabiltzea
ahal den guztietan, paretak eta sabaiak kolore argiz margotzea, argiak itzaltzea erabili
behar ez direnean, tulipak eta bonbillak garbi edukitzea edo energia aurrezteko sistemak instalatzea.
Kontsumo txikiko bonbillak ere hor daude; ohikoak baino garestiagoak dira, baina
% 80raino aurrezten dute energia, eta zortzi aldiz gehiago irauten dute; beraz, erraz
amortizatzen da horiek erosteko gastua:
11-15 watteko bonbilla batek, bere iraupenaldian, 68 euro aurreztu ditzake, eta, gainera, tona erdi CO2 isurtzeari uzten zaio horri
esker (gas hori da klima-aldaketan eragin
handienetakoa duena).

Berogailu elektrikoak, aldiz, ez dira batere
onak, erruz gastatzen baitute argindarra.
Baina energia gutxiago xahutzen duten beste sistema batzuk erabilita ere, bero-ponpak
eta gisakoak, adibidez, modu arduratsuan
egin behar da. Etxebizitza bat 20 ºC-tan badago, aski erosoa gertatuko da, eta logeletan, berriz, 3 edo 5 gradu gutxiago ere eduki
daitezke. Termostatoari gradu bat kentzen
diogun bakoitzeko, % 3-5 artean aurrezten
dugu ordainagirian. Berogailua ez da zertan
piztuta eduki egun guztian, eta are gutxiago gauez: etxea haizeberritu eta leihoak itxi
ondotik, aski da ordu gutxi batzuetan jartzea.
Aire girotuari dagokionez, berriz, zentzu
pixka batekin erabiliz gero, energia asko aurreztu daiteke, eta ingurumenaren gaineko
eragina murriztu. Ez da komeni bero gehien
egiten duen orduetan erabiltzea, goizeko lehen orduetan baizik; leihoak eta gortinak itxi
behar dira, hotzik gal ez dadin, eta sekula ez
da utzi behar sleep edo ‘stand by’ egoeran
(pausaldian).
Norabide edo orientazio egokia duten etxebizitzek, hormak, sabaiak eta leihoak ongi
isolatuta dituztenek (laguntza publikoak eska daitezke horretarako), aurrezte-teknologiak edo energia berriztagarriak erabiltzen
dituztenek, askoz etekin handiagoa ateratzen diote aire girotuari, eta apaldu egiten
dute argindarraren faktura eta ingurumeneragina.

Argiztapenak etxe bateko argindar-kontsumoaren
erdia eraman dezake, gaizki eginez gero

gehIago jakIteko
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Keinu txikiekin, asko aurreztu daiteke
• Erabiltzen ez diren argiak itzali. Oso ohitura hedatua
da gela batetik irten eta argiak piztuta uztea. Alferreko
argia izaten da hori, inork ez baitu erabiltzen, eta alferreko
gastua ere bai. Badira salbuespen batzuk, dena den:
lanpara fluoreszenteak, adibidez. Ohiko goritasunbonbillek baino energia gutxiago gastatzen dute, baina
pizteko unean kontsumitzen dute, hain zuzen, energia
gehien. Hobe da fluoreszenterik ez jartzea argia maiz piztu
eta itzali behar den geletan (logelak, korridoreak…).
• Ahal dela, iluntzen duenean soilik piztu argia, ez
eguzkia sartzen hasten denean. Arratsalde bukaeran,
apaldu egiten da argi naturala, baina nahikoa izaten da
etxeko lan gehienak egiteko.
• Zeregin bakoitzak eskatzen duen argiztapen-sistema
hautatu. Argigune bat baino gehiago jarri diren lekuetan,
egokiena hautatu behar litzateke jarduera bakoitzerako:
egongela batean irakurri egin nahi bada, ez da komeni
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lanpara nagusia piztea; hobe da hurbilagoko argiren
bat piztea, irakurketa eremua argituko duena. Askotan,
zeharkako argiak errentagarriagoak izaten dira normalak
baino; energia gutxiago kontsumitzen dute, eta argi
uniformea ematen dute geletan. Badira kontsumo txikiko
bonbillak, erabili ahala amortizatzen direnak.
Argi naturalari ahalik etekin gehien ateratzeko, honako hauek
hartu behar dira kontuan:
• Etxe barreneko hormak kolore argiz margotzen badira
(zuriz, batez ere), argia indar handiagoarekin islatuko da
horietan. Egunean zehar, eguzki-argia dagoen bitartean,
argitasun gehiago izango da etxean.
• Ispiluak modu estrategikoan jarriz gero, egunean zehar
argitasun gehiago edukitzen lagun dezake.
• Saretak edo pertsianak ongi ireki; geletako argiak piztea
baino egokiagoa da.
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Abiadura hartu du

furgoneta elektrikoak
Motorraren potentzia
Diesel motorren antzeko
potentzia du, gehienez, 70 Kw.
Ez du zaratarik egiten.

