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Zure gutuna Artzapen argitaratzea nahi
baduzu, Txeruko postontzian utzi, Eskualtxetara
ekarri edo artzape@topagunea.com helbidera bidali
zure izen-abizenekin. Gutunak gehienez 200 hitz
izan beharko ditu eta luzeagoak direnak mozteko
eskubidea izango du Artzapek. Ez dugu testu
iraingarririk onartuko eta Artzapek ez du bere gain
hartuko argitaratzen diren iritzien gaineko erantzukizunik.

] gutunak
Getariak izan dezala abesbatza

Getariako udala eta arau fiskalak

S

P

albatore Deuna Abesbatzako kideak 2013an ere aurrera
eraman dugu gure egitasmoa: Getariak izan dezala abesbatza,
getariarrok kantatzeko aukera izan dezagun, eta herriko une
berezietan ekitaldi ezberdinak kantuz jantzi ditzagun.
Jazinto Isasti zuzendari dugula, 45 lagun inguru biltzen gara
abesbatzan. Astean behin eta batzutan bitan elkartzen gara entseguak egitera: elizako kantak, habanerak, ranchera mexikarrak... denetarik.
Urtean zehar leku eta egoera ezberdinetan aritzen gara kantari.
Elizkizunetan entzun gaitzakezue. Eta bestelako ekitaldietan
ere hartu dugu parte. Herrigunean gustora jarduten gara, baita
Getariako auzoetan ere: San Prudentzion, Askizun, eta Meagan izan gara, San Prudentziotan, San Isidrotan, eta San Martinetan.
Aipaturiko guztia egiteko hainbat laguntza jaso ditugu, gure
bidea errazago egin dutenak. Gogoan izan nahi ditugu eskerrak emanez Udaletxea, Kofradia, Eliza, Itsas-Mendi Gutiziak,
Txomin Etxaniz txakolina, Txakolinaren Jatorrizko Izendapena,
Izarri Okindegia, Irizabal Arrainak, Viveros San Anton, eta
Elkano Arraindegia.
2013an herriko hainbat ekimenetan gure ahotsak entzun izanaz harro sentitzen gara, bizi ditugun garai gora beheratsuek
ez dezatela gure kanturako gogoa itzali. Aurrera begira dugun
asmoa garbia da: honelaxe jarraitu ahal izatea. Gure bide honetan lagun berriak ere gustora hartuko genituzke, nahi duen
edonork Abesbatzako ateak zabalik ditu. Animo!!

] interesgarria

Getariko Abesbatza

Ane Azkuek eginiko liburuxka “ Arrautza gorringo” Zarauzko
Garoa liburudendan dago salgai, 10 eurotan. Bukatzen badira,
eta nahi izanez gero, orduan deitu. Zerrendaren arabera inprimatuko dira. Ane: 657 720 119. Otsaileko eskaerak martxoan
jasoko dira.
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asa den hilean Getariako udalean arau fiskalei buruzko ez
ohiko batzarra ospatu zen. Bertan, Getariako Zero Zabor taldeak eginiko eskaerari ezezkoa eman zioten PNV eta Independenteen ordezkariek.
Eskaera horretan auzokonposta eta autokonposta egiten duten
herritarrei %40ko hobaria jartzeko eskatzen genion Getariako
udalari. Horretarako ditugun arrazoiak aipatuko ditugu ondoren:
1.- Norberak konpostatzen duenean, hondakinen kudeaketan
arazo gehien ematen duen organikoa berrerabiltzen du, Europako gomendioak bete betean betez.
2.- Gehiago kutsatzen duenak gehiago ordaindu behar du ( edo
gutxiago kutsatzen duenari hobariak jarri behar zaizkio)
3.- Udal tasak zerbitzu baten truke ordaintzen ditugu. Konpostatzen ari diren herritarren hondakin organikoa beraiek kudeatzen dute. Udalak ez badu jaso, garraiatu, konpostatu,… egin
behar, zergatik kobratu?
4.- Gauzak ondo egiten dituenak Udalari aurrezte ekonomikoa
ematen dio. Konposta norberak egiten badu, organiko horren
gastua zero izango da udalarentzat eta gainontzeko hondakinak sailkatzen dituela argi dago.
5.- Hau guztia nahikoa ez eta, gizarte osoarentzat onurak ematen dituen praktika da ( auzolanaren garrantzia, hondakinen
inguruko pedagogia, kutsadura gutxitu …)
Hara nola, udal talde hauen ezezkoaren arrazoia oraindik
bidea egiteko dagoela izan da. Gu horretan ados gaude. Orain
gutxi publikoki salatu genuen Getariako udalean oraindik
akordiorik ez dela sinatu (inguruko herri guztietan eginda
dago). Baina adierazi nahi dugu batzuk dagoeneko hasiak
garela bidea egiten eta gauzak ondo egiten.
Bestalde, zinegotzi batek galdetu zuen ea gauzak ondo egiteko
hobariak behar ote ziren … Jakin dezala 60 famili inguru ari
direla egiten hobaririk gabe eta jarraituko dutela, nahiz eta lana
eta denbora suposatu. Baina, nola ulertzen du zinegotzi horrek
kotxe elektrikoari ematen zaion hobaria? Gure ustez hobariekin hondakinak sailkatzeari bultzada ematen zaio eta, aldi
berean, ongi sailkatzea baino konpromiso handiagoa hartzen
dutenei errekonozitzen zaie beraien lana. Eta hori da murrizketan eta berrerabilketan neurriak hartzea. Edo ez al geunden
ba hondakinak murriztea, berrerabiltzea eta birziklatzearen
alde?
Diozuen bide horretan elkar topo egingo dugun ustean, laster
arte.

Getaria zero zabor

]

txapakalezka
Aitor Irigoien, Beñat Gereka eta Mikel Mugika

Elkarrizketan: David Moreno.
Duela 3 urte eskas iritsi zen Getariara, eta dagoeneko herrian oso integratuta antzematen zaio. Portuko kirol portuko zaindari gisa aritzen da David, 41 urteko kanariarra, baina kale giroan ere gustura
moldatzen da, eta ez da arraro Kale Nagusian berarekin topo egitea…
Getariara iritsi zenean, kasualitateak eraginda, Itxaspe taberna izan omen zen joan zen lehen tokia…
Leku berean elkartu gara berarekin, tortilla pintxo eginberria eta kafea lagun… eta bertako Urtzi ere
elkarrizketara gehitu zaigu, are eta saltsa gehiago jartzeko gogoz…

expediente X: nolatan iristen da kanariar uharteetako platano bat getariako
mahasti tartera?

Lan kontuak medio…Valentzian nengoen lanean, baina lanik gabe geratu nintzen,
eta Getariako kirol portuko aukera atera zitzaidan. Bi aldiz pentsatu gabe, egun batetik bestera hemen nengoen. Ordura arte inoiz ez nuen Getariaren berri izan, eta
Gipuzkoan ere inoiz izan gabe nengoen, atera kontuak! Gero, emaztea eta semea ere
etorri ziren…
gustora al zaudete getarian? erraza egin al zaizue egokitzapena? Aldaketa haundia?

Bai, oso oso gustura gaude hemen! Toki ederra da, itsasoa eta mendiarekin (Tenerifen
bezala), eta egia esan etxean bezala sentitu izan naiz beti Getarian. Egokitzapena
erraza izan da bai, aldaketa handi samarra izan zen, baina Getaria Valentzia baino
gehiago gustatzen zait. Aldaketa ona izan zen, eta pozik nago!
3 urte gure artean egin ostean… nolakoa da getariarra? nola definituko zeniguke?

Toki denetan bezala, denetarik dago hemen ere, baina orokorrean jende onarekin
topo egin dut: pertsona zintzoak, langileak eta finak. Batzuk esaten dute euskaldunak
itxiak zaretela, baina niri ez zait hainbeste iruditzen. Egia da konfiantza zirkuluan
sartzea ez dela erraza, baina behin hori gaindituta, etxean bezala hartzen zaituzte.
Zure herriaren eta euskal herriaren arteko diferentzia aipagarriena? Zer ekarriko
zenuke handik hona? eta zer eraman hara?

HOTZA!!! Horixe da ta oraindik ohitu ez naizen gauza bakarra. Hemendik hara bizilagunen artean daukazuen gertuko harremana eramango nuke, eta beno, Urtzi bera
ere bai (barreak). Handik hona berriz, eguzkia eta “mojo picón” saltsa ekarriko
nituzke.
Badakigu euskaraz ikasten ere bazabiltzala… Zer moduz doa ikastaroa? esperientzia polita ari al da izaten?

