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n Lankidetza aldaketarako    

03E LAN EUSKADI  

KULTURA SAILAK DIRUZ 

LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

013tik zenbait bideoen bidez, euskal gizarteko hainbait pertsonalitatek bat egin dute euskal nazioarteko lankidetzaren

aldeko ikus-entzunezko kanpaina honekin eta EZETZ diote arlo honetan murrizketei. Horrela, Euskadiko lankidetza politiken

alde azaldu dira eta pertsona ahulenei zuzendutako politiketan murrizketak egitearen aurka agertu dira. 

#CooperarParaTransformar izeneko ikus-entzunezko kanpainarekin Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundeak lankide-

tzaren lana, honen ekarpena eta beharra krisi testuinguru honetan, ezagutarazi nahi dio gizarteari. Euskal lankidetzari esker,

ehunka pertsonek aukera bat izaten ari baitira giza eskubideak defendatzen jarraitzeko.

Bernardo Atxaga idazleak bat egin du euskal nazioarteko lankidetzaren aldeko kanpaina honekin eta EZETZ dio arlo honetan

murrizketei.

"Beti pentsatu izan dut mundua dagoen bezala injustua dela eta status quo-ak kalte egiten diola jende askori. Bizi dugun sistema

ekonomikoa penagarria da mila jendearentzat. Beraz, ez baduzu halako akordiorik munduarekin, ahalegintzen zara mundu hori

aldatzen. Bistakoa da ere krisia aipatzen dela beti norbaiten aurka. Noren aurka? Beti ahularen aurka. Krisiarekin mundua bihurtu

da lehengo mundu zahar hura non indarrak eta gezurrak botere handia zuten", dio Bernardo Atxagak kanpainaren seigarren

bideo honetan: https://www.youtube.com/watch?v=-Cv3j5P_2ro#t=13

#CooperarParaTranformar etiketarekin kanpaina hau presentzia bere-

zia du sare sozialetan eta Euskadiko Garapenerako GKEen Koordina-

kundeko web gunean:

https://twitter.com/ONGDeuskadi

https://www.facebook.com/coordinadora.ongd.euskadi

http://www.youtube.com/user/ONGDEuskadi

Toti Martínez de Lezea idazleak, Garbiñe Biurrun juristak, Alberto Iñu-

rrategi mendizaleak, Ana Urrutia kazetariak eta Gorka Otxoa aktoreak

ere bat egin dute Lankidetza eraldaketarako ekimenarekin.
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onturatuko zineten moduan, denbora asko gindoazen

oporretan, gure lan ilunetara itzultzeko gogo gutxirekin. Izan

ere, filmetan ikerlari eta detektibeen ofizioa eder eta abenturaz

betetakoa bezala saldu arren, errealitatea ez dator beti bat fik-

zioarekin.

Korrupzio kasuak, etxe desjabetzeak, paradisu fiskaletako

dirutzak, alferrikako obra eta proiektu erraldoiak, diruak hegan

egindako banketxeen erreskate publikoa, murrizketak… Oso

nekagarriak izaten ari ziren azken urteak, eta horrexek bultzatu

gintuen irla batera ihes egin eta edari exotiko eta cumbia doi-

nuen artean murgiltzera… 

Beste behin, ordea, Getariaren deia jaso genuen, eta ezin izan

genion ezetzik esan. Oraingoak, gainera, oso kasu larria ziru-

dien! Ez zegoen zalantzarik, herriak beste behin CSI Getaria

taldearen laguntza behar zuen! Aspalditik bueltaka zebilen

arazoari behin betiko irtenbidea emateko garaia zen! Horrela

bada, gure aspaldiko lagun Xegundori deitu, eta ti-ta batean,

Artzapeko ixkinan ginen berriz ere…

005 kasua: Udako kaosari aurre egiteko… OTACOP!

Berehala konturatu ginen egoera espero genuena baino oke-

rragoa zela: 40 ºC-ra iristen zen bero itzela, Malkorbeko ura

txixa baino epelago, toldoen manifestazioa zirudien hondartza,

fritanga usain itsaskorra… eta hori dena nahikoa ez bazen,

txingurri hegalarien inbasioa!

Zenbat eta gehiago aztertu egoera, are eta larriagoa zirudien:

“gabatxoak” euren gidatzeko abileziak erakusten, herria eta

portua kotxez gainezka, Kofradia Zaharreko ruinak oraindik

“patrimonio de la humanidad” bezala izendatu gabe, autotxo-

ketako musika, azpeitiarren exodoa gure herrira (kalean “hi,
tio!” besterik ez zen entzuten)… Moilako populazioa jada herri-

koa bainoa handiagoa zen, ta hori Getarian 2.700 biztanletik

gora ginela!

Zein zen konponbidea? Tornado itxurako galernak eta kaio

kakak ere ez ziren nahiko portua zertxobait desalojatu eta ego-

era normaltasunera itzularazteko… Nola egingo zuten bada

lana arrantzaleek, sare jostaileek edota Jony Maracas-ek

halako egoera batean? Ezinezkoa zen!

Udako OTA-ko langileek ezin zuten gehiago! Egun osoa izer-

ditan, ta hala ere ezin! David Canarioren fitxaketarekin ere ez

zen aski… Herriaren goiko aldea ondo zainduta eta ordenatuta

zegoen “Pilar Rubio”ri esker, baina moilan kaosa zen nagusi…

Herritarrak desiratzen zeuden neguko euri eta txingorrak iris-

teko, eta hori ez zen posible! Ezin zen horrela jarraitu!

Guretzat ere zaila zen konponbide egoki bat topatzea. Ondo-

rioz, hariak mugitzen hasi eta kanpo laguntza eskatu genuen: 

Arkaute, FBI, Pentagonua, Loca Academia de Policia… Horrez

gain, argi zegoen diru asko inbertitu beharko genuela, punta

puntako teknologia erabili ahal izateko, baina Artzape aldizka-

riko Black txartelei esker, moldatzeko moduan izan ginen!