EROSKI ibilgailu elektrikoak erabiltzen hasi da
erosketak jendearen etxeetara eramateko
Gutxiago kutsatuz gidatzea,
atmosferara CO2rik isuriko ez duen
ibilgailu ekologiko batekin. Oraintsu
arte, utopia urrun samarra zen hori.
Auto elektrikoari begira jarria egon
da jendea, hura izan zitekeelakoan
gasolinazko ibilgailuen ordezko. Baina
oztopo ugari eta handiak ageri ziren
bidean: autonomia eta potentzia
gutxiko bateriak zituzten, horiek
kargatzeko gunerik ez zen… Aurtengo
otsailean, ordea, EROSKIk abian jartzea
erabaki du, eta ibilgailu berde eta gasik
isurtzen ez duenari ateak zabaldu
dizkio.
Enpresak hitzarmena egin du Energiaren Euskal Erakundearekin (EEE),
eta ibilgailu elektrikoa sustatzea eta
garraioan energia-eraginkortasuna
hobetzea jarri dute helburutzat. Hitzarmen horretan, gainera, honako hau
ere zehaztu dute: ibilgailu elektrikoen
erabilera monitorizatu eta ebaluatuko
dute, eta bateriak kargatzeko guneak
ezarriko dituzte, jendeak zerbitzu hori
erabiltzeko modua izan dezan. Horretarako, EROSKIk bost ibilgailu elektriko

eskuratu ditu berriki, Mercedes etxearen Vito E-Cell motakoak, eta horiek
erabiliko ditu Euskal Autonomia Erkidegoko hipermerkatu eta supermerkatu
ba-tzuetako bezeroei erosketak etxeraino eramateko.
EROSKIk, esan bezala, konpromisoa
hartu du ibilgailu horien erabilerari
jarraipena egiteko, eta EEE erakundearen esku jarriko ditu, hiru hiletik behin,
bildutako datuak; horri esker, ibilgailu
elektrikoaren energia-eraginkortasuna
zenbatekoa den ebaluatuko dute.
EROSKIk bost eremu bereizi ditu bere
saltokietako aparkalekuetan, kargatze-guneak jartzeko, bai EROSKIren
beraren Vito-entzat, bai ibilgailu elektrikoa daukan bezero ororen-tzat; IBIL
Gestor de carga de vehículo eléctrico
S.A. enpresak ezarriko ditu kargagailu
horiek (EEE partaide da enpresa horretan). Hasiera batean, honako supermerkatu hauetan instalatuko dituzte
ibilgailuak kargatzeko guneak: Bizkaian,
Indautxun, Boluetan eta Barakaldo
BECen; Araban, Salburuan (Gasteiz); eta
Gipuzkoan, Arcco Amaran (Donostia). >

Ixurtzen ez den Co2
kopurua: 7.213 Kg

Karga-zutoina
380/400 volt
dituen sareari
esker kargatzen
dira bateriak.
Tracción
delantera

Eraman
dezakeen
zama:

6 ordu

900 Kg

Berriz kargatzeko
denbora
6 ordu gehienez (edo
halako bi sare elektriko
arrunta erabiltzen bada).

Gehienezko
abiadura:
80 Km/h

Furgoneta elektrikoekin, urtean
2.600 litro gasolio aurreztuko
ditu EROSKIk, eta 7.200 kg CO2
isurtzeari utziko dio

Aurrezten den erregaia:
2.672 l/urtean

Balaztatzean kargatu:
Autoaren abiadura
moteldu edo
balaztatzean bateriak
kargatu egiten dira.

Ioi-litiozko bateriak:
Zama-gainazalaren azpian
doaz, gasolina depositua
joan ohi den lekuan.
16 moduluk osatzen
dute. Guztira 36 Kw/h-ko
gaitasuna dute.