Esperientzia ona izaten ari da, eta poliki-poliki noa aurrera! Nire semearen aldean
makal, hori bai, hark dena ulertzen baitu dagoeneko, agian lagunartean dena euskaraz egiten dutelako.
Azkenik, portuan hainbeste denbora igarotzen duzunez, falta ezin den galdera
bat: nola ikusten dituzu herriko txibizaleak?ondo portatzen al dira moilan?
Eurak dira portuko saltsa, portuko “mojo picón”! Nik uste portuko onenak beraiek
direla, portuari eguneroko bizitza ematen diotenak…

artzapetik begira
kepa iribar

Madrileko Kongresua, Gasteizko Legebiltzarra, Gipuzkoako Foru Aldundia,
eta edozein hiri edo herritako Udal Batzarra. Kongresista, Legebiltzarkide, edo
zinegotzi. Postuaren garrantzia eta
kideen kopurua aldatzen da, baina
aspaldian gauza bat dute amankomunean: argudio gutxi eta “zuek gauza
bera egin zenuten” esaldia errepikatzea.
Aipaturiko edozein erakunderen eztabaidak jarraitzen ditudanean aspaldian
inor gutxik azaltzen ditu bere ideiak.
Gehien entzuten dena “zuek zer egin
zenuten ba Gobernuan zeundetenean?”
edo “ta zuek zer egiten duzue zuen erakundean?”, edo “guzti honen errua zuek
aurrez egindakoa da”. Haurrak gineneko garaiak ekartzen dizkit gogora,
edozein haserrealdi edo eztabaida, argudio bakar bat ere ez eta “hik beti bat
geyo” batekin amaitzen genuenekoa!!
Garaiak aldatuko dira, pentsa dezakezue. Lehengoan, irratian, alderdi ezberdinetako gazteen tertulia bat entzun
nuen. Igeldori buruz. Argudio gutxi, eta
“zuen alderdiak egiten duena inposaketa da”, edo “eta zure alderdiak zer
egin zuen ba Bergarako erreferendumean”, edo “zuek ez zarete egokienak
jokabide horiei buruz hitz egiteko”.
Ondorioa: garaiak ez dira aldatuko.
Entziklopediara jo dut: Herri edo estatu
bat gobernatzearen jarduera; horri dagokion
jakintza. Horixe omen da politika.
Berriro ere entziklopedian, gobernatu:
Aginpide politikoaz baliaturik estatu edo
lurralde bateko arazoak zuzendu. Beraz,
gizarte batek dituen arazoak zuzentzeko
jakintza izan, eta aplikatu.
Nire ondorioa: guk bizi duguna ez da
politikan oinarrituriko gizarte bat, alderdikerian baizik. Ezker muturretik hasi
eta eskuin muturrera, gehiago axola zaie
euren alderdi edo ideologia nagusitzea,
argudioekin inor konbentzitzea baino.
Orokortzen ari naizela, bai; borondate
onez eta gogo biziz lanean ari diren politikariak daudela, ez dut zalantzarik egiten. Baina gizartera igortzen den irudia
lehen aipaturikoa da, tamalez.
Benetan, herri txiki zein Estatu handiko
politikariok: harritu egiten al zarete
gizartearen
atxikimendua
galdu
duzuela jakiterakoan?
2014ko urtarrila artzape-5

] getarian zer berri?

Parte hartzea handiagoa izan
da 2014ko aurrekontu
parte-hartzaileetan

otsailean
atseden
hartuko dugu

Bada urtebete Guztiok Bat! egitasmoa martxan jarri zuela Udal Gobernuak.
Honen helburua herritarren beharrak zuzenean ezagutzea, eta hala, herritarren
parte hartzea handiagoa lortzea zen. Bilera irekiak egin dira auzoz auzo, eta horretaz gain, fitxak bidali dira etxeetara bertan proposamenak jartzeko asmoz. Guztira, 13 fitxa jaso ditu Udalak, eta fitxa horietan 69 proposamen egin dira. Udal
Gobernua gustura agertu da herritarren jarrera dela eta, “parte hartze polita da
izan duguna, baina askoz handiagoa ere izan daiteke, eta hori horrela izaten ahaleginduko gara, orain arte bezala”.
Hauek izan dira proposamen nagusienak:
-Getariako herri bideen gida egitea.
-Auzolan ekintzak sustatu eta antolatzea herritarren artean, herriko txokoak txukuntzeko.
-Zumaiara joateko autobus geltokia konpondu eta Iturri Txikira doan pasealekua
zabaltzea.
-Udalaren lokalen azterketa egin eta hobeto antolatzea herriko elkarteen beharretara egokituta.
-Liburutegia osatzea.
-Gaikako zabor bilketa errazteko edukiontziak jartzea.

Urtero egiten dugun moduan, otsailean ez da Artzape kaleratuko, ez
aldizkaria ezta facebookeko orria
ere, martxora arte atseden hartuko
baitugu. Txoko honetatik eskerrak
eman nahi dizkiegu, harpidedunei,
publizitatea jartzen duzuenoi, udalari, sariak ematen dizkiguten guztie, Gure Txeruri, lan taldeari, banatzaileei eta, bereziki oraingo honetan,
kolaboratzaileei. Izan ere, zuek gabe
aldizkari hau ez litzateke hain berezia izango; lan bikaina egiten duzue
eta gure eskerrik beroena eman nahi
dizuegu. Martxora arte guztioi.

Askizuko iturregi hotela,
munduko 6 onenen artean
Mahasti inguruetan kokatzen den hotel eder hau munduko 6 onenen artean jarri
du "Food and travel" aldizkariak. Batik bat eskaintzen duen bake eta diskrezioagatik izan da izendatua, eta bertan ostatu hartzen dutenen profila hainbat tokietatik etorritako pertsonek osatzen dute. Estatu Batuak, Kanada, Australia, Frantzia
eta Ingalaterrako turistak dira gehienbat hotel honetara etortzen direnak.
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denboraleak
foka bat utzi
digu gure
hondartzan
Urtarrileko lehenengo egunetan izugarrizko denboralearen testigu izan
da jende andana. Olatutzarrek gure
kostaldea astindu dute eta arriskutsua izan den arren, naturak eskaini
digun espektakulua ederra izan da.
Miresmen honen baitan hala ere,
badaude sufritu duten animaliak,
eta horietako bat izan da gure hondartzan agertu den foka. Ez da soilik
Getarian azaldu, Orion, Donostian… ere izan dute ugaztun honen
berri. Gurean ordea, hilik agertu da.
Adituen esanetan, negu partean
Bretainia ingurutik hegoaldera joaten dira fokak tenperatura egokien
bila eta normala da urte sasoi honetan bateren bat gure kostaldean
agertzea.

] bi hitzetan

Sei buruhandi berri,
ume eta helduen gozagarri
Buruhandien presentzia beti izan da herriko kale eta txokoetan. Festak eta ekitaldiak alaitzeko pertsonaia biziak eta dibertigarriak dira, nahiz eta batzuei beldurgarriak iruditu aldi berean. Aurtengo San Anton jaietan baina, buruhandi bereziak aurkeztu dira. Hain zuzen, Guraso Elkartearen iniziatibaz, bertako
buruhandiak sortu dira. “Getarian ez zegoen buruhandirik, eta beti inguruetako
herriei eskatzen ibiltzen ginen (Orio, Zarautz, Aia…). Horrela, gure propioak izateko aukera luzatu genuen herriko hainbat elkarteen erantzun positiboarekin”
kontatu digu Begoña Garatek, Guraso Elkarteko partaideak.
Buruhandien egilea Irungo Xabier Garate izan da, eta trajeak aldiz, Getariako bi
emakumek sortu dituzte: Mertxe Aramendik eta Benita Irigoienek. “Beraien
borondatez josi dituzte, eta oso eskerturik gaude”. Guztira 6 buruhandi egin dira;
hiru handi eta beste hiru txiki. Handien artean arrantzalea dago (Prudentxio),
emakume sare konpontzailea (Ixidra) eta Tartalo. Txikien kasuan aldiz, Akerbeltz,
Elkano eta pailazoa (Martintxo). “Izenak Getariako auzoei keinu bat eginez aukeratu dira” gaineratu du Begoñak.

ezkerretik ezkubira: Akerbeltz, ixidra, Prudentxio,
elkano, tartalo eta Martintxo.

istripua
portuan
Urtarrilaren 13an istripu bat izan zen
moilan. Amets itsasontziak atzeranzko
martxa sartu zuenean, bertan zeuden bi
txalupa jo eta hondoratu egin ziren.
Horren ondorioz, pantalaneko zati bat
puskatu egin zen. Hala ere, ez zen pertsonarik zauritu.

txeruko kuota
Artzapen izenean
Arazo informatikoak direla eta, Gure Txeruren izenean pasatu berri dituzten kuotak, Artzape aldizkariaren izenean egin dira. Dantzak, esku-lanak eta abarrekoarenak dira.
Guk azaroaren 7an pasatu genuen kuota 22 eurokoa da herrian bizi direnentzat,
eta 27koa Getariatik kanpo bizi direnentzat. Barkatu eragozpenak.