Eta azkenean, prototipo ugariren ostean, behin betiko emaitza

prest genuen. Inoiz existitu den makinarik perfektuena Geta-

rian genuen: OTA-COP rob-ota!!! Zentimu bakar bat ere bar-

katzen ez duena, kanbioak txanponetan ematen dituena, 15

hizkuntza baino gehiago erabiltzeko gai dena, izerditzen ez

duena, eta kalashnikov eta bazookez hornitua, norbait “tonto”
xamar jartzen den kasurako…

Oso pozik geratu ginen emaitzarekin, baina hala eta guztiz

ere, ez geunden erabat lasai… Ze aurrean genuenak makina

perfektua zirudien arren, gai izango al zen txomingero tropel

osoari aurre egiteko? Ba ote benetan hori lor dezakeen asma-

kizunik? 

Guk Xegundori berriz deitu, eta urruneko irla hartara buelta-

tzea erabaki genuen… badaezpada ere…

T XAPAKALEZKA  

Aitor�Irigoien,�Beñat�Gereka�eta�Mikel�Mugika

n CSI Getaria
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Neguan lan,
udan irabazteko

“ Banderak neguan irabazten direla,
baina galdu, galdu udan egiten dira ”

Jon Ander de la Hoz

Klausser
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ios. Hori izango da arraunlariek igande goizeko zortziak

aldera gehien esaten duten hitza. Euria ari du, eta hotzak ez du

ohetik ateratzera gonbidatzen. Dios berriz ere. Otsailaren sei-

garren eguna urratu bezain pronto, gosaldu eta entrenatzera

joateko garaia da. Nork esan ote zion arraunean hasteko.

Mugikorra whatsapp-ez lepo hango argazki eta ordu txikitako

mezuekin. Ez da harritzekoa, koadrilakoak parrandara joan

baitziren bart. Bera ez, bera hamaiketarako ohean zegoen.

Banderak neguan irabazten omen dira. Irabazlea bakarra,

baina. Ederki dakite getariarrek hori, eta horretarako hasi ziren

azaroan lanean. Neska eta mutil, bi traineru uretaratu dituzte

aurtengoan. Neskek zarauztarrekin osatu dute trainerua biga-

rrenez, Ondarroako bospaseik arraunlarik lagunduta. Eneida

Etxabek hartu du taldearen gidaritza, zenbait urtez arraun

mundutik kanpo egon ostean. Aldaketa nabarmenak izan

dituzte tostartean; bederatzi baja izan dituzte, eta zazpi kide

berri dituzte. Etxabe bera tostartera itzuli da, eta berarekin

batera Nagore Arruti, Saray Caamaño, Oihana Odriozola,

Nerea Badiola, Amaia Galdos eta harrobitik igo den Irati Azpei-

tia gehitu zatzaizkio Esperantzari. Horietatik bik lehen urtea

dute arraunean.

Etxe bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta jatorri ezberdinak

ekarri du lanik; arraunketak bateratzea izaten da lanik han-

diena. Zarautz, Getaria eta Ondarroaren estiloak bateratzea da

gehien kostatu dena. Hori, eta hasi berriei erakustea. Etxabe-

ren neskak ohikoa baino beranduago hasi ziren uretaratzen,

eta fruituak beranduago heldu dira. Orioko estropadan lortu

zuten lehen trapua, uztailaren 19an.

Egun hartan ez, baina aurrez beste bi irabaziak dira Gorka

Etxeberriak zuzendutako mutilak. Indartsu hasi dute denboral-

dia, eta igoera postuetan iritsi dira abuztura. Zarautzen eman

zuten lehen kolpea; lehen bi jardunaldietan maisuki gailendu

ziren, orotara hemeretzi segundo sartuaz Lekittarrari. Lehen

bandera auzotik ekarri zuten, eta Donostian eman zuten biga-

rren kolpea, hilaren 11ean.

Erregulartasuna dute gako; edizio hau itxi arte, ez dira lauga-

rren postutik jaitsi. Horrek lidergoari sendo eustea ahalbidetu

die. Ez da erraza; Ondarroa, Donostiarra, Zumaia, eta Deustu

bezalako taldeak dituzte aurkari, eta garesti daude puntuak.

Ondarroarrak kenduta, gainontzeko hirurek irabazi dute ban-

dera bat gutxienez, eta ez dirudi bizkaitarrak esku hutsik gera-

tzeko asmotan direnik.

Aurreko urteko txapeldunak izaki, liga hasi aurretik faboritotzat

hartzen zituzten getariarrak, Pedreña eta Zumaiarekin batera.

Gorriak banderen lehian daude, baina kantabriarrek ez dute

nahi besteko mailarik eman eta sailkapenaren erdialdean

dabiltza. Aldaketa asko eman dira taldean. Bizkarrezurra man-

tentzen badute ere, zenbait arraunlari batu dira Esperantza-

koen proiektura: Mikel Indo, Josu Makazaga, Andoni Campos,

Iker Eizmendi, Erik Aranburu eta Agustin Mujika. Hiru jubenilek

ere izan dute ontzi handian debuta egiteko aukera. Danel

Olano, Eñaut Silbeti eta Jon Peñak euren lehen estropada

jokatu zuten Donostian, Gipuzkoako txapelketan. Lauzpabost

baja ere izan dituzte. Joseba Lasa eta Alberto Rebolloz gain,

harrobiko hiru mutilek utzi dute taldea: Jon Larrañaga, Jon

Ander De la Hoz eta Iker Etxabek. Rebollo San Pedrora joan

da, eta besteek arrauna uztea erabaki dute.