Segurtasuna
Autoa aparkatzen denean
automatikoki itzaltzen da
tentsio garaiko sarea.

Gehienezko autonomia: 130 Km/h
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Etorkizun hurbilean, EROSKIk Euskal Herrian barrena dituen saltokietako aparkalekuetan jarri nahi dituzte halakoak.

Lehen ibilgailu elektrikoa
Bateria elektrikoek bultzatuta dabiltza
EROSKI erabiltzen ari den furgoneta elektrikoak, eta 130 kilometroko autonomia
eskaintzen dute. Ibilgailu ekologikoak
dira, ez dute CO2rik isurtzen atmosferara.
Kalkuluak egiten hasita, EROSKIk aurreikusi du urtean 2.600 litro gasolio aurreztuko
dituela furgoneta horiei esker, eta 7.200
kilogramo CO2 isurtzeari utziko diola.
Uneotan, sei ordu irauten du, gehienez,
bateria kargatzeko prozesuak. Halere,
kargatzeko teknologia berriak landu eta
sortu ahala, sistema askoz azkarragoak
agertuko dira (10-15 minutu irauten
dutenak). Era horretan, zerbitzu berri bat
sortuko da: elektrikategiak.
EROSKIren ibilgailu elektrikoek ioi-litiozko
bateria daukate, eta zama-gainazalaren
azpian jarria dago, ohiko ibilgailuek gasoliotanga edukitzen duten leku berean. Ge-
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hienezko abiadura, berriz, 80 km/h izango
dute, eta, beraz, oso egokiak dira hiri-barnean ibilbide motzak egiteko. Leku handia
daukate, gainera, zama eramateko: 900 kg
hartzeko gai dira.

prozesu guztiak planifikatzen, monitorizatzen eta optimizatzen dira (irteerak,
ibilbideak, ordutegiak, kilometroak…).
Tresna berritzaile hori erabiltzen hasi
denetik, ekokudeaketako elementuak
sartu dira EROSKIren logistikan, eta, batez
beste, urtean % 5 kilometro gutxiago
egitea lortu dute, erregai ugari aurreztea
(5 milioi litro baino gehiago) eta 14.400
tona CO2 isurtzeari uztea.
Hainbat ekimen ere abiarazi ditu EROSKIk ingurumenaren arloan: saltokietan
hondakin gutxiago sortzea, garraioak
sortzen dituen isuri kutsatzaileak murriztea, birziklatzeari bultzada ematea
eta ontzi ekologikoen alde egitea dira
horietako batzuk. Langileen formazio
espezifikoa sustatzea ere oinarri-oinarrizko jarduna da enpresarentzat, eta
kontsumitzaileek kontzientzia har-tzeko
kanpinak egitea ere bai: poltsa berrerabilgarrien aldekoa izan zen horietako
bat, eta etxeetan energia nola aurreztu
daitekeen erakusten duena ere nabarmentzekoa da. //

Ingurumenak du
lehentasuna
Ibilgailu elektrikoa sustatzeko hitzarmena ez da ekimen soltea; EROSKIk,
izan ere, sorreratik bertatik erakutsi du
konpromiso handia duela ingurumenarekin, eta horrexetara bideratu du bere
ingurumen-politika. Industria-jarduerak
ingurumenean daukan eragina gutxitzeko helburuz, formula berriak bilatzen ari
da etengabe.
Ibilgailu elektrikoaren aldeko apustua
izan da azkena, baina lehenago ere heldu
izan dio EROSKIk garraioaren gaiari. Salgaiak banatzen dituzten kamioiei, adibidez, ibilbideak optimizatzeko sistema
jarri die, bidean kilometro gutxiago egin
ditzaten eta, era horretan, karbono-isuriak
murriztu. Tresna horri esker, garraio-

