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1. PROIEKTUA.
1.1. PROIEKTUA: TESTUINGURUA ETA DEFINIZIOA

Energia ezinbesteko faktorea da etxebizitzan baldintza onargarrietan bizitzeko; izan ere,
beharrezkoa da kuzinatzeko, argiztatzeko, elikagaiak kontserbatzeko, ur beroa eta berokuntza
izateko… Oinarrizko zerbitzu horiek edozein etxek izan beharko lituzke, gutxieneko erosotasunbaldintzak ziurtatzeko.
Hala ere, gaur egun pertsona askori zail edo ezinezko egiten zaie etxeetan berokuntzaren, ur
beroaren edo argindarraren hornidura beren gain hartzea, eta egoera horrek pobrezia-kasu
berriak eragiten ditu: pobrezia energetiko deritzona.
Oinarrizko arrazoia baliabide ekonomiko nahikorik ez izatea izan daiteke; nolanahi ere den,
etxebizitzaren baldintza objektibo txarren ondorio ere izan daiteke, bai eta energia-baliabideen
gehiegizko prezioaren ondorio ere.
Hornidurak ordaintzeko baliabide ekonomikorik ez edukitzeak edo baliabideok nahikoak ez
izateak ondorio hauek izan ditzake: osasuna okertzea, kolektibo kalteberak gizartean areago
baztertzea edo ingurumen-inpaktuak, hain jasangarriak ez diren hornidurak erabiltzeagatik.
Pobrezia energetikoaren aurkako estrategia nazionalaren adierazleen eguneraketa txostenean
(2020ko azaroa) azaltzen da 2019an Euskadiko familien % 5,4k tenperatura desegokia zutela
etxebizitzan.
2018-2020 aldirako Etxebizitzako Gida Planaren helburuak dira, besteak beste, kolektibo
horien beharrizanetara egokitutako soluzioak eskaintzea, beren kalteberatasuna aintzat
hartuta. Zehazki, honako ildo eta ekintza hauek azpimarratzen ditu:

2.2 ILDOA. ALOKABIDE ENERGIA IRAUNKORTASUNEKO ETA ETXEBIZITZA SOZIALAREN
IRISGARRITASUNEKO ERREFERENTE BIHURTZEA


2.2.1 ekintza | Maizterrak sentsibilizatzea haien etxeetan energia eraginkortasunez
erabiltzeko



2.2.2 ekintza | Pobrezia energetikoaren benetako egoerak eta irisgarritasun-arazoak
identifikatzea

Alokabidek alokairuko etxebizitza babestuko bere parkean egon daitezkeen pobrezia
energetikoaren egoerak eta irisgarritasun-arazoak identifikatzeko lan egiten du. Gida
Planak jardun hori sustatzea proposatzen du, azken urte hauetan gora egin baitute
pobrezia energetikoaren egoerek zein irisgarritasun-arazoek.
Pág. 1



2.2.3 ekintza | Energiaren eta baliabideen kudeaketa eraginkorra errazten duten soluzioak
proposatzea. Etxebizitza publikorako elektrizitate-merkaturatzailea garatzeko
aukera aztertzea.

Alokabidek energiaren eta baliabideen kudeaketa eraginkorra errazteko zenbait soluzio
proposatzen du identifikatu diren pobrezia energetikoaren egoeretarako eta
irisgarritasun-arazoetarako. Etxebizitza publikorako elektrizitate-merkaturatzaile baten
bitartez elektrizitate-fakturan aurrezteko aukera aztertzea planteatu du.