Aurtengoan, iazko denboraldian baino bi estropada gehiago

dituzte KAE 1 ligan. Zarautz eta Getariako elkarteek euren ban-

derak bi estropadetara jokatzea erabaki dute, oso motza gera-

tzen zen denboraldia apur bat luzatzeko. Zarauzkoak izan

ziren estreinako bi jardunaldiak, eta abuztuaren 1 eta 2an

Getariakoak. Ligako hamalau estropadetatik kanpo ere izango

dira estropadak; Gipuzkoako txapelketa, jada jokatu dena, eta

Kontxako banderarako sailkapen estropada. Sailkapenak bere

horretan badirau, TKEra igotzeko play-offak jokatuko dituzte

irailaren erdialdean, eta Donostiarako sailkatuz gero, lehen bi

igandetan.

Hara sailkatzea izango dute helburu emakumezkoek ere. Eus-

kotren mailarako txartela ez zuten lortu, eta prestaketa hartara

bideratzeko beta izango dute Etxaberen neskek. Azken astee-

tan ikusi dute taldearen aurrerapauso bat; Gipuzkoako Ligan

estropadak irabazteko moduan izango direla uste dute. 

Nolanahi ere, izerdi franko bota beharko dute batzuk eta bes-

teek helburuak lortzeko, aurkariak ere besamotzak ez baitira,

eta haiek ere negu osoa entrenatzen igaro baitute.

Dios. Hogei minutuan denak joz ibili ostean ehunenekoengatik

ihes egin die trapuak. Tostakidearen arnasestua bere bihotza-

ren taupadak bezain azkar dabil, eta eskua odoletan du. Dios

berriz ere. Akabo ametsa. Banderak neguan irabazten direla,

baina galdu, galdu udan egiten dira.

Etxe bakoitzak bere 
ezaugarriak ditu;

Arraunketak bateratzea 
izaten da lanik handiena

DD
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Udalak Sahatsaga Goian babes erregimeneko 40 etxebizitza eta

prezio jakineko 20 etxebizitza libre konzertatuak eraikitzeko aukera

lantzen ari da. Ekimen honekin herritarren etxebizitzaren benetako

beharrei erantzun nahi die; horretarako, Udalak etxebizitzaren eska-

era erreala zenbatekoa den  jakin nahi dute.

Horretarako, ikesta bat bidali dute etxe guztietara eta hauen emai-

tzaren arabera jakin nahi dute egitasmoarekin aurrera jarraitu behar

duten. Etxebizitza hauen esleipenerako oinarriak eskaera erreala-

ren arabera eta eskatzaileen berezitasunak zeintzuk diren jakinda

idatzi eta landu ahal izango dituzte.

Inkesta beteta bidaltzeko azken eguna abuzutuaren 3a izango da,

Udal bulegoetan eta udaletxe atariko buzoian utzi behar da.

euskal Selekzioaren aldeko Mendi Martxa ospa-

tuko da abuztuaren 1etik 8ra, Algorta eta Ziburu

artean. Orain arte ESAITek antolatutako mendi

martxa izan da, baina udaberrian jakinarazi zuten

beraien ibilbidea amaitutzat ematen zutela.

Beraz, aurtengo martxa beraiek gabe antolatua

izan da, baina berriro ere Euskal Selekzioaren Ofi-

zialtasunari erreparatuz egingo da ibilaldia.

Abuztuaren bian, Debatik aterako dira mendiza-

leak eta eguerdi alderako Getarian izango dira.

Hemen, bazkaltzeko parada izango dute. Parri-

llada izango da, eta honen ostean, Zarautz alde-

rako bidea hartuko dute.

Bazkaria antolatuko dutenak, herritarrei plazara

hurbiltzera animatu nahi die, mendi martxan parte

hartuko duten mendizaleei ongietorria egitera.

n Mendi�Martxak�Getarian�egingo�du�geldialdia

n katrapunako�kantinan Sahatsaga�goiaren�2.�promozioa

Uztailaren 1ean hasi zen, eta urriaren 1era arte

luzatuko da kantina zerbitzua; beraz, hiru hilabe-

teko iraupena izango du.

Aurten ere gure kolaboratzailea den Edurne Irigoie-

nek eramango du kantinaren martxa.

Tabernaz gain, kontzertuak eta kultur ekimen

ezberdinak antolatzeko asmoa dauka Edurnek kan-

tinan bertan.

uriola.eus
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Uztaila hasieran, Eslobenian jokatu zuen Unai Gereka getariarrak, Imanol Barruetabeña zumaiarrarekin batera Europako pira-

gua maratoi txapelketa Eslobenian. Laisterketak 22 km zituen eta zirkuitoari 6 bira eman eta beste 6 porteo egin behar izan zituz-

ten. Iaz, hirugarren postua lortu zuten, eta aurten hobetzeko tartea izan dute. 

Igande izan zen estropada, goizeko 9etan, Bohinj hiriko lakuan. Europako herrialde desberdinetako 21 partaide ziren irteerako

lerroan. Irteera ona egin zuten,  danimarkarren olatura ipini ziren lehen unean. Estrategia argia zen: karrera lehenbailehen pus-

katu tropela txikitzeko. Lehen bi biretan tarte bat atera eta aurretik ibili ziren, baina atzean tropelak trinkoturik zihoan. Hau ikusi-

rik paladak arindu eta tropelaren barruan jarraiztzea zen erabakirik onena, oraindik ordu bete baino gehiagoko karrera zuten

aurretik.

Lehen 4 birak tropelaren aurrean egin zuten eta porteo guztietan uretatik lehenak atera eta lehenak sartzea lortzen zuten. Beste

kirolariak azkar ohartu ziren  euskaldunak oso indartsu zeudela eta gertutik zaintzen saiatzen ziren, batez ere faboritoak ziren

hungariarrak eta danimarkiarrak.