BIzIKlEtaK ERE BalIO du
EROSKEtaK BanatzEKO
Furgoneta elektrikoaz gain, beste ibilgailu ekologiko bat ere erabiltzen du EROSKIk bezeroen
erosketak banatzeko. Joan den maiatzean,
bizikleta lagunduak erabiltzen hasi ginen salgaiak etxeetara eramateko, batik bat jendeak
supermerkatuetan eta Internetez egiten
dituen erosketak banatzeko. donostian, Gasteizen eta Bilbon erabiltzen dira oraingoz, eta
baliteke beste hiri batzuetara ere zabaltzea,
baldin eta proba-aldia bukatu eta ontzat jotzen bada. Erabat ekologikoa da: pedalei eraginez ibiltzen dira, eta ez dute behar inolako
erregairik. Gainera, badituzte beste abantaila
batzuk ere: zerbitzuaren ordutegia zabaltzeko
aukera ematen dute; ez dago isun-arriskurik
ibilgailuak gaizki aparkatuta uzteagatik; zerbitzu azkarragoa eta arinagoa ematen dute,
autoak ibili ezin diren tokietatik joan daitezke
eta. Europako zenbait hiritan 5 urte daramatzate gisa horretako ibilgailuak erabiliz, Parisen
edo Bordelen, esaterako, eta, gainera, zama
ugari eramateko aukera ematen dute: 1.500
litroko bolumena onartzen dute, eta kilotan,
180 hartzeko gai dira.

Salgaiak banatzen dituzten
kamioiei, ibilbideak
optimizatzeko sistema
jarri die EROSKIk, bidean
kilometro gutxiago egin
ditzaten
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Zer iritzi dute kontsumitzaileek?
Inkestan parte hartu dutenen irudiko (halaxe ondorioztatzen da erantzunetatik),
herrialde solidarioa da eurena:
% 61ek eman dute erantzun hori. Baina
guztiek ez dute modu berean agertzen
beren elkartasuna. Gutxik hautatzen dute
boluntario gisa jardutea han edo hemen;
inkestan parte hartu dutenen % 60k, hala
ere, diru-ekarpenen bat egin dute azken
urtean. Kopurua, ordea, txikitu egin dute
hainbatek: lautik batek, adibidez, lehen
baino diru gutxiago ematen du, eta kirisiaren eraginez gertatu da hori.

Elkartasunaren aurpegia

Elkartasunean ere izan
du eragina krisiak
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Guztiok pentsatu
nahi izaten dugu herrialde solidarioa dela gurea. Beste nonbait
hondamendiren
bat
gertatzen denean, jende asko mugitzen da laguntzatxoren bat
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
emateko (ikusi??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
besterik ez dago zer gertatu zen Haitiko lurrikararekin), baina egungo
egoera ekonomikoak
zaildu egin dizkio gauzak jende askori, eta Gobernuz Kanpoko
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Erakundeek (GKE),
adibidez,
gero eta laguntza-eskari gehiago jasotzen dituzte: familia
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
asko daude premia
larrian.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Jendearen elkartasunak
balio du egoera horiek zertxobait arintzeko, baina nola eragin
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
du krisiak arlo horretan? Jendeak lehen bezala jarraitzen al du GKEak laguntzen? Bo??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
luntario gisa ari
direnek, jarraituko al dute epe motzera? Zer arrazoik bultzatzen gaituzte elkartasunez??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
jokatzera? Fidatzen al gara GKEekin? Zenbat diru ematen dugu, egiaz,
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
besteak laguntzeko?...
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Galdera horiei eta beste zenbaiti erantzun nahi izan die EROSKI CONSUMERek. Elkarta??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sunaren gaia zertan den jakiteko, azterketa bat egin dugu. 1.440 etxetan galdetu dugu
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????.
(Espainiako Estatu osoan), eta elkartasunari buruzko argazki adierazgarria egiteko moduan gaude (gai horren inguruan azkenaldian egin den osatuenetakoa).

Herritar solidarioaren aurpegiak ezaugarri
lausoak ditu zenbaitetan, eta zehaztu
samarrak beste zenbaitetan. Ez dago
alde handirik emakumeen eta gizonen
artean, baina bai adinean: GKEen bazkide
gehienak 64 urtetik gorakoak dira, eta
lau boluntariotatik bat ere adin-tarte horretakoa da. Lan-bizitza amaitu ondoren
denbora gehiago daukatelako, seme-alabak emantzipatu izanak askatasun gehiago eman dielako, gizartearentzat baliagarri izaten jarraitun ahi dutelako, adinaren
talaiak jakinduria eman dielako… Arrazoi
horiek bultzatuta jotzen dute elkartasunezko jardueretan parte hartzera.