Udalsarea 21 sareko udalek parte-hartze
handia izan dute 2013an Euskadin egindako Hondakinak Prebenitzeko Europako Astean; hain zuzen, azaroaren
16tik 24ra bitartean egin da, EAEko Hiri
Hondakinak Koordinatzeko Organoak
antolatuta. Hala, aipatutako udalek hondakinen prebentzioan oinarritutako 47
ekintza-proposamen aurkeztu dituzte
urtero egiten diren Hondakinak Prebenitzeko Europako Sarietan; guztira 60
izan dira proposatutako ekintzak.
Hondakinak Prebenitzeko Europako
Astean 25 erakundek parte hartu dute,
eta hondakinen minimizazio/murrizketari, berrerabiltzeari eta gaikako bilketari buruzko 60 ekintza-proposamen
aurkeztu dituzte guztira. Herri-administrazioek proposatu dituzte 60 jardueretatik 51; horietatik 47 Udalsarea 21 jasangarritasunerako udalerrien euskal
sareko udalei zegozkien. GKEek zein
enpresek launa proposamen egin zituzten, eta beste bat ikastetxe batek egin
zuen.
Sentsibilizazioa gazteen artean

Hiri Hondakinak Koordinatzeko Organoak bideo-lehiaketa bat antolatu zuen
Bigarren Hezkuntza, Batxilergo eta Lanbide Heziketako ikasleentzat; horri
gehitu behar zaizkio, halaber, erakundeek antolatutako gainerako sentsibilizazio-ekintzak, Europako erreferentzia
handiko ekitaldi horretan ezagutarazi
zituztenak. «Zure janaria ez da hondakin bat» izeneko lehiaketaren bidez erabili gabe baztertutako elikagaiek sortutako ingurumen-inpaktuaren gainean
parte-hartzaileek beren ikuspegia erakuts zezaten bilatzen zen, bai eta konponbideak proposatzea ere.
Lehiaketaren ebazpena urtarrilean jakinarazi da, eta sariak 2014ko Berdeago
azokan banatuko dira; Euskadiko jasangarritasunaren azoka hori urtarrilaren
24, 25 eta 26an egin zen Durangoko Landako Guneko instalazioetan

Informazioa gehiago:
Tel. 943 896024
www.ihobe.net
maizpuru@getaria.org
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] elkarrizketa

Street Boys Army:
“entseguak egiteko lokal duin
baten beharra daukagu”
Musika komertzialaren munduan modan
daude boy band-ak edo mutilez osatutako
taldeak. Milaka fan, batez ere neska gazteak, erakartzen dituzte doazen tokietara.
herrian ere badugu boy band bat, baina
ez soslai honetakoa. Beraien gustuko
musika egiten dute, ez komertziala, eta
urteekin eboluzionatu egin dena.

egun, hardcore estiloaren inguruan
dabiltza, hain zuzen, SBA osatzen duten
Alain inza, Jokin idiakez, Aitor garmendia
eta Mikel lorenzo gazteak.

noiz hasi zineten elkarrekin musika talde modura?

Zuen estiloa punk-oi! bezala definitzen duzue.

Aitor Garmendia: 2008an elkartu ginen. Hasieran 3 bakarrik
ginen. Jokin, Mikel eta ni. 16 eta 17 urte genituen.

Mikel Lorenzo: Punk-aren antzekoa da, baina askoz ere melodikoagoa. Punk-a oso azkarra da, zakarra, eta oi-a aldiz, melodikoagoa. Eta guk bien arteko nahasketa bat egiten dugu. Beno,
egiten genuen.
Orain pixka bat aldatzen ari gara. Eboluzionatu egin dugu, eta
egun hardcore estilora hurbildu gara.
Alain Inza: Letrak antzekoak izaten jarraitzen dute, azkenean
pentsamoldea berdina baita. Baina hardcore-a azkarragoa eta
zakarragoa da, punk-a baino.

nola eman zenien hasiera?

Mikel Lorenzo: Zumaian beste batekin gitarra jotzen ikasi
nuen, eta etxean gitarra bat nuen. Jokin musika eskolan ibilita
zegoen hiru urtez, eta bateria jotzen zerbait bazekien. Aitorrek
ere musikarako zaletasun handia zuen, eta berak ere zerbait jo
nahi zuela eta, hirurok elkartu ginen hasiera hartan.
Aitor Garmendia: Lagun batek utzitako gitarra bat nuen nik
etxean. Ez Jokinek, ez Mikelek, ez zekiten nik gitarra bat nuenik, eta egun batean nire etxeko gelan leihoak zabalik jotzen ari
nintzela entzun egin zidaten. Orduan Mikelek oihu egin eta
esan zidan: Ze, jungo al gaituk lokalea eta joko al diu zoze?
Halaxe egin genuen. Lokalea etorri ginen eta egun horretan
gure lehenengo kanta asmatzen hasi ginen: “Faxistarik ez”.
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Pentsatzen dut, musika estilo hau egitearen arrazoia, zuek ere
horrelako musika entzuten zenutelako izan zela.
Mikel Lorenzo: Noski. Guk musika estilo hau entzuten genuen
eta dugu. Janzkera aldetik ere estilo hau eramaten genuen.
Aitor Garmendia: Janzteko era orain aldatu egin dugu pixka
bat.
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entseguak egiten hasi eta zenbat denbora pasa zen lehenengo kontzertua eman arte?

Jokin Idiakez: 2-3 hilabete. Gure lehenengo kontzertua Gaztetxean eman genuen, eta gero herriko festetan, txosnetan.
Mikel Lorenzo: Arratsalde batean jo genuen gaztetxean. Gero
txosnetan jo behar genuenez, aurretik jendearen aurrean probatu nahi izan genuen, eta 20 bat edo elkartu ginen.
Jokin Idiakez: Hor oraindik Aitorrek gitarrarekin jo zuen. Bi
gitarra eta bateria ginen.
Aitor Garmendia: Egia. Baxua erosita nuen baina oraindik iritsi
gabe zegoen.
nola ikasi zenuten jotzen?

Mikel Lorenzo: Lehen esan bezala, nik Zumaian ikasi nuen.
Lagun batzuek erakutsi zidaten. Han dauden lokaletara joaten
hasi ginen eta bertan ikasi nuen.
Aitor Garmendia: Etxean espainiar gitarra zahar bat nuen eta
horrekin hasi nintzen. Interneten bideoak ikusten, hatzak non
jarri behar diren ikusi…
Jokin Idiakez: Nik perkusioa ikasi nuen musika eskolan. Ze
esatek taldeko bateria dago maisu hemen, eta berarekin. Txikitan hasi nintzen joaten eta 3 urtez ibili ondoren utzi egin nuen.
Aitor Garmendia: Hasieran musikalki ez ginen onak, egia esan.
Ongi pasatzea zen gure helburua, baina orain hori ere egiten
dugu, eta hobeto ere jotzen dugu.
Aurten bi urte beteko dira Alain taldean sartu zenetik. Abeslaria da. Beharrezkoa ikusi zenuten abeslariaren figura taldean?

Mikel Lorenzo: Hasiera batean ni nintzen abeslari nagusia,
baina pixkana abesti azkarragoak egiten hasi ginen, eta batera
kantatu eta gitarra jotzea zaila egiten zen. Gainera, abeslariaren
figura garrantzitsua da talde batean. Eszenatokia ere beteago,
osatuago dago.
Aitor Garmendia: Gure hasierako urteetan kanta errazak jotzen genituen, akorde eta nota gutxiekin, eta abesteko ez ziren
zailak. Baina orain hobetu egin gara, kantek zailtasun handiagoa dute eta konturatu ginen abeslari baten beharra genuela.

Alain Inza: 2012ko udan sartu nintzen taldean. Getariako festetan jo genuen eta han hasi nintzen.
letrak ikasteko arazorik ez?

Alain Inza: Alde horretatik ez. Hasieran segituan ahotsik gabe
geratzen nintzen, eta orain, ondo nola abesten den ikasten ari
naiz. Nik abesten nekien bezala eginda, konturatu nintzen ez
nuela asko aguantatuko. Horregatik laguntza eskatu nion
Erantzun taldeko abeslariari, eta orain diafragma erabiltzen
ikasi dut, eta askoz gehiago aguantatzen dut.
Zein da zuen letren bidez zabaltzen duzuen mezua?
Mikel Lorenzo: Gure mezua kalean dagoen egoera salatzea da.
Gizarte gaiak tratatzen ditugu.
Alain Inza: Guk bizitako pasadizoak ere bai. Bizipenak.
Jokin Idiakez: Futbolaz ere abesti bat dugu.
Aitor Garmendia: Realekoak gara, eta kanta bat egin nahi izan
genuen beraiei buruz.
Mikel Lorenzo: Faxismoaren kontrako abestiak dira gureak
normalean. Musika protesta da gurea.
diskorik edo maketarik grabatu duzue?

Mikel Lorenzo: Maketa bat grabatu digu Jonbuk.
Alain Inza: Baina batez ere guk entzuteko.
Jokin Idiakez: Denera hiru bat maketa izango ditugu grabatuta. Hasierako urteetan, 2009an edo, grabatu genuen aurrenekoa. Beranduago beste bat, eta orain azkenekoa, iaz. Kontzertu
bat ere grabatuta daukagu.
Aitor Garmendia: Baina ez dugu inoiz grabatu saltzeko
moduko maketa bat. Guretzako egin dugu. Arratsalde batean
jotzen jarri eta grabatu, ondoren guk etxean entzuteko.
Baina disko bat grabatzeko eskaintza izan duzue.

Alain Inza: Bai, izan dugu. Baina erabaki dugu ez grabatzea. Ez
dugu gure musika “profesionalizatu” nahi. Jotzen dugu gustatzen zaigulako eta nahi dugun tokietan. Grabatzekotan guk
gure kontura egingo dugu etorkizun batean, baina momentuz
ez dugu diskoetxe batekin hitza eman nahi, horrek lotura asko
suposatzen baitu.

“ez dugu gure
musika
´profesionalizatu`
nahi”

taldea sortu zutenean hiru ziren. getaiko gaztetxean ateratako argazkia.
2014ko urtarrila artzape-9
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“herritik
ateratzeko
aukera izan
dugu lagunen
eta
kontaktuen
bidez ”
Bilboko kontzertuan ateratako argazkia.

Aitor Garmendia: Ez dugu musika egiten dirua lortzeko, ongi
pasatzen dugulako baizik.
Abestiak euskaraz edo gazteleraz dituzue?

Alain Inza: Gazteleraz ditugu gehienbat. Egia esan errazago
ateratzen zaigu. Guk ere gazteleraz gehiago entzun izan dugu
musika.
Aitor Garmendia: Euskaraz eta gazteleraz ditugu. Eta ingelesez ere bakar bat dugu. Euskaldun petoak gara, baina egia da
abestiak asmatzea gazteleraz errazago egiten zaigula.
iaz kontzertu dezente eskaini zenituzten getariatik kanpo,
guztira 12. Jauzi kualitatiboaz gain, kuantitatiboa ere eman
duzue beraz.