2.2.4 ekintza | Energia berriztagarriko instalazioak doitzea



2.2.5 ekintza | Alokabideren sustapenen energia-optimizazioak



2.2.6 ekintza | AUGE sistema ezartzea: alokairu sozialeko energia-administrazio efizientea
Alokairu sozialeko eraikinen kasuan, energia-administrazio efizientea ahalbidetzen duen
AUGE sistema ezartzea erraztuko da. Sistema hori lagungarria izango da pobrezia
energetikoaren egoerak identifikatzeko. Horretarako, baldintza horiek betetzen dituen
maizterraren profilari buruzko irizpideak ezartzen ditu, kasuan-kasuan babes- eta
jarraipen-metodologia egokia diseinatzera begira.
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2.2.7 ekintza | Alokabidek bere alokairu-parkearen kudeaketan duen esperientzia
komunikatzea, beste parke publiko eta pribatu batzuetara heda dadin saiatzeko

Errealitate hori Alokabidek kudeatutako etxebizitzak errentan hartzen dituzten familiaunitateetan egiaztatu da; beraz, 2017. urtearen hasieran beste proposamen bat diseinatu zen,
Pobrezia Energetikoaren Arriskuaz genuen kontzeptua definitzen saiatzeko eta laguntzaaukeren bilaketa egokiena konfort-bermeen ikuspuntutik bideratzeko, laguntza edo
dirulaguntza ekonomikoen bidetik jo ordez.
Horretarako, berokuntzako eta ur beroko instalazio zentralizatuak dituzten alokairu publikoko
eraikinak ditugula baliatzen dugu, eta horiei AUGE izeneko ekipamenduak eta kontrol eta
autogestio energetikorako teknologia gehitu dizkiegu (tableta, app mugikorra, bankupasabideak, eragingailuak, zentralita, wifi-konexioak…).
Eskuragarri zeuden instalazioarekin eta diseinuarekin, 2017an egokiagotzat, neurgarriagotzat
eta kudeagarriagotzat jo zen proiektu pilotu bat abiaraztea. 35 etxebizitzak parte hartu zuten.
Hala ere, proiektu horrek estaldura handitu du urterik urte, eta parte hartu duten etxebizitzen
kopurua ere handitu egin da: 101 etxebizitzara iritsi da 2020/2021 urtean, eta estaldurahilabeteak hirutik laura igo dira (2020/12/01 – 2021/03/31).

2. or
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Pobrezia energetikoari buruzko proiektuak hiru esparru bereizi ditu:
A) POBREZIA ENERGETIKOAREN ARRISKUPEKO FAMILIAK IDENTIFIKATZEA
Proiektuaren zailtasunik handiena da beharrizan ekonomikoak dituzten pertsonak
objektiboki identifikatzea, neguan energia-gastuari aurre egiteko aukera izan dezaten.
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Horretarako, beharrizan hori isla dezaketen adierazle ugari baloratu ondoren, proposatzen
dugu, Alokabideren Gizarte Laguntza Arloak programan parte hartzeko egindako
proposamenez gain, AUGE sistema kudeatzen duten enpresek Alokabideren parkeko
etxebizitzen kontsumoari buruzko datuak aztertzea, pobrezia energetikoko egoerak
atzemateko.
Beraz, promozio guztietako kudeatzaile energetikoek pertsonen zerrenda bat igortzen dute
Alokabideko Gizarte Laguntza Arlora, honako premisa hauei jarraikiz:
-

batez bestekoaren azpiko kontsumoak: berokuntza eta ur beroa

-

errekarga (zerbitzua baliatzeko sarrerak) gutxi edo errekarga-kantitate eskasa

-

zerbitzurik eza

-

bankuan kargen ordainagiriak etengabe itzultzea

-

laguntza zuzenean eskatzen duten erabiltzaileak

Ondoren, horiek zehatz aztertzen dira, honako hauek berrikusiz:
-

bizikideen diru-sarrerak

-

alokairu-kontratuaren hasiera- eta amaiera-datak

-

ordaindu gabekoen egoera eta/edo Alokabideko atal juridikora bideratzea

-

esku-hartze sozialik dagoen edo egon den

-

kontratuaren indarraldian zehar gertatutako edozein gorabehera.