Unerik zailenak bosgarren biran izan zituzten. Tropelaren erdian sartu eta leku horretan oso zaila da paladak eman eta oreka

mantentzea eta batez ere porteoa egiten hasteko ondo kokaturik egotea.Faborito guztien atzetik lehorerratu ziren baina berriro

ere maisutasuna erakutsiz uretara sartzerako aurrekoekin batera zeuden. Bira luze bat, porteo bat eta kilometro bateko bira labu-

rra gelditzen zen eta oraindik dena gerta zitekeen.

Porteoa baino 500 metro lehenago ikaragarrizko esfortzua egin zuten eta lehorreratzeko ondo kokaturik iritsi ziren lehorrera, hun-

gariar, danimarkiar, suediar  eta ingelesekin batera. Garbi zegoen hor zeudela dominaren jabeak.

Eta lasterketaren une erabakigarrienean bikote euskaldunak bere nagusitasuna erakutsi zuten. Piragua bizkar gainean zutela las-

terketan aurre hartu eta uretara lehenak iritsi ziren. Atzetik hungariarrak pantalanean txirrist egin eta lema apurtu zuten, danimar-

kiarrak eta suediarrak atzetik gainean.

Kilometro bat falta zen helmugarako, hainbeste urtetako lanaren uztarik onena jasotzeko lau minutu eskas geratzen zitzaien;

burua alde batera utzi eta "gibela eta bihotzarekin" lan egiteko unea zen. Azken txanpa luzeari ekin zioten, suediarrak atzean utzi

zituzten bainan danimarkiarrak hiru segundutara zeuden. Sufritzeko unea zen eta aurrera egin zuten. Pixkanaka-pixkanaka tar-

tea irekiz joan zen; 50 metro falta zirela ohartu ziren garaipena eskueta zutela. Azkenean 6 segundutako tartearekin helmugara

iristea lortu zuten. 

Amaieran bi kirolariek honakoa adierazi zuten: "Lorpen hau ez da gurea solilik;  gurekin batera lehiaketetan, entrenamenduetan

eta lagun taldean aritzen diren jubenil eta kadete piraguistekin partekatzea ezinbetsekoa da. Batez ere teknikari eta prestatzaile

moduan hainbeste urtetan ItxasGain klubaren alde lan egiten ari diren Xabi Osa eta Joxema Balenciaga. Zuena da garaipena!” 

n Unai�Gereka�europako�Txapeldun�piragua�maratoiann Mendi�Martxak�Getarian�egingo�du�geldialdia

Argazkia eta kronika: Ibon Gereka



txebizitza-eraikinen egoera-

ren azterketa teknikoa da, goi mailako

teknikari batek egina (arkitekto edo

aparejadore). Horren bidez, eraikinen

kontserbazio egoera azaltzen da, ego-

era onean mantentzeko segurtasun,

osasungarritasun eta apaingarritasun

publikoaren aldetik, betiere eraikinak

artatzeko edo birgaitzeko beharrezko

lanak eta obrak bermatuz.

Ikuskapena oinarrizko bost guneetan

zentratzen da:

- Egitura

- Kanpoaldea

- Teilatua

- Ur-hornidura sarea

- Estolderia sarea

Gure eraikinek EIT izan behar dute 50

urte betetzen dituztenean edo zahar-

berritzerako, energiaren eraginkortasu-

nerako eta irisgarritasunerako lagun-

tzak eskatzen ditugunean. 50 urte

aspaldi beteta dituztenean, aurkezteko

epe bakarra 2018ko ekainaren 27an

ezarri da (luzamendu bezela); epe

honen ondoren 50 urte betetzen dituz-

ten eraikinek, “urtebetzetik” hasita urte

beteko epea izango dute.

EIT-an eraikinak, adierazitako bost

guneetan, aurreikusitako bost kalifika-

zioetako bat jasoko du:

1.gradua: berehalako jarduketa, 24

ordu baino lehen gauzatu beharko da.

2.gradua: oso premiazko jarduketa,

hiru hilabete baino lehen jardun behar

da.

3.gradua: premiazko jarduketa, urtebe-

tean jarduketarako epea izanik.

4.gradua: epe ertainean beharrezkoa

den jarduketa, urtebete baino gehiago

atzeratu daitekeelarik.

5.gradua: mantentze-lanak: arazorik

gabe, mantentze-lan egokiarekin kon-

pondu daiteke.

Egindako ikuskaritzaren txostena uda-

lean aurkeztu behar da.

Informazioa gehiago:

Tel. 943 896024

www.euskoregite.com

maizpuru@getaria.org
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ENBORAPASEN SoLUzIoAkD
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ASMAKIZUNA

EKAINEKO SOLUZIOAK

SUDOKUA

n Eraikinen Ikuskaritza Teknikoa (EIT)

Zenbaki bat, erdia kenduta zero

balio duena?

-  8 zenbakia.

Zer puskatu du? 

- Belauna.

EROGLIFIKOA



derki gogoratzen ditut jai egun haiek, hura zen hura

festa giroa gure lagunartekoa. Salbatore jaietan ohitura zen

bezela herriko kale eta balkoiak gogoz apainduak agertzen

ziren nolanahiko egunak ez zirela jakinaraziz.

Jaiei abuztuaren 5eko arratsaldean eman zitzaien hasiera eta

ondoren gaueko ordu batak arte luzatu zen dantzaldia. Ziur bat

baino gehiago ederki luzatu zela festen lehenengo egunean.