Alain Inza: Herritik ateratzeko aukera izan dugu lagunen eta
kontaktuen bidez batez ere. Ahoz ahoko komunikazioaren
indarraren adibide garbia gara gu. Horrela, gaztetxetan, lokaletan, salatan, Bilboko Aste Nagusian… jotzeko aukera izan
dugu.
Jakin dugunez, Bilboko Aste nagusiko kontzertua berezia
izan zen.

Alain Inza: Bai, kalean jo genuen. Espaloi baten gainean,
Arriaga antzokiaren atzean dauden txosnen inguruan. Kontua
da Getariako gaztetxera Frantzeska deitzen den talde bilbotar
bat etorri zela eta beraiek gonbidatu ziguten Bilbora. Dirudienez, Aste Nagusian badago egun bat kontzerturik ez dagoena
eta hain zuzen egun horretan kontzertu “ilegal” hauek antolatzen dituzte portiko baten ondoan, kalean bertan. Eta guri han
jotzeko eskaini ziguten.
Zuetaz gain baina, beste talde batzuek ere jo zuten?

Alain Inza: Bai, guztira 4.
Aitor Garmendia: Gu bigarrenak izan ginen jotzen.
Zer pasa zitzaizuen?
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Alain Inza: Lehenengo taldeak amaitu zuenean, eta gu hasi
ginenean jotzen, guk argindarra hartzen genuen txosnan, DJ
bat hasi zen bere saioa egiten (azken momentuan programatu
zutena). Baina arazoak zituela-eta, ez zitzaion ongi entzuten,
eta guri aldiz bai. Ondorioz, guri argia kentzen hasi ziren txosnetako arduradunak.
Aitor Garmendia: Gu kontzertua eskaintzen eta publikoaren
artean oihuak eta haserreak entzuten genituen.
Jokin Idiakez: Kontzertua antolatu zutenen eta txosnetako jendearen artean zegoen liskarra. Ez genekien zer egin, bat-batean
argindarrik gelditu ginen arte.
Alain Inza: Azkenean, txosnetako arduradunek eta kontzertua
antolatu zutenek hitz egin zuten eta guri kontzertu laburrago
bat eskaintzeko esan ziguten. Argindarraren arazoa aldiz, han
aldamenean zegoen taberna baten laguntzarekin konpondu
genuen. Hantxe jo genuen guk eta DJ-ak 20 metroren barruan!
gainerako kontzertuetan inongo arazorik ez, ezta?

Alain Inza: Ez. Ongi moldatu gara. Zaldibar, Erandio, Oiartzun, Zestoa, Zarautz… Bai, toki batzuetan jo dugu.
Aitor Garmendia: Justu Zarauzko Gaztetxean jo genuena oso
ona izan zen. Getariar asko joan ziren, eta ederki pasa genuen.
Jokin Idiakez: Reala Championsen sartu zen egun horretan eta
gu Realeko abestiarekin prestatuta ginen aurretik.
Alain Inza: Kontzertu hori Sokoa tabernarako dirua ateratzeko
izan zen.
nolako entzuleak dituzue?

Alain Inza: Normal, ez dugu arazorik izan. Ez digute gauzarik
botatzen eta holakorik.
Aitor Garmendia: Errespetua izaten dute. (Barrez) Noiz edo
noiz gertatu izan zait hemengo gaztetxean jendea igo eta niri
kablea zapaldu eta holakoak, baina orokorrean ongi.
Alain Inza: (Barrez) Guk ez ditugu orokorrean neska gazteak
erakartzen, hori badakigu. Bai aldiz “makorroso” ugari.
nola aurreikusten duzue urte hau? iaz bezalako emankorra
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izatea nahiko duzue, ezta?

Alain Inza: Hala espero dugu bai. Iaz adina jotzen badugu gustura.
instrumentu berriak dituzue, kontzertuetara joateak ere gastua suposatzen du baina ez duzue diru laguntzarik jasotzen.

Alain Inza: Hala da. Egia esan udaletxetik ez dugu inoiz diru
laguntzarik jaso. Ez gara gu diru eske joan, baina beraiek ere ez
digute kultur arlotik edo, kontuan hartu. Hasi zirenetik, orduan
ni ez nengoen, ez dute interesik jarri gugan.
Mikel Lorenzo: Guk soilik lokal duin bat eskatu izan diogu
Udalari.
Baina lokalarekin ere arazoak izan dituzue.

Jokin Idiakez: Lehen beste lokal genuen, handiagoa, eta inork
ezer esan gabe oraingo honetara aldatu ziguten. Aurreneko
egunean sartu eta gure instrumentu eta gauza guztiak bata bestearen gainean utzi zizkiguten.
Mikel Lorenzo: Udala gurekin ez da oso ondo portatu.
Aitor Garmendia: 2010ean eskolako aretoa berritu egin zuten,
eta aretoan bertan zegoen gelan zeuden gure gauzak. Obra egiteko, gure instrumentuak aldatu egin zituzten tokiz, eta
oraingo lokal honetan bota. Bota esaten dugu bai, zer instrumentu batzuk kolpeak zituzten. Eta hau guztia gure ezer esan
gabe egin zuten.
Mikel Lorenzo: Instrumentuak konpontzera eraman genituen
eta guk ordaindu genuen.
Aitor Garmendia: Lokal falta zela eta, ia urtebetez jo gabe egon
ginen.
Baina oraingo lokal honekin ere ez zaudete gustura.

Alain Inza: Begira zein kondizioetan gauden.
Jokin Idiakez: Aurretik genuena honen bikoitza izango zen.
Gela hau berezko lokalera sartzeko sarrera zen, pentsa!
Aitor Garmendia: Lasaiago entsaiatzeko tokia genuen, instrumentuak behar bezala jarrita…
Alain Inza: Bolumen askorik ezin dugu igo, bestela soinua akoplatu egiten da…
Mikel Lorenzo: Guk ez dugu Udalak dirurik ematerik nahi,
guk lokal txukun bat eskatzen dugu. Haurtzaindegiko haurrak
mugitzen direnean, lokal hori adibidez.
eskola kanpoko hesiarekin ere arazoak izan dituzue.

Alain Inza: Eskolako zaintzaileagatik ez balitz, guk ezin izango
genuke lokalera sartu. Hesia jarri zuten, guri inork ez zigun abisatu, eta giltzarik gabe geratu ginen. Hor ikusten da gugan
dagoen interesa.

“lokal falta zela eta,
ia urtebetez jo gabe
egon ginen”

Mikel Lorenzo
taldeko espiritua da. gitarra jotzen du
eta horretaz gain, abestu eta koroak
egiten ditu.
ta l d e g u s t u k oe n a : non Servium,
Adversion, los Muchachos, rPg7…
Asko.
Jo d u z u e n l e k u r i k o n e n a : getariako gaztetxea.
ikusi duzuen kontze rturik gogoa ngarrie na: Bergarako Sala Jam-en Adversion eta non Servium ikustera joan
ginenean.
non joko zenuke gustukoen: nik edozein tokitan, gure
jendea dagoen leku batean eta ongi tratatuko diguten
tokian.

Aitor Garmendia
Baxua jotzen du. doinuak, letrak…
prestatu egiten ditualdez aurretik.
etxeko lanak eginda ekartzen ditu
askotan.
talde gustukoena: ramones.
Jo duzue n le kurik onena: Zarauzko
gaztetxea.
ikusi duzue n kontzerturik gogoangarrie na : Zarautzen Carrocerias Betoño ikusi nuenekoa.
non joko zenuke gustukoe n: Amets bezala, new Yorkeko CBgB sala historikoan.

Jokin Idiakez
taldeko bateria-jolea. erritmoa da,
musika eramaten duena. ezkutuan egonagatik ere, presentzia handia du kontzertuetan.
talde gustokoena: non Servium.
Jo duzuen lekurik onena: getariako
txosnetan.
ikusi duzuen kontzerturik gogoa nga rriena: ibarrako
gaztetxean non Servium. leku txikia zen, jendez gainezka,
denok izerditan. ederra izan zen.
non joko ze nuke gustukoen: donostiako Aste nagusiko Piraten karteldegian adibidez, edota Bilbon.