Gainera, Alokabideren Gizarte Laguntza Arloak egindako zerrendarekin gurutzatzen dira, eta
aintzat hartuta 2020/2021 epealdian energia-horniduraren gastuei laguntzeko programaren
onuradun 100 familia inguru izan daitezkeela, honako datu hauek lortu dira:

3. or

PROPOSATUTAKO ETXEBIZITZEN KOP.

GUZTIRA

Enpresa kudeatzaileak

175

Gizarte Laguntza Arloa (Alokabide)

43

Biek proposatutako etxebizitza kop.

6

PARTE HARTZEN DUTEN ETXEBIZITZEN KOP.
Gizarte Laguntza Arloa (Alokabide)

Enpresa kudeatzaileak
Parte hartzen duten etxebizitzen kop.
2019/2020 eta 2020/2021

218

GUZTIRA
38

69
Horietako 6 Gizarte
Laguntza Arloak ere
proposatuak

101

22
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B) EGOKITZAPEN TEKNIKOA.
Energia-kudeatzaileek egokitzen dituzte instalazioak, izendatutako etxebizitzen beharrezko
erosotasunaz hornitzeko. Zehazki, hautatutako etxebizitzetan tenperatura kontrolatzeko
sistemak instalatzen dira.

C) IRIZPIDEAK FINKATZEA.
Proiektuaren atal garrantzitsu bat da identifikatutako familiek jasoko luketen laguntza-mota
definitzeko irizpide eta parametroak ezartzea. Horretarako, hauek adostu genituen:
-

Hornidura-aldia: aurreko urteetan, abenduaren 1etik otsailaren 28ra egin da.
2020/2021 honetan martxoaren 31ra arte luzatu da.

-

Konfort bermatua: programaren xedea da berokuntza eta ur beroa bermatzea
aurreikusitako denbora-tartean. Egunez 20 gradu bermatuko dira, eta gauez, gutxienez,
17 gradu. Halaber, etxeko ur beroaren hornidura ere bermatuko da.

-

Aldez aurreko zorrak horniduretan: ALOKABIDEk proiektua hasi baino lehenagoko
(abenduaren 1a) berokuntzaren eta ur beroaren zorrak ordainduko ditu, proiektuan
parte hartzen duten pertsonek zerbitzua berriz erabiltzeko aukera izan dezaten, hori
eragozten duten karga ekonomikoetatik aske.

4. or

1.2 ONURADUNEI KOMUNIKATZEA ETA ERREGISTROA.

-

-

Hornidura-gastuetarako laguntzen proiektuan parte hartzeko hautatutako eta
erreserban geratutako pertsonen zerrenda egin ondoren, haiekiko harremana
planifikatzen da, interesa agertuz gero, azalpenak eman eta proiektuan sartzeko.
Ondoren, Call Centeraren bidez hautatutako lehen 100 etxebizitzetara deitzen hasiko
dira, proiektua azaltzeko eta bertan parte hartzeko aukera eskaintzeko.
Kasu batzuetan ezinezko izan zen lehenengo deien bidez hautatutako pertsonak
aurkitzea; beraz, SMSak bidali zitzaizkien, Alokabiderekin harremanetan jartzeko
eskatzeko. Oraingoan 22 SMS bidali dira eta, Alokabidek egindako deialdiekin batera,
hasiera batean hautatutako pertsonen zerrendako 6 etxebizitza sartu ahal izan dira
programan.