Jaietako egun handia Salbatore Deun eguna izan ohi da, urte

horretan ere horrela suertatu zen. Abuztuaren 6ari goizeko zaz-

piretako txistulari dianak eman zion hasiera. Getariako kaletan

zehar entzuten zen txistu eta danbolin hotsek zenbaiten lo

goxoa aztoratuko zuen seguruenik. Baina herriko jaietan nor

gelditzen da oheko izara goxoen artean? Ez al dira kaleko soi-

nuak erakargarriago suertatzen?  Beraz, dianari kasu egin eta

bederatzietako kalejirarekin bat egitea onena! Gorputza dan-

tzan esnatu ondoren, herriko zaindariaren omenezko meza

nagusia eta agintarien mokadua ezin ziren falta gaurko egunez.

Goiza borobildu eta gosea pizteko berriz 12:30tako dantzaldia.

Bazkalostean eta indarberrituta eskupilota partiduaz gozatzeko

aukera izan genuen, baina ezin pilotarien izenak gogoratu…

Festa giroan jarraitu eta zein izan ziren ahaztu zitzaigun eta!

Izan ere, zazpiretatik bederatzietara jo eta ke ibili ginen jazba-

nak jotzen zituen piezak dantzatuz. Hori da hori sasoia! Su arti-

fizialen ikuskizunak eman zigun tregua ondo baino hobeto eto-

rri zitzaigun arnasa berreskuratu eta berriro dantzaldira

bueltatzeko.

Abuztuaren 7a, egun handiaren ondorena… gorputza jadanik

ez zegoen lehen egunean bezain fresko, baina goizeko diana

hotsa entzun bezain azkar egin genuen ohetik salto. Salbatore

jaiak urtean behin izaten dira eta! Konturatzerako erraldoi eta

buruhandiekin batera ginen kalejiran. Gainera, bazkalordua

baino lehen txontxongilo ikuskizun ederraz gozatzeko eta dan-

tzaldian zangoak astintzeko aukera izan genuen. Trago eta

mokadu batzuk ere hartu genituen lagunartean; ezin jaiak lagu-

nik gabe ulertu. Egun hauetako gorabeherek urte osoko konta-

kizunak bete izan ohi dituzte gure koadrilan! Elkartean bapo

asetu ginen bigarren egunez… Kontu kontari eta kantuan

amaitu genuen bazkaria eta itsas-jokoetaz gozatzera irten ginen

kalera. Berriro ere eguna jazbanaren doinuak dantzatzen joan

zitzaigun, nahiz eta bat edo bestek konpainia topatu zuen gaua

goxotasunean amaitzeko.

Konturatzerako abuztuaren 8a iritsi zen, jaien azken eguna. Urte

osoa Salbatore jaiak noiz iritsiko zain eta bazihoazen… Eguna

aprobetxatu beharko! Diana… txistu eta danbolin hotsek ez gin-

tuzten egun horretan ohetik hain azkar altsatu, ordu erdi beran-

duago izan arren. Hamabietako euskal dantzetara azaltzea lortu

genuen, esnatzen eta indarberritzen lagundu zigun gosari opa-

roaren ostean. Ondorengo kontzertua entzuteko gogorik ez eta

nahiago izan genuen indarrak arratsaldeko erromeriarako

gorde. Fandango eta arin-arin doinuek altsarazi gintuzten eta

gaueko jazbanak bere azken notak jo zituen arte ez genuen tre-

guarik izan. Azken jai eguna, azken notak… Aio Salbatore jaiak,

datorren urtera arte!

1965eko Salbatore Jaietako festa egitarauan oinarritutako kontakizuna.

11

Udaletxeko artxiboetatik ...eReITeN�kultur�zerbitzuak

ISTORIAREN kATeBeGIAk��H

n Duela mende erdiko Salbatore jai haiek…

ENBORAPASEN SoLUzIoAk

e
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Segundo�
Alkorta

Jon Ander de la Hoz

Urola Kostako Hitza

“�Guztiek itzuli nahi izaten dute”

izon�polifazetikoa�da�Segundo�Alkorta.�Goizeko�ordu�txikietan�taxilari� lanetan�hamaika�tertulia�goxo
egindakoa,�autoaren�bolanteari�bezain�errez�eragiten�zien�bizikletako�pedalei�Tourmaleten�gora,�huraxe�baitzuen
zaletasun�nagusi�pilotarekin�batera.�Herriko�pilota�eskolari�makina�bat�ordu�eskainitakoa,�Salbatore�txapelketa-
ren�inguruan�mintzatu�zaigu�erretiratuek�hain�ohiko�duten�patxadaz..

G
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Zenbatgarren urtea du Salbatore txapelketak?

Duela hemezortzi urte hasi ginen. Koadrila polita osatu ginen

1997an, eta hemen darraigu oraindik ere, urtez urte antola-

kuntza lanetan.

Nolatan abiatu zenuten txapelketa?

Pilota eskolan genbiltzan, eta gazte batzuk herri artean lehia-

tzen hasita zeuden jada; Beñat Etxabe, Uraitz Etxeberria,

Andima Iribar eta konpainia. Hala ere, gazte gehiagoren beha-

rra ikusten genuen, eta pilota herrian ahaztu samarra zegoela

iruditzen zitzaigun. Urteak ziren salbadoreetan ez zela partidu-

rik antolatzen, eta Cristobal Etxaniz eta beste zenbaitekin

elkartu eta Txerura joan ginen, laguntza eske. Haiek hasieratik

laguntza eskaini eta ordutik martxan gabiltza.

Noiz hasten zarete antolaketa lanetan?

Abuztuaren 6an izaten dira finalak, eta haiek igarotzean

hurrengo martxora arte jai hartzen dugu. Orduan, pixkanaka

elkartzen hasten gara, maiatzean txapelketa abiatzeko. Ez du 

lan gehiegirik eskatzen. Izena emateko zerrenda irekitzen

dugu, eta gero urteko materiala erostea da. Ez dugu dirurik

eskatzen, zerrenda ireki eta izena ematea da.