Alain Inza
Managerra eta abeslaria. Azkena etorri
da taldera, baina ongi moldatu da. kantatzen hasten denean hazi egiten da.
ta l d e
g u st u k o e n a : Anestesia.
Jo duzue n le kurik one na: Bilboko
Aste nagusiko kontzertua.
i kusi duz uen ko ntze rturik gogoa nga rrie na : Asko,
baina batekin geratzekotan, aurreneko aldiz Anestesia entzun
nuenean,
hatortxu
rock-en.
non joko zenuke gustukoe n: Jendearen erantzun ona
den edozein tokitan, egia esan.
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2014.urteko San Antonak lau egunetan ospatu genituen.
Adin guztikoek gozatu ahal izan genituen jaiak, denetarik
egon baitzen. Ostegun arratsaldean, txokolatada eta
buruhandi berrien aurkezpena egin zen. Ondoren, trikitilarien musikarekin kaleetan zehar korrika ibili ginen, Prudentxio, Aker Beltz, Elkano, Ixidro, Tartalo eta Martintxorengandik ihesi. Ostiralean, San Anton egunean, jende
ugari gerturatu zen aurtengo txakolin uzta berria probatzera. Frontoian, 2.000 txakolin botila ireki zituzten. Gure
erreginari laguntzeko Giroa, Harralde, Mahasti eta Taxco
tabernatakoek euro batean prestatutako pintxo goxoak
jateko aukera izan genuen. Pintxo irabazlea, aurten
Harralde tabernarena izan zen eta 2014ko Mahasti Jaun
Amets Arzallus hautatu zuten. Egunean zehar, txistulariak, azoka, bertsolariak, herri kirolak eta trikitilariak
izan genituen. Eguna Egan taldearekin amaitu zen.
Larunbatean , euria egin arren, jaiak aurrera jarraitu zuen.
Polikiroldegian pilota partiduak jokatu ziren eta frontoian
umeak Tringili Trongolorekin jolasteko aukera izan zuten.
Gauen, Balenciaga museoan, Bertso Txapelketako sei
finalistek saio bikaina eman zuten.
Jaiak amaitzeko, igandean, eguna Getariako musika bandak hasi zuen dianarekin. Eguerdian hauek ere elizan
kontzertua eskaini zuten.
Hurrengo urte arte San Anton!
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ikasturte honetan getariako Bertso eskolak
10 urte bete dituenaren aitzakian elkartu
gara orduko partaide izan ziren Andoni
iturbe eta iñaki olaizola, eta oraindik jarraitzen duten haritz esteban eta iker Arangurenekin. Baina kontuak horrela izaten dira, eta
buruari eragiten hasi direnean, lehenengo
bertso sorta hartatik jada 14 urte pasa
direla ohartu dira. garai hartako istorioez
solasaldi polita izan dugu lauekin.

“2001eko Euskal Herriko Txapelketa Nagusia baino lehenago
hasi ginen gu bertso eskolan” gogoratu du Andoni Iturbek.
“Oraindik belodromoan kantatzen zen orduan, eta oker ez
banago, azkeneko aldiz jokatu zen finala han” aipatu du Haritz
Estebanek. 2000. urtean hasi ziren beraz Getarian bertsotan,
2000. urteko urrian. “Lehenago ere egiten genuen guk bertsotan, parrandan aterata koadrilan” azpimarratu du Iker Arangurenek.
Udalak antolatu zuen ikastaro hura. Hiru hilabeteko ikastaroa
izatetik, ia ikasturtea egitera pasa zen ordea. Eta handik, bertso
eskola deitzera. “Aurretik kurtsoa antolatzeko beste saiakeraren bat egin zela uste dut” aipatu du Ikerrek. “Bai hala da,
baina ez zuen gutxieneko jende kopurua bete eta horretan utzi
zen” gaineratu du Haritz Estebanek.
Bertsoekin lehenengo kontaktua baina, Iturzaeta eskolan izan
zuten. “Bertso tailerra deitzen zen irakasgaia, eta hantxe abestu
genituen lehenengo bertsoak” aipatu du Andonik. “Mendizabal bertsolaria ere etortzen zen guregana” esan du Ikerrek.

Plaza, eskola bera
Behin lehenengo ikastaroa antolatu zenean, arrakasta izan
zuen ekimenak. “Hasierako urte hartan 8-10 pertsona izango
ginen” esan du Andonik. “Beste urte batean 15 bat lagun izatera ere iritsi ginen, eta gogoratzen naiz bi klasetan banatzen
ginela” gogoratu du Haritzek.
Adin ezberdinetako jendea elkartzen zen, eta aniztasun horrek
aberasgarriagoa egiten zuen bertso eskola. Adinaz gain, generoan ere ez zen ezberdintasunik egiten. “Emakume dezente
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“2001eko euskal
herriko txapelketa
nagusia baino
lehenago hasi ginen
gu bertso eskolan”
pasa dira eskolatik, betidanik gainera. Urtero bat edo bi izaten
ziren”. Interesgarria den beste datu bat ere aipatu dute: “Getariatik kanpoko 15 bat pertsona pasa dira gure bertso eskolatik,
eta hauek 5 herri ezberdinetatik etortzen ziren”.
Giro atsegina eta lagunarte alaia osatzen zutela baieztatu dute
laurek. Baina… emankorra izan al da Getariako bertso eskola?
Plazako bertsolaririk atera al da bertatik? “Hasieratik plazako
bertsolaririk ez zela aterako bagenekien. Gu ez ginen helburu
horrekin joan eta halaxe esan genion Amaia Agirre irakasleari
ere” aipatu dute. “Gure helburua pixka bat bertsotan ikastea
zen, gure artean zerbait kantatzeko moduan egitea eta lagunarte atsegina igarotzea” aipatu du Andonik. Inaki Olaizolak
berriz hau gaineratu du, “bertsoak gustuko zituzten pertsonak
elkartu ginen hemen, eta afizio hau elkarbanatzeko eta horrekin gozatzeko aukera aprobetxatzea zen ideia. Alegia, bakoitzaren bertso maila hobetu edo garatzea baino, ongi pasatzeari eta
lagunarteari eman genion lehentasuna”.

] erreportajea / Bertso eskolaren oinarriak
Orain ordea, bertso saio “profesional” hauez gain, bertso eskolakoek ere ekintzak antolatu eta bertan parte hartzen dute.
Santa Eskean ateratzen dira, Euskararen eguneko bertso afaria
antolatzen dute, San Joanetako festetan parte hartzen dute…
“Kuriosoa da, baina ekintza guzti hauek Amaia ez dagoenetik
hasi gara egiten, eta noiz edo noiz berarekin topatu naizenean
esan dit ea berak uzteko zain egon garen guk plazak egiteko”
aipatu du Haritzek.

Amaia Agirre irakaslea eta metodologia
“Oso irakasle ona zen Amaia, klaseak erabat prestaturik ekartzen zituen” gogoratzen dute laurek. “Emakume jatorra, jakituna eta pazientzia askokoa zen. Pentsa, 10 urtean ibili zen,
jakinda ez genuela inork plazak egiteko asmorik izango. Oraindik ere kontaktua mantentzen dugu”.
Metodologia aldetik, Amaiak hainbat ariketa ekartzen zizkien
prestatuta. “Hasiera batean, bertso zaharrak kantatzen genituen pixka bat berotzeko eta lotsak alde batera uzteko. Ondoren errimak lantzeko ariketak egiten genituen, doinu berriak
ikasi… Denetarik pixka bat. Txapelketa moduko bat ere antolatzen genuen tarteka. Taldea bitan egin eta elkarren aurka aritzen ginen”.

Eboluzio ona izan du bertso eskolak. “Herrian bertso giroa jartzetik, pixkanaka bertsolariak ateratzera doala uste dut nik. Hor
dugu Danel Olanoren adibidea. Lehen beti kanpoko bertsolariez osatzen ziren saioak, eta iaz, San Joanetan esaterako, bertsolari profesionalekin batera, Olanok kantatu zuen”, aipatu du
Iñakik.
Hutsunea ikusten dute ordea. “Ez daukagu gazteen talderik,
eta polita izango zen sortzea”. Azken urteetan, Jon Ander de la
Hoz eta Danel Olano gerturatu dira bertso eskolara, baina gazteagoen taldea beharrezkoa ikusten dute, oinarri sendo bat egiteko. “Txikien mailako Eskolarteko Euskal Herriko txapelduna
daukagu Getarian, Libe Goenaga, baina Zarauzko Etxebeltz
bertso eskolan ibiltzen da”. Badakizue, gogoak duen edonork,
gaztea edo heldua izan, atea non jo.
Edonor tentatzeko moduan!

Gaur egun irakaslerik gabe dabiltza eta orain partaide bakoitzak hartzen du astetik astera klasea prestatzeko ardura. “Sistema honekin 2 urtez ibili gara, eta ikasturte honetan pixka bat
libreago egiten dugu. Saio bat balitz bezala osatzen dugu klasea” aipatu du Haritzek.

ekimenen sortzailea eta etorkizuna
“Getariako bertsozaleen erreferente bihurtu da bertso eskola”
aipatzen dute. “Plazako bertsolariak ez gara atera, eta alde
horretatik ez da emankorra izan, baina nire ustez, bertso eskola
honek, bertso giroa sortu du herrian. Lehen ez zegoen horretarako girorik, talde edo koadrila batzuk zeuden, baina ezer sendorik ez. Bertso eskolak giroa indartzea lortu du. Orain,
momentu honetan, bertso saio dezente egiten dira herrian, esaterako. Korrikaren alde, 2 urtetik behin bertso saioa egiten da,
bertso afariak egin izan dira, San Antonetan bertso saioa antolatzen da, Gaztetxean…” esan du Iñakik.

“getariako
bertsozaleen
erreferente
bihurtu da
bertso eskola”

“ez daukagu gazteen
talderik, eta polita
izango zen sortzea”

hasiera batean elkartzen ziren bertso-kideak.
2014ko urtarrila artzape-15

] harritarten txuxupeka / herri eskola

Igeriketa
ikastaroa
Urtarrilaren 16an, San Anton bezperan, Zumaiako igerilekuan hasi genuen 3. eta 4. mailakoek igeriketa ikastaroa. Otsailaren 12an
bukatuko dugu. Autobusean joaten gara.
Bi taldetan banatuta gaude: 3. mailakoak alde batetik eta 4. mailakoak bestetik. Hiru irakasle ditugu, gureak Jon du izena.
Zumaiako kiroldegian bi igerileku daude, bat handia eta sakona eta bestea txikia eta sakonera gutxikoa; bietan ura epela dago.
Ariketak handian egiten ditugu, txikian saioaren bukaeran libre emandako tartean, jolastu.
Lehenengo egunean egindakoa kontatuko dugu:
Aldagelatik irtetean dutxatu eta txankletak horma baten ondoan utzi genituen, banku batzuetan eseri eta zerrenda pasa ziguten,
ondoren taldetan banatu eta uretako ariketak egiten hasi ginen taula urdin batekin.
Oinarrizko hiru arau hauek kontuan izan behar ditugu beti: hankak gelditu gabe mugitu, burua uretan sartu eta besoak ondo
luzatu.
Gero saltoka ibili ginen, nahi genuen bezala eta bukatzeko piszina txikira pasa ginen jolastera.
OSO ONDO PASATZEN DUGU!!!!!!!!!