-

Ondoren, "Erreserbako" zerrenda osatzen zuten pertsonei deitu zaie; beraz, guztira 122
maizterri deitu zaie, proiektuan parte hartzen duten 101 etxebizitzen behin betiko
zerrenda osatzeko.
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-

5. or

2. EMAITZA KUANTITATIBOAK
2.1 KONTSUMOEI ETA EKONOMIARI BURUZKO DATUAK

Proiektua amaitu ondoren (121 egun), kontsumo eta gastuei buruzko datuak bildu ditugu
hautatutako etxebizitzetan.
GASTUAK 2020-2021

GUZTIRA

BEROKUNTZAREN KOSTU OSOA
ETXEKO UR BEROAREN KOSTU OSOA
GUZTIRA
BATEZ BESTEKOA ETXEBIZITZAKO
Berokuntzaren gastua (etxebizitza/egun)

23.955,17 €
12.418,39€
36.373,78 €
360,15€/e
1,97 €/e/e
1,02 €/e/e

KONTSUMOAK 2020-2021
BEROKUNTZAREN KONTSUMO OSOA
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ETXEKO UR BEROAREN KONTSUMO
OSOA
Berokuntzaren kontsumoa
(etxebizitza/egun)
Ur beroaren kontsumoa etxebizitza/
egun
Ur beroaren kostua etxebizitza/egun

GUZTIRA
308.121,24
Kwh
1633,53 m3

25,21 Kwh/e/e
0,13 m3/v/d

Beste gastu batzuk sistemaren ezarpenari dagozkio:
GASTUAK 2020-2021
ETXEBIZITZEN KP. 70+31 = 101
EZARPENAREN GASTUA
BATEZ BESTEKOA ETXEBIZITZA
BAKOITZEKO

GUZTIRA
1.697,97 €
16,81 €/v

Ondoren, familia bakoitzeko laguntza guztira hau da, kontzeptu guztiak aintzat hartuta:
DIRULAGUNTZA GLOBALA
EZARPENAREN GASTUA
KONFORTA BERMATZEA
GUZTIRA ETXEBIZITZAKO:

GUZTIRA
16,81
360,15
376,95

6. or

3.
EBALUAZIOA:
PROIEKTUA
ETA
BERE
ERABILTZAILEEN ASEBETETZE-INKESTAK ETA
HAUSNARKETAK.

EXEKUZIOA
HOBETZEKO

3.1. EBALUAZIOA: PROIEKTUA ETA BERE EXEKUZIOA.
a) Parte hartu duten etxebizitzen kopuruari dagokionez:

-

-

POBREZIA ENERGETIKOARI BURUZKO TXOSTENA 2020-2021

-

Proiektuan ezartzen denarekin bat etorriz, programa honetan UB eta BEROK
hornitzeko sistema AUGE (aurre-ordainketa) duten etxebizitzek baino ez dute parte
hartu. Gaur egun, 18 promoziok dute sistema hori (7k Araban1, 8k Bizkaian eta 3k
Gipuzkoan), baina urtero handitu egingo da bertan parte har dezaketen etxebizitzen
kopurua; izan ere, promozio berriek sistema hori dute eta, gainera, aurretik eraikitako
batzuk sistema hori erabiltzeko egokitze-lanetan ari dira.
Gaur egun, Alokabideren parkeko 1283 etxebizitza okupatuk dute AUGE sistema;
beraz, sistema horren bidez 100 etxebizitzari lagunduz, AUGE sistema duten familien
% 7,79 ingururi laguntzen zaie hornidura-gastuak ordaintzen.
Aurreikuspenen arabera, sistema hori duten sustapenen kopuruak ere gora egingo du;
horrenbestez, etxebizitzen kopuruak ere gora egingo du eta urtetik urte ehuneko hori
txikituko litzateke, baldin eta onuradun izan daitezkeen etxebizitzen gehieneko
kopurua mantentzen bada.
b) Parte hartzen duten pertsonak hautatzeari dagokionez:

-

-

Administratzaileek proposatutako etxebizitzen kopurua ustezko etxebizitza
onuradunena baino askoz handiagoa da (175 etxebizitza proposatu dira 2020an).
Baliteke hornitzaileen sistemak familia batzuk ez atzematea, nahiz eta egiazki egoera
larrian egon eta, beraz, programan parte hartzeko egokiak izan.
2020an, Alokabideren Gizarte Laguntza Arloak egindako 43 proposamenetatik 6
bakarrik zituen identifikatuta enpresa hornitzaileak; hots, % 13,95.
Ez dakigu pobrezia energetikoaren proiektuaren onuradun izateko aukera eskaintzen
zaien familiak helburu bereko beste laguntza batzuen onuradun diren (adibidez:
hornidurarako GLLak edo Gurutze Gorriaren bonua).
Proiektuan parte hartuko duten pertsonak hautatzeko irizpidea objektibizatze aldera,
familien diru-sarrera ekonomikoei buruzko datuetatik abiatzea proposatu da,
kalteberatasun ekonomiko handieneko egoerei aurre egiten saiatzeko.
c) Kudeaketari dagokionez:

-

1

Pertsona batzuek telefonoz emandako informazioa ulertzeko zailtasunak dituztenez,
aukera ematen da, deitzeko ez ezik, programan parte hartzeko jakinarazpen bat

ALO-A016 promozioa ez da aintzat hartu aurten pobrezia energetikoan, BEB 18 proiektu pilotua gauzatzen ari delako.

7. or
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bidaltzeko ere. Jakinarazpen horretan, Alokabiderentzat sinatutako partaidetzakonpromiso bat sar liteke. Agiri horrek honako hauekiko konpromisoa adieraziko luke:
o teknikariei uztea etxebizitzako termostatoa egokitzen
o denbora-tarte horretan errekargarik ez egitea
o energia egoki erabiltzea
o gorabeherak albait arinen jakinaraztea mantentze-lanez edo hornikuntzaz
arduratzen den enpresari (egoera arruntenak adierazita)
o erantzukizunpeko aitorpena egitea, helburu bereko bestelako laguntzarik
jasotzen ez direla adierazteko
-

Pertsona batzuek jakinarazi dute ez dietela aldez aurretik abisatu, etxebizitzako
teknikariak egokitzapen teknikoa egitera noiz joango ziren baieztatzeko.

-

Sistemak behar bezala funtzionatu ez duen kasuetan, hautatutako pertsona batzuek
zailtasunak izan dituzte bereizteko ea enpresa hornitzailearekin lotutako gorabehera bat
edo mantentze-lanez arduratzen zen enpresari jakinarazi beharreko instalazio-matxura
bat zen.

-

Kasu batzuetan, matxura teknikoak tarteko, erabiltzaileek zorraren zenbateko irrealak
ikusten zituzten tabletetan. Horrekin haserretu egin dira eta hornitzaileei eta
Alokabideri deika aritu dira.

-

Azpimarratu behar da 2020ko abenduan zailtasunak izan direla estaldura-aldia hasi
aurreko egokitzapen teknikoa egiteko, neurri handi batean, parte hartu zuten
etxebizitzen zerrenda azaroaren hasieran bidali zitzaielako enpresa hornitzaileei, eta epe
hori ez zelako nahikoa egokitzapen hori egiteko. Gainera, aintzat hartu behar da aurten
areagotu egin dela parte hartu duten etxebizitzen kopurua, eta, beraz, halaber areagotu
dela egokitzapen hori egin beharreko etxebizitzen kopurua. Ondorioz, etxebizitza
batzuetan, egokitzapen teknikoa abenduko lehen bi asteetan egin da.

-

Hornidura bi enpresak ezberdinek ematen dutenez, zenbait desberdintasun daude
sistemen kudeaketan, ezarpenean eta abarretan.

-

Azkenik, nabarmentzekoa da pertsona batzuek adierazi dutela ez daudela ados
proiektuaren amaieratik enpresako pertsonak etxebizitzan desinstalatze-lanak egiten
dituen den arte egun batzuk igaro direlako. Izan ere, horren ondorioz, Alokabidek
bermatutako parametroen arabera kontsumitzen aritu dira. Garrantzitsua da instalazioa
eta desinstalazioa ahalik eta denbora laburrenean egitea, maizterrengan horrelako
eraginik ez izateko.