Boluntariotza eta GKE
Bi alderdi horiek elkarri estu lotuta daudela dirudi, baina datu adierazgarria utzi
digu azterketak: boluntario lanetan aritu
direnen % 40 GKEetatik kanpo aritu dira.
Ez dirudi, ordea, konfiantza faltagatik
denik: galdekatuen % 74ren iritziz, lan
“garrantzitsua” edo “oso garrantzitsua”
egiten dute GKEek, eta, aldiz, % 6ri soilik
iruditzen zaio “garrantzi gutxikoa” edo
“garrantzirik gabea”. Boluntario gehienek
nabarmendu dute beste urtebetez, gutxienez, jarraituko dutela halako lanak
egiten, baina baikortasun hori ez dator
bat GKE askoren zenbakiekin: hasiak dira
sumatzen krisiaren eraginak, bai boluntario kopuruan eta bai aurrekontuetan
(halaxe erakusten du EROSKIk urtero berritzen duen GKEen Gidak; 500 erakunde
baino gehiagoren datuak ageri dira hor,
eta http://ong.consumer.es helbidean
aurkituko du nahi duenak).

Jendeak zergatik ez du gehiago laguntzen? Arrazoi asko daude hori hala izan
dadin, baina bat nagusitzen da besteen
gainetik: jendea denborarik gabe dabil
elkartasun-jardueretan hasteko (familiako
eta laneko zereginek harrapatuta).
Laguntza ematen dutenek zer erakunde
aipatzen dituzten ere zehaztu dugu aurreko orrialdeko koadroan.

>

parte-hartzea
bAzkiDe DA ekg honeTAn
Gurutze Gorria
Mugarik Gabeko Medikuak
Intermón Oxfam
Greenpeace
Unicef
Cáritas
Amnistía Internacional
Ayuda en Acción
Manos Unidas
Vicente Ferrer Fundazioa
Aldeas Infantiles
Médicos del Mundo
WWF
Anesvad
Intervida
Acnur
Minbiziaren Aurkako Espainiako Elkartea
Salestar Misioak
Dya
Acción Contra el Hambre
Global Humanitaria
Sonrisas de Bombay
Médicos Mundi
Infancia Sin Fronteras
Survival Internacional
Cear
SEO / Birdlife
Alboan
Fapas
Beste batzuk
guztira
oinarria

% 29,8
% 20,3
% 19,4
% 11,9
% 10,9
% 9,9
% 9,9
% 4,9
% 4,8
% 4,8
% 4,3
% 3,7
% 3,1
% 3,1
% 2,7
% 2,6
% 2,0
% 1,4
% 1,4
% 0,9
% 0,9
% 0,9
% 0,7
% 0,5
% 0,5
% 0,5
% 0,5
% 0,5
% 0,5
% 36,3
% 193,4
587

Fitxa Teknikoa:
Datak: 2011ko urtarrilean egindako inkesta.
Unibertsoa: www.consumer.es buletinaren harpidedunei eta
erabiltzaileei irekia
Parte-hartzailea: Espainiako Estatuan bizi diren 1.443 pertsona.
Akats-tartea: + % 2,6koa, %95eko konfiantza mailan.

bUleTinen hArPiDe izATeko:
www.consumer.es/boletines/acceso
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Zer iritzi dute kontsumitzaileek?
Oso seinale ona da zenbait erantzun
jende gutxiren ahotan entzun izana
(“Konfiantzarik eza”, “Ez dut sinesten GKEetan”). Elkartasun-proiektuak hautatzeko
orduan ere eduki du eragina krisiak, eta
orain, hurbileko elkartasuna bihurtu da
jendearen jomuga: adinekoak zaintzea,
eta etorkinak eta gizarte-bazterketa
jasateko arriskua dutenak laguntzea, bi
hautu horiek nagusitu dira guk galdekatu
ditugunen artean. Deigarria egin zaigu
adineko jendeari entzutea prest egongo
liratekeela laguntzeko, baina adina oztopo dela eurentzat (% 25ek adierazi dute
hori). Cáritasek eta Elikagai-Bankuek izango dute, segur aski, adineko jende gehien
boluntarioen artean.