Zenbat pilotari aritzen dira?

Urteen arabera aldatuz doa. Egia da beherakada dezentea

pairatu dugula aurten, baina ez dugu horren arrazoi zehatzik.

Aurten 90 bikote izan ditugu, aspaldiko gutxien; kadeteetan

32, jubeniletan 25 eta gainontzekoak 22 urtez azpiko mailan.

Aurreko urteetan bikote gehiago izan ditugu: 120 eta 100

artean ibili izan gara urtero.

Getariarrik izan al da aurtengo txapelketan?

Bai, eta ez nolanahikoak. Hiru bikote aurkeztu ditu Gure Txe-

ruk, eta horietatik hiru pilotari bertakoak izan dira; Xabier Etxa-

niz, Gorka Zenekorta eta Gorka Aristi. Euren bikoteak  gure

elkartean dabiltzan zarauztarrak izan dira. Gustura gaude egin

duten lanarekin, oso saiatuak dira gazte hauek, eta elkarrekin

oso ondo moldatu dira.

Bikote dezente dituzuen txapelketa izaki, zenbat partidu joka-

tzen ditu bikote bakoitzak?

Emaitzen arabera izan ohi da, baina finalera iristen den biko-

teak bost partidu jokatzen ditu. Hamaseirenak jokatzen hasten

da txapelketa, eta hortik finalerako bidea burutu behar da; hau

da, hamaseirenak, zortzirenak, final laurdenak, finalerdiak eta

finala. Guztiak irabazten dituena, txapeldun! (kar, kar).

Hamaika pilotari igaro da Salbatore txapelketatik, eta egun

batzuk profesional mailan dabiltza.

Hala da, hainbeste jende igarota, norbaitek iritsi beharko (kar,

kar). Egia esan, hemen aritutako dezente iritsi dira profesiona-

letara; azkenaldikoak aipatzekotan, Rezusta, Peñagarikano,

Lasa urretxuarra...maila oneko kirolariak igaro dira. Albisuk,

urrutira joan gabe, finala jokatu zuen duela pare bat urte, eta

jarraian saltoa eman. Ezin ahaztu Argote getariarra ere, herrian

bi aldiz txapeldun izandakoa. Hark ere profesionaletan ibilbi-

detxoa egin du, eta duela gutxi erretiratu da.

Ez da nolanahiko txapelketa, beraz.

Ez, azkenean, gorako saltoa eman nahi duen pilotariak irabazi

egin behar du. Horretarako txapel guztiak dira baleko, eta

gurea ez da salbuespena. Txapel kopuruak “puntu” asko ema-

ten dizkizu enpresen begietara, eta horrek pilotari onak era-

kartzen ditu; erreklamo polita da.

Etorkizunera begira, zer?

Elkarteek gustura ekartzen dituzten pilotariak hona. Askok esa-

ten digute: “Datorren urtera arte!”. Beno, batzuk lurraz kexu

agertzen dira, egia baita apur bat irregularra dela. Baina gero

denek etorri nahi izaten dute; frontoi honek badu bere xarma,

eta gero inork ez du txapelketa hau utzi nahi izaten. Adinez

gora datozenean ia gehiago ezin duten etorri galdetzen digute.

Eta antolatzaileek?

Gu oso gustura ibiltzen gara, geure saltsa da. Antolatzaileak

gustura dauden bitartean jarraitzekotan gara, eta badirudi hala

gabiltza; hasierako berdinak gabiltza orokorrean, eta hori sei-

nale ona da.

“�Guztiek itzuli nahi izaten dute”
“Gu oso gustura ibiltzen gara, geure saltsa da”
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Nondik dator 70. hamarkadari buruz

egiteko ideia?

Konpartsetako komisio bat dago, eta

bertan, partaideek ideiak ematen dituzte.

Egia da, gai hau nire ideia izan zela,

aspalditik buruan nuena. Eta beno, komi-

sioan esan, gustatu, eta honekin hasi

ginen. Bollywoodekoaren kasuan esate-

rako, ikuskizun polita eta erakargarria

prestatu genuen, baina orduan, musika-

rekin arazoak izan genituen. Alegia,

musika indiarra bilatzen nahiko zailtasu-

nak izan genituen. Soinu bereziak ziren,

gure belarriarentzat ez oso ohikoak eta

dantza egiteko, pausoak ondo geratzeko

konplikatua. Horregatik, konpartsa hone-

tarako musikaren aldetik arazorik ez

egotea nahi izan dut. Eta era berean jen-

dearentzat gustagarria izatea eta arropa

bilatzeko ere nahiko erraza izatea.

Hasieratik arrakastatsua izateko pronos-

tikoa du, inoizko parte hartzerik altuena

izango baitu.

Egia esan, parte hartzaileen kopuruare-

kin harrituta gaude. Normalean 30-35

bikote artean ibili gara, eta zifra hori ere

altua iruditu izan zaigu. Pentsa, aurten-

goa. Bikoitza da! Honek era berean

antolaketa aldetik soluzio bat bilatzea

ekarri du. 140 pertsona kudeatzeak bere

lana dauka, eta horregatik koreografia

osoa taldetan banatzea pentsatu dugu.

Espazioak markatzea, dantzen sarrera-

irteerak… lan asko izan du hau guztia

koordinatzea. Soluzioa izan da beraz,

partaide guztiak 4 taldetan banatzea eta

bakoitzak koreografia batzuk egitea. An-

tzekoak dira guztiak, baina ikuslearen-

tzat ezberdina izango da, eta entreteni-

garriagoa.

Taldeak ez dira nahastuko?