4. mailako ikasleak.
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] getaiko gaztetxea

Gure mundu propioa

Espainiar Estatuaren barne produktu gordina 2013.urteko hirugarren zatian %0.1 igo da, urte hasierako ikerketetan, urte balorea %-2.00 zen, urte amaieran %-1.1. 2008.urtean BPG 1.087.788
milioi eurokoa zen, aurtengo urte amaieran 255.353 milioi eurokoa da. Iragarpenak onerantz doazte, tasa maximoetara heltzeko denbora pixkat beharrezkoa izango da ordea. Urtearen
azken zatian, BPG Per Capita urte hasieran bezala mantendu da,
5.600 mila eurotan. Adi, 2008.urtean norbanakoak zuen kapitala bataz beste 23.900 mila eurokoa zen, eta %1.8ko igoerarekin, gaur, %0 da igoera. Beraz, bizitzaren kalitatea murriztu
egin da, asko gainera. Igoera beti da berri ona, oso txikia izanik
ere, ez amorerik eman beraz.

Kontzertuek abenduak 20 eta 27an izan zuten kabida. Abenduak 20an Fiend eta Drihen musika taldeak izan genituen protagonistak. Ikasle zein langileak opor giroaren aterpean egonik,
gau ederra izan zen, gizartearen obligazioaz liberaturik. Musikaz gozatzeko aukera ezinobea bizitu izan genuen.
Bestalde, abenduak 27an hiru talde izan genituen taula gainean. Eros+Massacre (Blac metal emozionala) Madriletik etorriak, Descubriendo a Mr. Mime (Hardcore emozionala) hauek
ere Madriletik etorriak eta Yaw (Rock emozionala) euskaldunak, Donostiatik etorriak. Ikusleok Olentzerok ekarritako niki
berriekin musika emozionalaz gozatzeko aukera izan genuen,
gaua alaia eta bizia izan zen.

Gaztetxea ez da etorri logika merkantilista batetaz hitz egitera,
arazoak medio izanik ere, antolatu ditugun kontzertuaz eta
gaztetxe barneko zein kanpoko partaideen bizipenak kontatzeko idazten dizuegu. Zalantza ekonomikoak izan eskero,
larunbat gauetan La sexta noche delako programan, Gay de Liebana unibertsitateko maixu eta ekonomilariak irtenbidea emateko prest egongo da.

San Blas, Santa Ageda eta inauteriak ditugu otsailan zehar,
beraz, badago zer eginik datu ekonomikoak zoriontasunez
buzti ahal izateko. San Antonetako ajea gainditua izanik,
otsaila bizi-bizia dugu aurretik. Informazioa behar izan eskero,
sare
sozialetan
arakatu
dezakezu,
zehazki;
www.facebook.com/getaiko.gaztetxea.

Poker Texas Holdem txapelketa izan genuen urte amaieran urtero
legez, irabazlearen diruarekin BPG agian punturen bat igo da,
inbertsio interesgarriren bat edukiko du agian buruan eta.
Beraz,urtero bezala poker txapelketa ospatu zen gaztetxean,
partaide nahikoa izan genuen ordu interesgarri batzuk igaro
ahal izateko. Pokerraren arrazonamendu matematikoa garunaren garapenerako egokia omen da, xakea bezala. Beraz, dibertigarria izateaz aparte, hezkuntza garapenerako baliagarria
izan zen.

] historiaren katebegiak /

Udaletxeko artxiboetatik ...EREITEN kultur zerbitzuak

Hontxa gorostidiren amari dedikatoria
Ezaguna da Angel Gorostidi Gelbentzuren Getariaren historiarekiko interesa. Interesa edo maitasuna. 2005. urtean Idoia Arrietak
haren Getariako albisteak izeneko lanaren edizio kritikoa dugu horren lekuko.
Gorostidiren biografoek emaniko datuak oso harrigarriak dira. 40 urte baino ez zituela hil bazen ere, bere idazlanak ugari dira.
Egunkarietan zein aldizkarietan. Merezi du nabaritzea, esate baterako, Euskal Erria aldizkarian idatziko artikulu kopurua, 50tik
goitik. era berean, datu hauen arabera, 30 urteak bete aurretik zuzenbidean doktore genuen Angel. Angel edo… Aingeru.
Izan ere, arestian aipatu Getariako albisteak lanaren orijinala digitalizatu berri du udalak. Koldo Mitxelena kulturunean makinaz
idatzitako kopia bat dago eskuragarri. Kopia horrek, baina, hutsune batzuk ditu.
Orain digitalizatu dena, ordea, Gorostidik berak eskuz idatzitakoa da. Jatorrizkoa. Ohar eta zirriborro. 792 orri dira, folio erdikoak, gehi gutunen bat edo beste. Papera egoera onean dago, eta agiria zaharberritu zuen orain dela urte batzuk.
Interesgarria da, era berean, Angelek bere amari eginiko eskaintza. Euskaraz eta Aingeru bezala sinatuta.
Horrelako lanak behar bezala gordetzea beti da beharrezkoa. Are gehiago Getaria bezalako udal artxibo batean. Izan ere, nahiz
eta Getarian Gipuzkoako historian funtsezkoak izan diren hainbat gertakizun gertatu, artxiboa oso zigortuta dago. Erreta, hobe
esanda.
Horregatik, Getariako historia jorratzen duen lan honek merezi duen zaintza izango du orain.
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] herriko toponimia / Andres Alberdi

Antxirria

] literatur txokoa / Izaskun Larrañaga

hobe isilik
Idazlea:
Garbiñe Ubeda (Tolosa, 1967)
Argitaletxea: Elkar
Urtea: 2013
Orrialdeak: 132

Argazkia: getaria liburutik ( Antxon Aguirre Sorondo)

Getariar guztiok ezagutzen dugu paraje hori. Moila zaharrean
ontziak lehorreratzeko dagoen toki aldapatsua da. Gaur egun
arranpala izena ere ematen zaio (arranpala hitz hori erdarazko
rampla hitzetik dator).
Ba ote da getariarrik antxirrian bainatu ez denik? Baina zer esan
nahi du?
Hartxintxarrez, harri-koskorrrez beteriko gunea edo parajea esan
nahi du, itxura denez. Getarian antxirri esaten diogu (garai
batean Zumaian ere bai nonbait), baina forma-aldaera bat baino
gehiago ditu han-hemen: altxirri, artxirri, altxerri… esaten diote
herriaren arabera. Oinarrian, har(ri) + txirri > (h)artxirri elkarketa
dago, eta, esan bezala, harri-koskor esan nahi du.
Izan ere, Getariako antxirria harri-koskorrez beteriko parajea
izan zen gerra-ondoan, 1940. urte inguruan, porlanez erabat
estali zuten arte. Horren testigantza oraindik ere eman dezakete
laurogei urtetik gorako aitona-amonek, eta baita argazki zaharrek ere. Moila zaharrean Fraileburu azpian ere ba omen zen
leku bat “Pedro ederren antzirriya” deitzen zitzaiona.

Orain arte, euskal literaturan
ezezagun izan zaigun idazle
baten lana aurkeztera natorkizue hilabete honetan. Garbiñe Ubedaren Hobe isilik
lana. Idazle honek argitaratzen duen lehen eleberri laburra da, baina kazetaria izanik, badu esperientzia letren
munduan. Horrez gain, saiakeraren bat idaztera ere
ausartu izan da.

desagertu zen, nora joan zen,
berak desagertu nahi izan al
zuen… baina, aitoraren desagerpenaren gaia familiak
duen orban gisakoa da eta,
honi buruz ez da hitz egiten.
Narratzaileak, Bakartxok,
izeba batek gordeta dituen
eskutitz batzuk aurkitutako
ditu eta, hemendik aitonaren
desagerpenari buruzko ikerketa interesgarria hasiko du.