Elkartasunerako arrazoiak
Erantzunetan ikusten denez, altruismoak
bultzatzen du jenderik gehiena parte
hartzera: “Besteak laguntzea”, “Mundua/
Gizartea hobetzea”, “Elkartasuna”… gisa

bai

bolUnTArio izATeko ArrAzoiAk

Besteak laguntzea
Mundua/Gizartea hobetzea
Elkartasuna
Beteta sentitzea
Garrantzitsua iruditzen zaio indibidualki laguntzea
Besteren beharrak (pobrezia, diskriminazioa…)
Garapen pertsonala
Fede kristaua/Erlijioa
Gizarte-justizia
Arrazoi pertsonalak
Desberdintasunen/Bidegabekerien aurka egitea
Denbora badaukalako
Bizitzari/Gizarteari itzultzea eman didana
Esperientzia pertsonala partekatzea
Oinarrizko beharra da
Agintarien laguntza falta
Betidanik egin dut
Partekatzea
Gizarte-konpromisoa
Ingurumenaren kezka
Elkarrekikotasuna (gaur zugatik, bihar nigatik)
Kooperazioa/Kausa humanitarioak lagundu
Bizi izandako elkartasun-adibideak
Etika
Bestelakoak
Ed / Ee / Baliogabea
guztira
oinarria
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ez

bolUnTArio ez izATeko ArrAzoiAk

% 29,9
% 7,5
% 7,5
% 5,8
% 5,4
% 5,1
% 4,8
% 4,8
% 4,4
% 4,1
% 2,7
% 2,4
% 2,0
% 1,7
% 1,7
% 1,7
% 1,7
% 1,4
% 1,4
% 1,4
% 1,4
% 1,0
% 1,0
% 1,0
% 18,4
% 12,9
133,0
294

Denbora falta
Ez da suertatu/Ez dut izan aukerarik
Familiako eginbeharrak
Nire lana
Gaixo/Ezinduta nago
Adina
Arrazoi ekonomikoak
Informazio falta
Arrazoi pertsonalak
Interes falta
Utzikeria/Konpromiso falta
Nagikeria
Erosotasuna
Ez dut sinesten GKEetan
Bizi naizen lekuan, ez dago
Batzuek dirua egiten dute horien kontura
Denbora asko eskaini diet jarduera horiei
Ez dago arrazoirik
Konfiantza eza
Ez dute gonbidatzen parte hartzera
Ez dakit inguruan baden halakorik
Ez dakit nola jokatzen duten GKEek
Pentsionista naiz
Beste erakunde batzuk laguntzen ditut
Ez dakit nola parte hartu
Beste batzuk
Ed / Ee
guztira
oinarria

% 32,7
% 10,0
% 8,4
% 6,7
% 5,7
% 4,4
% 2,6
% 1,7
% 1,5
% 1,3
% 1,1
% 1,1
% 1,1
% 1,0
% 1,0
% 0,9
% 0,9
% 0,8
% 0,7
% 0,7
% 0,6
% 0,6
% 0,5
% 0,5
% 0,5
% 14,4
% 19,8
121,7
1.149

horretako arrazoiak eman dituzte sarrien.
Beste batzuek, beren burua osatzeko modua ikusten dute boluntariotzan: “Beteta
sentitzea” eta “Garapen pertsonala” ere
arrazoi garrantzitsu gisa ageri dira.

zenbat kostatzen da
elkartasuna?
Denboraz eskas dabiltzanek edo denbora ongi antolatzeko gai ez direnek,
diru-ekarpenen bidez adieraz dezakete
elkartasuna. Espainiako Estatuan, dena
den, herritarren % 44k ez dute inolako
diru-ekarpenik egiten elkartasun-proiektuentzat; batzuek, baliabide ekonomikorik ez daukatelako, eta beste batzuek, ez
direlako fidatzen GKEek zer egingo duten
diru horrekin (hain zuzen, dirua ematen
duten lautik batek, GKEen bideetatik kanpo egiten du). Bost erakunde nabarmendu dira ekarpen horiek jasotzeko orduan:
Gurutze Gorria (% 36,4) Intermón Oxfam
(% 22,4), Mugarik gabeko Medikuak
(% 19,4), Cáritas (% 19,3) eta UNICEF
(% 18,6). Elkartasunaren arloko izen handi
horiek konfiantza eskaintzen diote jendeari, egiten dituzten kanpainek indar
handia izaten dute, eta askotariko jarduerak sustatzen dituzte, eta horrexegatik
hautatzen ditu jendeak dirua emateko
orduan. Jende gehienak urtean behin
egiten du bere ekarpena (% 64); gutxiago dira hilero egiten dutenak (% 25).
Kopuruari begiratuta, badira urtean 50
euro jartzen dutenak (% 16), 50-100 euro
artean dabiltzanak (% 26), 100-400 euro
artean mugitzen direnak (% 28) eta 400
eurotik gora ematen dutenak (% 11).
Larrialdi-egoera bat gertatzen denean,
ordea, jendeak laguntza emateko joera
izaten du. Iaz elkartasunezko diru-ekar-