Bai, jakina. Talde bakoitzak bere koreo-

grafia egingo du, eta gero taldeak

beraien artean nahastuko dira. Guztiok

batera ere egingo dugu. Denetarik

egongo da. Talde bakoitzak hori bai, 

independienteki dantza egingo dute

nean 2 minutuko abestia egingo dute.

Entseguak antolatzea ere ez zen eginki-

zun erraza izango.

Ordu ezberdinetan egin dira, talde

bakoitzak bere ordutegia izan du, adibi-

dez. Eskertzekoa da partaideek duten

jarrera, disponibilitatea, gogoa eta ilu-

sioa. Beste herriekin konparatuta, Geta-

rian dagoen parte hartzeko gogo hau

izugarria da. Inbidia eta guzti ematen du. 

Entseguak grabatu eta dantzariei ere

bidali diezue.

(Barrez) Teknologia berrien erabilpena

ere egin dugu konpartsan. Hasiera

batean nire burua grabatu nuen eta you-

tubeko kanal baten bidez partaideei

bidali genien, nahi izanez gero, etxean

praktikan jartzeko. Baina horretaz gain,

behin koreografiak nahiko ondo ikasita

eduki zituztenean, beraiei grabatu eta

bideo hori ere bidali genien. Horrela

akatsak zuzentzeko aukera zuten

etxean.

Zein ibilbide izango duzue?

Portutik hasiko gara eta handik, kale

nagusitik barrena, goraka joango gara.

Frontoian izango da ikuskizun nagu-

siena, bertan dekorazioa ere jarrita

egongo da. Baina aurten, berrikuntza

modura, ibilbidean sorpresa bat egongo

da. Hortxe utziko dugu, ez dut pista

gehiago emango. Soilik esan, Getariako

herria, 70. hamarkadako diskoteka erral-

doi bat izango dela.

Nolakoa arropa erabiliko duzue?

Mutilen kasuan, galtzaren beheko par-

tean zabalak izango dira eta gero izterre-

tan estuak. Alkandora sikodelikoak jan-

tziko ditugu, baita ere. Nesken kasuan,

gonak izango dira lookaren bereizgarri,

botatxoak… Aurrekontu baten barruan

mugitzen gara, eta ez dugu diru asko

gastatu nahi arropan. Orduan merke

samar lortzen saiatzen gara. 

Zein abestiren inguruan mugituko ditu-

zue gerriak?

Garai hartako musika hartu dugu, 70.

hamarkada osoa hartu dugu oinarri.

Orduko talde eta bakarlariak. Jackson

Five, Aretha Franklin, Abba, Donna Sum-

mer… Musika diskoa eta beltza, esaten

dena.

Dantza ikuskizun bateko partaideen

artean erdia gizonezkoak izatea, eta

beste erdia emakumezkoak, aipagarria

da, ezta?

Erabat positiboa da, eta baloratzekoa

da, bai. Getariatik kanpo, jendeari harri-

tzen dion kontu bat da. Alegia, horrelako

herri txiki batean, hainbeste gizonezkok

parte hartzea. Konpartsa bereizgarri egi-

ten duena hain zuzen hori da. Beste edo-

zein musika emanaldik ez du horrelako

ezaugarririk. Nire kasuan, dantzari pro-

fesionalak ezagutzen ditut, haiei komen-

tatu izan diet kontu hau eta harrituta

geratzen dira. Dantza konpainietan ere

arazoak izaten dituzte gizonezkoak bila-

tzeko, eta Getarian ez da kasu hau ema-

ten. Berdintasun hau mantentzea da

konpartsa aberasten duen ezaugarrie-

tako bat, eta horrela izaten jarraitzea

lortu behar dugu. Belaunaldi ezberdinen

parte hartzearekin batera. Hau ere era-

bat positiboa den ezaugarri bat baita.

Guzti honegatik, Getariak harro egon

behar du daukan konpartsaz.

onpartsan�dantzari�gisa�parte�hartzetik,�bertako�koreografoa�izatera�pasa�da�Isaak�Aranberri.�“18�urte-
rekin�hasi�nintzen�dantzan�Argizka�zulaikarekin�eta,�bertan� jarraitzen�dut”�komentatu�du.�Dantzari�beti� lotua
egon�da,�eta�pixkanaka�aportazioak�eta�ideiak�ematen�jardun�ondoren,�orain�dela�hiru�urte�egin�zen�Bollywoo-
deko� ikuskizuna� izan�zen�bere� lehenengo�konpartsa�zuzendari�gisa.�“konpartsaren�25.urteurreunean,�ordu
arteko�ikuskizunen�nahasketa�bat�egin�zen�eta�koreografia�bat�nik�asmatua�izan�zen.�Baina�India�gaitzat�hartu-
tako�konpartsa�izan�zen�nire�lehenengoa�koreografo�bezala”.�Aurtengoa�bigarrengoa�izango�du�eta�ilusioz�gai-
nezka�dago.�70.�hamarkada� izango�da� ikuskizunaren�ardatza,�eta� inoizko�partaidetzarik�handiena� izango�du.
Denera,�68�bikote.�“Ni�neu�ere�harrituta�nago”�aitortu�du.

k

Getariatik kanpo, 
jendeari harritzen dion
kontu bat da. Alegia,
horrelako herri txiki
batean, hainbeste 

gizonezkok 
parte hartzea

“�Getariak harro egon behar du daukan konpartsaz”
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Isaak�
Aranberri
“�Getariak harro egon behar du daukan konpartsaz”

Izaskun Urbieta



aur egun edozein osasun arazoren aurrean larrialdi

zerbitzuak eskura ditugu, behar ditugun momentuan erabili

ahal izateko. Baina odontologiako osasun arazoen aurrean

hutsune haundia egon da orain arte, eta arreta zerbitzua ezta

guztiz ona izan. Nahiz eta astez zerbitzu hori ondo bete,

asteburua iristean ez da berdina gertatu.