Istorio hau lehen pertsonan
idatzita dago eta, Bakartxo
dugu narratzailea. Bakartxo
aitonari hitz egiten ariko
balitzaio bezala agertzen
zaigu; Gerra Zibilaren ostean
galtzaile suertatu eta, Euskal
Herritik Frantziara alde egin
eta, han desagertu zen aitonari zuzentzen zaio. Bakartxok mila galdera ditu: noiz

Lan historikoa izateaz gain,
sekretuek
berebiziko
garrantzia izango dute istorio honetan. Batzuetan sekretuak jakitea beste gauzarik
ez da izaten pertsonon
artean baina, sekretuak pozgarriak edota harrigarriak
izateaz gain, mingarriak ere
gerta daitezke. Hori horrela,
batzuetan, hobe isilik.
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] iritzia / Iñaki Requejo

Rapsoda neoliberalak
1935-1940.urte artean De la Démocratie en Amérique textu klasikoan, Alexis de Toqueville (1805-1859) pentsalariak honako
baieztapenak plazaratu zituen; “Legeak kontingenteak eta ezegonkorrak dira mores (ohiturak) oinarri moduan ez badituzte”
edo “Ohiturak dira gizarte baten iraunkortasuna eta betierekotasuna bermatzen duten fenomeno bakarra”. Mores edo ohitura kontzeptuak pertsona baten egoera moral zein arrazionala
du kontuan hartzen, “bihotzaren ohiturak” zein “garunaren
ohiturak” barnebilduz. Ohitura hauek izanik erabakigarriak
banako ezberdinen formakuntzan, giza harremanen espirituaren arkitektu izanik.
Bigarren gerrate mundialaren ostean, 1945.urtean, Erresuma
Batuan zehazki, Welfare State (ongizate estatua) kontzeptua
erabiltzen hasi zen lehen aldiz. Frantziako bigarren inperioan
(1852-1870) État-Providence (Estado providencia) eta lehenago,
Ingalaterran social assistance (laguntza soziala) kontzeptuaz
ere ezagutu izan zen, ez zehazki “egungo” ongizate Estatuaren
pretentsio eta konstrukto moduan. Alemanian bigarren Reich
(1871) edo politika bimarckianaren baitan, Wohlfahrtsstaa kontzeptua erabili zuten katedra sozialistak edo unibertsitateko
sozialistak gizarte materiak definitzeko. Ongizate logikaren eta
sozialdemokraziaren zantzuak nabariak ziren, bigarre gerrate
mundialaren osteko beldur eta babes beharrak zirela eta. Gizakiaren esanahi ilustratua mantentzeko oihu sakon bat izan zen,
dignitatearen kontzeptu artifizial eta giza eskubideen inplantazioaren abiapuntu sendoa.
Liberalismoaren aurkako gudan, Keynesianismoak (politika
fiskal eta monetarioaren erabilera) “Estatu paternalista” eta
“klientelarra” sortzeko zeharkako bultzada eman zuen, klientela asegaitza da, eskakizunak betierekoak eta amaigabeak
bihurtu dira. Neoliberalismoaren mesedeetarako, ongizate
Estatua maldan behera baitoa. Laissez faire (utzi egiten) delako
kontzeptu frantsesaren protagonismoaren gorakada nabarmentzen hasi da, mugarik gabe,helburuik gabe.
1973. urteko petroleoaren igoerak Estatu industrializatuak
balantza batean jarri zituen, petroleo eskakizunak handiegia
zirelako. Nolabait, aldi berean rezesioa (BPGren jaitsiera) eta
inflazioa (merkatu prezioaren gorakada) eman zen. Modelu
Keynesiarra eta ongizate modelua zalantzan jarriaz. Haziendak
banaketa ekonomikoa modu egokian aurrera eramateko kapitala galtzen hasi zen, Estatuaren diru hornidura kantitatea
murrizten hasi baitzen, beraz, langabezi laguntzak ezin izan
ziren eman modu egokian adibidez. 80-90.hamarkadan ongizate Estatuak karga fiskalaren gorakada ahalbidetu zuen, zerga
zuzen zein zeharkakoen bitartez. Ronald Reagan AEBko presidenteak edota Margaret Thatcher Erresuma Batuko lehen
ministrak, arlo pribatuaren beharrezkotasuna azpimarratu
zuten arazo honen aurrean, arlo publikoa baztertuz. Eta hitzak
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sakratu bihurtzen ari dira, Neoliberalismoaren presentzia gure
ordenamendu logikoaren partaide bakarra bihurtzen ari baita,
gure baloreen zizelkatzailea izanik. Globalizazio ekonomikoa
neoliberalismoa defendatzen dutenen neurrira egina dago,
beren ideologia basatia aurrera eramateko tresna ezinbestekoa
dute, eskubide sozial eta ekonomikoak (gutxieneko soldatak,
segurtasun soziala) Estatuak eskaini izan ohi du, Estatuaren
traszendentzia batek, hots, globalizazio ideologiaren inplantazioak Estatua suntsitzen du, guztia FMI edo BMren atzaparretan utziz. Errege horiek oligopolio sistema baten baitan bizi
dira, Estatua izanik indar ekonomiko hauen morroi. Non dago
Montesquie (1689-1755) kronista eta pentsalariak proposaturiko botere banaketa? Absolutismo egoeraren baitan bizi gara,
indar exekutibo, legegile eta judiziala esku ezberdinetan daude,
ordea, esku horiek ari fin eta indartsu batez kontrolaturik
daude, logika edo arrazonamendu ekonomikoa izanik eskua
halguztinduna. Kant (1724-1804) filosofo prusiarra dardarka
egongo litzateke bizirik balego, gizakia helburu izatetik kalkulu pribatu utilitarista izatera heldu baita, eskubideak jada aposteriorizkoak dira, eta beraz gizakiaren existentziak ez du
zentzurik ez bada lan potentzia zapaldu moduan. Babes instituzionalaren beharrean gaude; small is beautiful ideia kontsideratu behar dugu, hots, gizarte anitz eta “pribatuak” eskeintzen
duela errentagarritasun moral zein ekonomiko egokiagoa.
Mores kontzeptua izanik balore eta ekintzen aulki, logika neoliberal honetatik askatu behar dugu. Logika honek, komunikabideen errege izanik, arrazonamendu honetatik kanpo dagoena irrazional eta inmoral moduan azpimarratzen baitu.kausa
neoliberalaren beharrezkotasunaren partaide gara, seriean eraikiriko automatak gara funtsean, futbol partidak eskeintzen dizkigute etxeko sofan modu otzan batean egon gaitezen. Mores
zehatz bat dabil inguruan bueltaka, mores arriskutsua eta gustagarria, esklabutza espirituala.
Marxen historiaren kontzepzioak (Prologo a la Contribución a
la Crítica de la Economía Política [1859]) honela dio: “en la producción social de su vida los hombres establecen determinadas relaciones necesarias e independientes de su voluntad, relaciones de producción que corresponden a una fase determinada de su desarrollo de sus
fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real
sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que
corresponden determinadas formas de conciencia social. El modo de
producción de la vida material condiciona el proceso de la vida social
política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que
determina su ser sino, por el contrario, el ser social lo que determina
su conciencia”.
Eraiki ditzagun beraz produkzio erlazio duinak, kontrolatu
dezagun izate soziala eta gure espirituak, orduan izango baikara gure kontzientzien jabe.

] elan-euskadi

Joan den abenduaren 5ean, Nelson Mandela hil zen. Nelson Mandelaren hiletan ikusi genituen irudiak zinismoaren ekitaldirik
handienetariko bat bezala gogoratuko dira. Nazioarteko buruzagien diskurtsoetan eta kazetarien kroniketan Apartheid ereduaren gaiztakeria guraso politikorik gabe agertzen zen. Hala ere, esan behar da aberrazio eta itxuragabekeri haren sostengatzaileek izenak eta abizenak dituztela: EEBBak, Erresuma Batua eta oro har mendebaldeko sistema politikoak. Ronald Reagan eta
Margaret Thatcher bereziki disimulorik gabe Hegoafrikako Apartheidearen alde izan ziren. Hedabideek Mandela Walt Disneyren pertsonaia bihurtu zuten emantzipazioaren zama kentzearren. Horrela, Mandela aitona jator eta maitagarri bezala legoke
publikoaren memorian.
Dena den, errealitate historikoa oso bestelakoa izan zen eta seinalea Mandelak berak eman zuen espetxetik irten zenean Kubara
joanez. Momentu horietan Mandela ez zen oraindik Hegoafrikako presidentea baina publikoki, Santiago de Kuban 1990ko “26
de Julio”ren ekitaldian, aitortu eta eskertu zuen Kubaren jarrera politiko eta militarra Afrikan. Mandelak bazekien Namibiaren
independentzia zein apartheiden bukaera Hegoafrikan borroka baten ondorio izan zela. 1987-88 artean Cuito Cuanavaleko batalla eman zen eta bertan Angolako ejertzitoa eta Kubako troparik onenak elkarrekin Hegoafrikako ejertzitoa garaitu zuten hego
Afrikako indarren korrelazioa eta alde honetako geoestrategia aldatuz.
Hori izan zen benetako historioa.
Independentziak lortuak, berdintasunaren aldeko politikek egiteke jarraitzen dute.

]otsaila eta martxoko agenda (martxokoa oraindik osatzeko dago)
] Santa eskean
[Otsailaren 4a, asteartea]
SANTA AGEDA BEZPERA:
Txistuz, trikitixa eta kantuz
kaleak alaituko dira.
ITURZAETA HERRI
ESKOLA: txistulari eta eskola
osoa Santa Agedako ohiko
koplak kantari.
14:30ean: Lehen Hezkuntzako ikasleak irtengo dira,
eta ibilbide hau egingo dute;
Potzuaga, Kristobal Balenziaga, Herrerieta, Kale Nagusia eta Frontoia.
15:15ean: Haur Hezkuntzako
4 eta 5 urtekoak plazan elkartuko dira Lehen Hezkuntzakoekin, eta alde zaharreko
buelta egingo dute; Elkano,
Katrapona, Nagusia eta Frontoia.
15:45ean: 2 eta 3 urtekoak
frontoira jaitsiko dira.
*** Jasotzen den dirua G.K.E.
bati bidaliko zaio.
[Otsailaren 8a, larunbata]
AUZOZ AUZO
SANTA ESKEAN!!!
Irteera ordua: 08:30ean.
Lekua: Getariako plazan.
Antolatzailea:
Getariako Bertso Eskola.
Buelta, herrira 19:00ak inguruan.