parte-hartzerik ez
DirUrik ez emATeko ArrAzoiAk

Ez daukat baliabide ekonomikorik
Ez naiz fidatzen GKEek zer egingo duten diruarekin
Ez zait interesatzen diruz laguntzea
Ez daukat argi zein den diruz laguntzeko prozedura
Beste elkarte batzuei ematen diet dirua
Ez daukat diru nahikorik
Laguntzen dut, baina dirua eman gabe
GKEak ez dira arduratzen norbere herrialdeko arazoez
GKEen egitura
Estatuak jarri beharko luke dirua
GKEko bazkide naiz
Utzikeria
Ez zait gustatzen bankuko datuak ematea
Bestelakoak
Ed / Ee
guztira
oinarria

% 39,3
% 33,1
% 10,9
% 8,6
% 1,9
% 1,4
% 1,0
% 1,0
% 0,8
% 0,8
% 0,8
% 0,4
% 0,4
% 1,6
% 0,2
102,5
486

penen bat egin zutenen % 80k, adibidez,
hondamendi naturalen kalteak jasan
zituztenentzat jarri zuten dirua. Horien artean, Haitira bidali zuten laguntza % 89k.

‘GKEen Gida’:
datu eguneratuak
Aurkeztu berri dugun azterketa egitearekin bat, beste urtebetez, GKEen Gida
eguneratu dugu EROSKI CONSUMERen
(http://ong.consumer.es helbidean dago). Zalantzarik gabe, Espainiako Estatuan
dauden GKEei buruzko gunerik osatu
eta zehatzena. Hortik atera litezkeen ondorioei erreparatuta, esan liteke jendea,
egiaz, solidarioa dela: handitu egin da
GKEek dauzkaten emaileen kopurua (besterik da ekarpenaren zenbatekoa), eta
erakunde pribatuen laguntza finantzarioa
ere izan dute. //

Ba al zEnEKiEn…?

…EROSKI CONSUMERen GKEen Gidak 500 erakunde baino gehiagori buruzko
informazioa ematen du: garapena, larrialdiak, giza eskubideak eta hezkuntza
jorratzen dituzte horietako 255ek; kolektibo baztertuak laguntzen aritzen dira 100;
ingurumenaren aldekoak, ekologistak eta kontserbazionistak dira 51; eta beste
alor batzuetan aritzen dira 106. Irabazteko asmorik gabeak dira guzti-guztiak.
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Errezeta-lehiaketa

EROSKIren zaporea du Basque Culinary Centerrek.
Gastronomia-zientzietan formazioa eta berrikuntza sustatzeko zentro aitzindaria
da, eta patronatuko kide da Gure enpresa

EROSKI CONSUMER errezetalehiaketaren lehen ekitaldia
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Labetik ateratzear da
basque Culinary Center
egitasmoa (irailean hasiko
da). donostian izango du
egoitza eta bi adar edukiko ditu: batetik, Gastronomiazientzien fakultatea izango da eta
bestetik, elikadura eta Gastronomia
arloko ikerketa eta berrikuntza
zentroa. proposamen guztiz berritzaile eta aitzindaria izango da,
espainiako estatuan ez baitago
basque Culinary Centerren antzekorik, bi lan-esparru horiek zentro
bakarrean biltzen dituenik.
mondragon unibertsitatea da
proiektuaren gidari, eta laguntzaile ditu espainiako zientzia eta
berrikuntza ministerioa, eusko
Jaurlaritza, Gipuzkoako foru
aldundia, azti-tecnalia zentro
teknologikoa eta fagor. euskal
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EROSKIk
formazioeskaintza
osatzen ere
lagunduko du