- Behin programa amaituta, parte-hartzaileetako batek proiektuan parte hartu izanaren
egiaztagiria eskatu du, eta dokumentu hori sortu da. Aipatu da egokia izan daitekeela
hurrengo urteetan pertsona guztiek agiri hori izatea.

8. or

3.1 ERABILTZAILEEN ASEBETETZE-INKESTAK.

Proiektua amaitu baino astebete lehenago, telefono bidezko inkestak egin zaizkie proiektuko
parte-hartzaileei, proiektuaren inguruko gogobetetze-maila ezagutzeko.
Parte-hartzaileen % 88rekin jarri gara harremanetan: lagina nahikoa adierazgarria da.
Ondoren, lortutako datuak analizatzen dira:

1. Zure ustez, nahikoa izan al da martxan
jarri aurreko programari buruzko
informazioa?
Ez
%6
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Bai
% 94

Gehienbat, aldez aurreko informazioa nahikoa izan dela hauteman da.

2. Uste duzu hilabete hauetan izan duzun
tenperatura nahikoa izan dela etxean
erosotasuna izateko?
Tenperatura altuegia
%6

Tenperatura txikia
% 20
Tenperatura
egokia
% 74

Bermatutako tenperaturari buruzko pertzepzioari dagokionez, azpimarratzekoa da gehienek
uste tenperatura egokia izan dela uste duten arren, % 20k uste dutela eskasa izan dela.

9. or

3. Tenperaturetarako ezarritako
ordutegia zure beharretara egokitzen al
zen?
Ez
% 34
Bai
% 66

Item honetan, aurrekoan legez, ikus daiteke ordutegia ez dela guztiz egokitzen pertsonen
beharrizanetara. Batez ere, tenperatura hori gauez edo etxebizitzetako eremu jakin batzuetan
areagotzeko beharra adierazten zuten, termostatoak kokatuta zegoen gelako tenperatura
atzematen zuen arren, kasu batzuetan ez zelako nahikoa etxebizitza osoa berotzeko.

4. Programak bete duen aldia egokia
iruditu zaizu?
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Ez; % 10

Bai; %90

Oro har, inkestatutako pertsona gehienek uste dute estalitako aldia egokia dela, nahiz eta
pertsona batzuek adierazi zuten nahiago zutela apirila ere estaltzea edo lehenago hastea (urria
edo azaroa).

10. or

5. Zure ustez, programa honek dirua
aurrezteko aukera eman dizu?
Ez
%8

Bai
% 92

Gehienbat, pertzepzioa da programak dirua aurreztea ahalbidetzen duela, grafikoan ikus
daitekeen bezala.

6. Pozik al zaude Alokabidek egindako
kudeaketarekin?
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Batere pozik ez
%3

Ez oso pozik
%2
Pozik
% 30

Oso pozik
% 65

% 95 pozik daude egindako kudeaketarekin. Hala ere, azpimarratu behar da Alokabideren
kudeaketarekin gustura ez dauden pertsonek ere ez dutela jakinarazi programa behar bezala
funtzionatzen ari ez zenik. Alokabidek etxebizitza horiei buruzko kontsulta egin die enpresa
hornitzaileei, eta jakinarazi akats horiek jakinarazi dizkietenean, egiaztatu egin dutela ur
beroaren sistemak funtzionatzen zuela eta jakinarazi dietela matxura instalazioaren
mantentze-lanen arduradunari jakinarazi behar zaiola.