] eski-irteera
[Otsailak 8 eta 9]
LUZ ARDIDEN ski estaziora
(Luz-Saint-Sauveur, Frantzia)
Irteera: otsailaren 8an,
larunbata goizeko 05:00etan
plazan.
Itzulera: Otsailaren 9an
iluntze aldera.
Izen-ematea: urtarrilaren
28tik otsailaren 3ra.

] odol ematea
[Otsailaren 21a, ostirala]
ODOL-EMATEA
Ordua:19:00etatik 21:00etara.
Lekua: anbulategian.
Antolatzailea: Gure Txeru
elkartea.

] Zine
emanaldia
[Otsailak 2,9,16 eta 23]
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ZINE EMANALDIA
Ordua:17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoa.
Antolatzailea:
Guraso Elkartea.

] irakurletaldea
[Otsailaren 27a, osteguna]

KATUKALE irakurle-taldearen saioa.
***Irati Jimenez idazlearen
bixita izago da.
Ordua: 18:30ean.
Lekua: Saiaz Hotela.

] lehiaketa
INAUTERIAK 2014
KARTEL LEHIAKETA
***ikus oinarriak
Lanak aurkezteko azken
eguna, otsailak 17.

] inauteriak
[Otsailaren 31a, ostirala]

INAUTERI FESTA HERRI
ESKOLAN eta
KIROLDEGIAN: Mozorro
desfilea, jolasak, festa, txokolatada.
Ordua:14:30ean.
[Martxoak 1 eta 2]

INAUTERI FESTA
GETARIAN: mozorroen
desfilea, lehiaketak, Gure
Txeruko dantzariek Euskal
Inauteriari keinua, musika,
sariak, Musika Bandaren
inauterietako kontzertua.
*** ERAKUSKETA: Kartel
lehiaketara aurkeztutako
lanak, udaletxeko sarreran
ikusgai egongo dira aste
osoan, otsailaren 24tik martxoaren 3ra.

] Cristobal
Balenciaga
museoa
CBM PROGRAMAZIOA
2014 OTSAILA
ERAKUSKETAK
Cristóbal Balenciaga. Legatu
denboragabea. Bilduma III
Balenciaga eta goi-mailako
joskintza Bartzelonan.

JARDUERAK
Helduentzako tailerrak
Izenburua: Eskularruak pertsonalizatu.
Deskribapena: Cristobal
Balenciagak garrantzi berezia
ematen zien diseinatzen ari
zen modeloaren ikuspegia
osatzen zuten
elementuei.Eskularruek eginkizun zehatza zuten, eta bere
sorkarien funtsezko elementuak ziren.
Jarduera honetako parte-hartzaileek diseinu bat sortu eta
eskularruen gainean inprimatuko dute, eskuz estanpatzeko serigrafia teknikaren
bidez. Parte-hartzaileek, gainera, haien diseinua apaingarri eta parpailez osatu ahal
izan dute.
Data: Otsailaren 9a eta 23a.
Ordutegia: 10:30-13:30
Prezioa: 25€.
Parte-hartzaile kopuru mugatua. Izena eman beharra
dago.
Informazio gehiago eta
izen-emateak:
Tel. 943 00 88 40
@. didaktika@cristobalbalenciagamuseoa.com
Familientzako bisita-tailerrak
Datak: Urtarrilaren 19a (euskara), otsailaren 16a (gaztelaniaz) eta martxoaren 16a
(euskara).
Ordutegia: 11:00tik13:00etara.
Prezioa: 5€ umeek eta 7€
helduek.
Parte-hartzaileak: 6 eta 12
urte bitarteko neska-mutilak,
helduek lagunduta.
Deskribapena: Familientzako bisita-tailer honen helburua sei eta hamabi urte
bitarteko haurrei Cristóbal
Balenciaga Museoko bilduma
modu ludikoan eta kreatiboan eskaintzea da. Partehartzaileek ikusgai dauden
jantziak ezagutzeko eta
aztertzeko aukera edukiko

dute, jarduera praktiko baten
bidez.
Jarduera praktikoan oinarrizko janzki bat egingo da,
eta ondoren dekoratu. Neskamutilek beren jantzia diseinatu eta sortu ahal izango
dute tailer honetan, taldean
eta helduen laguntzarekin.
Ariketa parte-hartzaile eta
interaktibo gisa dago pentsatuta tailerra, familiako kide
guztientzat.
Plaza mugagabeak. Beharrezkoa da izena ematea.
Informazio gehiago eta
izen-emateak:
Tel. 943 00 88 40
@. didaktika@cristobalbalenciagamuseoa.com

] ikastaroak
PINTURA IKASTAROA
Otsailean hasiko da BARBARA
STAMMEL-ek emango duen
pintura ikastaroa, eta bertan
Arno Stern hezitzaile artistikoaren metodoa erabiliko du.
Izen-ematea: udaletxean
(tel. 943896024,
kultura@getaria.org).

] gaglo gaztelekua
GAZTELEKUA – OTSAILA
Ordutegia: ostirala, 17:0020:00 // larunbata, 16:30-19:45
// igandea, 16:30-20:00.
[Otsailak 1 eta 2]
San Blas opilak.
[Otsailak 7-8-9-14-15]
Informatika gelaren pintaketa
lanak.
[Otsailak 16-21-22-23-28]
Teknologia berrien erabilpena
egokia.

] kirola
[Martxoaren 2a, igandea]
Herriko haurren XXXVI.
ESKUZ BANAKAKO
TXAPELKETAren FINALA.
Antolatzailea: Gure Txeru.
[Martxoaren 23a, igandea]

GAZTE ETA HELDUEN
PILOTA TXAPELKETA.
FINALA.
Ordua: 10:30ean.

] hari tartian / Aritz Iribar

zorion agurrak / agurra

Be he rap e nak
Gogotsuen itxaroten ditudan beherapenak Zara arropa dendakoak izaten dira.
Inditex taldeko markak, urtarrilak 6a bere web orrialdea hurrengo eguneko beherapenak iragartzeko erabiltzen du. “Dena prest beherapenak hasteko”.
Inditex taldeak ez ditu sekula beherapenak aurreratzen. Hau da beraien politika,
bai Zara bai beste marketan ere. Hala ere markarik esanguratsuena Zara dugu;
guztioi ikaragarri gustatzen zaizkigu bere “kopiak”, bildumak, jantziak …
Barregarriena honakoa da. Urtarrilak 7, gaueko hamabiak. Bagoaz ni bezalako
“moda friki” garen asko hainbeste gustatu zitzaizkigun jertse, bota, poltsa edo
kamisetak erostera web orrialdera “on line” moduan. Hor dago desengainua! 5
edo 10 euroko beherapen eskasa neguko bildumako prenda gehienetan. Beherapen esanguratsuenak (gehiegi ere ez, gehienez %50) beste garaitako saldu ezin
diren soberak.
Urtero istorio berdina, baina beti tranpa berean erortzen gara. Zein da irtenbidea?
Ez dakit, baina hainbat sare sozialetan irakurri dudanez asko izan gara aurten ere
desengainua eraman dugunak.

Josune urresti

lourdes etxeberria

Otsailak 12

Otsailak 13

Zorionak
prexioxa!
Ondo pasa zure
egunean.
Artzapeko lan
taldea

Zorionak zure
urtebetetzean eta
berriro amona
izan zarelako.
Zure familia

Pierreseneko alaba,
txikia, begi urdina;
jenio biziko dama
maitakorra, atsegina;
gozozalea, aldiro
egiten zenuen zina:
“Hezurrik gabeko hortatik,
behin ere ez nahi adina!”,
Eutimioren ondoan
zazpi hamarkada egina,
poliki itzali zara,
Martiña Gorostiaga
itsasoko erregina;
joan zaizkigu zure gatza,
kresala ta pipermina,
baina gure memorian
biziko zara, Martiña.
Uxue (Habanera)

telefono interesgarriak

FuldAin farmaziaren zaintza egunak:
otsailaren 10tik 16ra.
eta martxoaren 1ttik 23ra
( biak barne )

norbait zoriondu edo agurtu nahi izanez gero,
argazkia bere testutxoarekin txeruko postontzian utzi edo eta artzape@topagunea.com-era
bidali. gogoratu! bazkideok doan daukazue eta
bazkide ez zaretenok 4 € ordaindu beharko dituzue argazki bakoitzagatik.

udal bulegoa ..........943 896 024
Faxa ................943 140 190
e-mail: udala@getaria.org
kiroldegia ..............943 140 432
kirol-portua ............943 580 959
taxiak
Javier ..............607 720 242
Carlos ..............607 403 498
udaltzaingoa ..........943 896 146
liburutegia ............943 896 147
Anbulatorioa ..........943 140 653
Botika ....................943 140 441
herri eskola.......943 140 729
SoSdeiak ............................117
kofradia ................943 140 200

kulturA SAilAk diruZ lAgundutAko hedABideA

2014ko urtarrilartzape

-23

Izen
deiturak:.......................................................................................
.......................................................................................................
Helbidea:......................................................................................
.......................................................................................................
Herria:.......................................P.K:.............................................
Telefonoa:.....................................................................................
Emaila:..........................................................................................
Kontu
zenbakia:..............................................................................
Sukurtsala:...................................................................................
Bazkide- kuota urtean 22 euro
Txeruko poztontzian sartu horri hau beteta zure datuekin edo bidali
datuak artzape@topagunea.com-era.

Getariatik kanpo bizi bazara eta aldizkaria etxean jaso nahi baduzu,
EGIN BAZKIDE eta bilaliko dizugu! 27€ ( 5 € korreos gastuak).