Herriko sukaldaririk ezagunenetakoak ere laguntzaileen zerrendan daude (Juan mari arzak,
martín berasategi, pedro subijana,
karlos arguiñano, andoni Luis
aduriz, Hilario arbelaitz eta eneko
atxa), eta, horrez gain, nazioarteko
aholkulari batzorde bat ere izango
du, non munduko sukaldaririk entzutetsuenek parte hartuko duten,
ferran adrià lehendakari dutela.
eta otsailean, beste kide bat gehitu zaio basque Culinary Centerri:
eroski. Gure enpresak eta proiektuaren arduradunek egin duten
hitzarmenari esker, patronatuko kide izango gara aurrerantzean.
Lankidetza-hitzarmen horren bidez, zenbait proiektu abiaraziko
ditugu bi erakundeen artean, hiru jardun-eremu handiren inguruan. alde batetik, ikerketa-ekimen

berritzaileak sustatzea, gastronomiarekin zerikusia duten gaietan;
bestetik, elikadura osasungarriaren
aldeko hedapen-lana egitea; eta hirugarrenik, tokiko produktuak eta
kalitatezko produktu berriak bultzatu eta ezagutaraztea. eta eroskiren
zeregina hauxe izango da, besteak beste: janari prestatuarentzat bide berriak bilatzea, elikagaiak
kontserbatzeko aukerak lantzea,
kontsumoaren soziologian ikerketak egitea, elikagai-aukera berriak
ezartzen laguntzea, eta abar.
patronatuko kide garen aldetik,
basque Culinary Centerren formazio-eskaintza osatzen ere lagunduko dugu, eta gure hornitzaile
estrategikoen eta basque Culinary
Centerrek izango dituenen artean
edukiak trukatzeko bideak ere landuko ditugu. //

Jaki osasungarriak, eskubete sormen eta orijinaltasun pixka bat.
Horiek dira eroski Consumeren
osagaiak. Gustura eta modu osasungarrian jatearen ohitura sustatzeko horiek erabiltzen ditugu,
aldizkari honetan zein gure webgunean. eta orain, irakurlei egin
nahi diegu dei ahalegin horretan bat egin dezaten, errezeta-lehiaketaren bidez.

Parte-hartzeko arauak
Joan den otsailaren 25an zabaldu zen parte hartzeko epea
eta martxoaren 18an itxiko dugu. parte hartu nahi duenak
www.consumer.es webgunera jo beharko du eta eroski
Consumeren buletin digitaletako baten izena eman. Hori
egindakoan erraz-erraza da errezeta bidaltzea, baina hori bai:

bakoitzak bakarra bidal dezake.
epea bukatzen denean adituen
epaimahaiak hartuko du hitza. Honako hauek osatuko dute adituen batzordea: alejandro
martinez berriochoa, eroski
Consumer proiektuaren zuzendaria; maite zudaire, nutrizionista eta gure elikadura gai guztien
koordinatzailea; eta pedro García,
sukaldari profesionala eta eroski
Consumer webguneko errezeta guztien egilea. beraiek aukeratuko dituzte atal bakoitzean
nabarmendu diren hamar errezetak (hogeita hamar guztira,
hiru atal baitaude). Horren ondoren, irakurleen esku egongo da
sariak banatzea: gehien gustatzen zaizkienei haiek emango
dietelak o botoa. i rabazleak
www.consumer.es webgunean
emango dira ezagutzera. //

Atalak eta sariak
Lehiaketa honen helburua atal
bakoitzeko errezeta onenak
saritzea da. Hiru atal daude:
• OriginaLtasuna: egilearen
sormen-lana aztertu eta
alor horretan nabarmentzen
dena sarituko da.
• gure tradiziOak: geure
kultura gastronomikoan
oinarria duten errezetak
aukeratuko dira.

EROSKI
CONSUMERek
10 finalista
aukeratuko
ditu
lehiaketaren
atal bakoitzean

• MundukO zapOreak:
beste kultura batzuetako
jakiak, teknikak eta zaporeak dakartzaten errezetak
hautatuko dira.
atal horietako bakoitzean
nabarmentzen diren irakurleek
erOski COnsuMerek oparituko dien kafegailu kapsuladuna jasoko dute etxean.
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BIDALI ZEURE ERREZETA
ONENAK ETA PARTE HARTU!
Lehiaketaren arauak helbide
honetan dituzu:

www.consumer.es