11. or

7. Pozik al zaude hornitzaileak
egokitzapen teknikorako egindako
kudeaketarekin?

Batere
pozik
ez
%6

Ez oso pozik
% 10

Oso pozik
% 40
Pozik
% 44
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Kasu honetan, % 84 pozik dago hornitzaileen kudeaketarekin. Gainerakoetan, adierazi dute
berandu joan zirela egokitzapen teknikoa egitera proiektuan parte hartzeko hautatu
zituztenean, kasu batzuetan ez zutela informazio gehiegi eman etxebizitzara joatean edo beren
ustez ez zuela argi nola egin egokitzapena.

8. Zure kontsumoak mugikorraren,
tabletaren edo aplikazioaren bidez
kontrolatu ahal izateak laguntzen dizu
egiten duzun energia-kontsumoari
buruzko ezagutza handiagoa izaten?
Ez
%7

Bai
% 93

Oro har, pertzepzioa da sistema izateak aukera ematen duela egiten den kontsumoa
zehaztasun handiagoz ezagutzeko.

12. or

9. Bestelako laguntzarik eskatu al duzu
energia-hornidurak (adib.: elektrizitatea)
ordaintzeko?
Ez
% 41
Bai
% 59

Grafikoan ikus daitekeenez, hornidura-gastuak estaltzeko laguntza jaso duten pertsonen % 40k
baino gehiagok ez dute bestelako laguntzarik eskatu hornidura-gaietarako. Batzuek laguntza
hori ezagutzen dute, baina ez dakite non eskatu. Gainerakoek argirako edo bonu sozial
elektrikorako GLLak dituela jakinarazi dute.

3.2 ERABILTZAILEEN USTEAK:
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Asebetetze-inkestak egin ondoren, proiektuaren onuradunei beren iritziak azaltzeko aukera
eman zaie. Hori dela eta, horietako batzuk jaso ditugu agiri honetan:
HOBETZEKOAK…


“Programak gehiago irautea gustatuko litzaidake”



“Programan sartu naiz, baina ezerk ez du funtzionatu eta ez dut kexarik aurkeztu nahi izan, beharbada
etxebizitzako instalazioaren ondorio izan baitaiteke”



“Osasun-arazoak ditut eta batzuetan 21 graduko tenperatura eskasegia zen. Halere, etxebizitza



eguzkitsua denez, oro har tenperatura ona izan da”
“Esperientzia txarra izan da. Ideia bikaina da, baina termostatoen kokapena dela eta, nire etxean ez
du emaitza onik izan”



“Teknikariak azalpen hobeak eman behar ditu, eta irtenbideak”

ASEBETETZEA:









“Oso pozik nago programarekin”
“Oxala programa finko geratuko balitz eta urtero emango balitz negu-aldian”
“Eskerrak eman behar dizkiot programari, eta niretzat oso lagungarria izan dela pentsatzen dut”
“Oso gustura geratu naiz guztiarekin”
“Guraso bakarra dut eta programa hau oso onuragarria izan da: beste urte batzuetan ere erabili nahiko
nuke”
“Programa bikaina da negurako, nik bezala arazo ekonomikoak dituzten pertsonentzat. Lagungarria
da”
“Ekimen ona da”
“Datorren urtean berriz sartu nahiko nuke programan; izan ere, oso onuragarri izan zaigu”

13. or
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“Pozik egon naiz, baina diru apur bat aurreztu dudan arren, argindar gehiago xahutu dut, erradiadore
elektrikoa piztuta eduki dudalako. Tenperatura altuagoa nahiago nukeen, nire egoera pertsonala dela
eta”
“Programarekin nahikotxo aurrezten da”
“Eskerrak eman behar ditut”
“Datorren urtean ere ni aintzat hartzea espero dut”
“Oso pozik nago programarekin; izan ere, seme-alabak ditut eta oso lagungarri izan da etxea bero
izatea”
“Asko lagundu dit eta gastuak aurreztu ahal izan ditut”
“Pozik geratu naiz. Programa hau oso lagungarria da neguan”
“Oso ondo egon naiz, beste gastu batzuk ordaintzeko dirua aurreztu ahal izan dugulako”

14. or