Arazo honen aurrean Gipuzkoako Farmazialarien elkartea

eta Gipuzkoako Haginlarien elkargoa bateratu egin dira, hu-

tsune hori bete ahal izateko eta osasun-zerbitzu eraginkor

eta konpetitibo bat eman ahal izateko. Zerbitzu berri honekin

aurrera pauso garrantzitsua ematea lortu dugu osasun sai-

lean murgildurik gauden langileok, guztion bizitza-kalitatea

hobetuz.

ODONTOLOGIAKO LARRIALDIAK

Hortza edo protesia hautsi zaizu, pulpitisa duzunez hagin

bateko nerbioa hil beharra duzu edo zorroa erori zaizu eta

egun horretan ospakizunen bat duzu eta zure dentistak ezin

zaitu hartu asteburua edo jai-eguna delako?

Kasu horietarako eta berehalako arreta eskatzen duten bes-

telako ahoko gertakari batzuetarako, Gipuzkoako Dentisten

Elkargoak borondatezko odontologoekin guardiako zerbi-

tzua jarri du martxan.

EGUNAK ETA ORDUAK

Zerbitzua asteburu eta jai-egunetan egongo da martxan,

9:00etatik 21:00etara.

LARRIALDIETARA NOLA JOAN

943-29-02-04 telefono-zenbakira deitu behar duzu. Entzun-

gailu batek adieraziko dizu zerbitzuko klinikak non dauden

eta zuk aukeratutakoarekin harremanetan jarriko zaitu. Zer-

bitzuaren kargura dagoen dentistak zer arazo duzun galde-

tuko dizu, arretaren kostuari dagokion aurrekontua egingo

dizu (1), eta ados egonez gero, klinikan hitzordua egin deza-

kezu eta bertan eskainiko dizu arreta.

(1) Legeak debekatzen du elkargo profesionalei tarifak ezar-

tzea, beraz, guardiako dentista bakoitzari dagokio asisten-

tzia bakoitzaren kostua baloratzea, eta pazienteak erabaki

beharko du interesatzen zaion ala ez.

F ARMAZIAREN AHoLkUAk��16

n Minak ez diezazula plana zapuztu

G
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n Udaraz gozatzen

egua luzea izan da eta horregatik gogotsu hasi

ditugu udako ekintzak! Dakizuen bezala uztailan zehar

gaztelekuak bere ordutegia aldatzen du, astelehenetik osti-

ralera goizetan elkartzen garelarik. Ordutegi aldaketaz gain

udarak zerbait berezia badu egiten ditugun irteerak dira. 

Dagoeneko bi irteera egin ditugu eta biak urarekin erlazio-

natuak. Uztailaren 6an Zumaian izan ginen Paddle Surf egi-

ten. Nahiz eta hasieran oholaren gainean oreka manten-

tzea kosta egiten den, segituan hartzen zaio neurria eta

oso ekintza gozagarria iruditu zitzaigun, errepikatzeko

modukoa! 

Lehenengo bi aste hauetan egin dugun beste irteera Arca-

choneko ur-parkera izan da. Urtero errepikatzen den irte-

era honek arrakasta handia du gazteen artean. Zumaiako

gaztelekuko gazteekin batera goizean goiz abiatu eta egun

pasa ederra egin genuen. Ur-parkean zeuden tobogan

guztiak probatzeko aukera izan genuen eta baita errepika-

tzeko denbora ere. Eguna motz gelditu zitzaien gazteei

nahiz eta gero autobusean denak lo bueltatu ziren.

n Arcachonera animatutako gazteak.

Hortaz gain gaztelekuan sukaldaritza eta tailerrak egiteko

aukera izan da. Hala nola, pizza, patata tortilla edo telazko

poltsak. Hemendik eta uztaila bukatu bitartean oraindik ere

ekintza ugari gelditzen zaizkigu, painballa, eskubaloia, irte-

era Santa Klara uhartera, mobilen funda tailerra…. Eta

uztailaren 30ean agur festa ospatuko dugu, izan ere abuz-

tuan gaztelekua itxita egongo da.

n Gaztelekuan egindako pizza.

Ez dugu gure idatzi bukatu nahi hurrengo urterako ohartxo

bat aipatu gabe. Gogoratu gaztelekua berriz ere irailaren

4ean irekiko dugula betiko ordutegiarekin. Ostiraletan

17.00-20.00, larunbatetan 16.30-19.45 eta igandetan

16.30-20.00. Hemendik gonbitea luzatzen diegu 2003an

jaio diren gazteei gaztelekura gerturatzeko eta gure ekin-

tzak ezagutzeko, Irailan etorri berrientzat programazio

berezia baitugu. 

1998an jaiotako gazteen azkeneko urtea izan da aurten-

goa eta nahiz eta aurten asko ikusi ez ditugun, gazteleku-

tik agurtu nahi ditugu gurekin 4 urtez egon den gazte tal-

dea. Hala ere, gaztelekuko ateak beti zabalik izango

dituzue nahi duzuenean bisita bat egiteko. 

Txintxoak izan eta ondo bizi! 

N
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edurne�Irigoien
Plist & Plast



zen problematikoa da Gaztetape ere, osagaiak

ez ditu-eta gardenak. Artxibo zaharrek laguntza handia

ematen dute horrelakoetan, baina Getariako artxibo zaha-

rrak erre egin ziren, batez ere Konbentzio Gerran (1793-

1795) eta 1. Karlistaldian (1833-1840), eta datu zehatzen

faltan, hipotesiaz baliatu behar. 

---Bada Gaztakape izena erabiltzen duenik, ez Gazte-
tape. Gazteta(pe) izenaren esanahia ez da argia, ez da

ulertzen; bai, ordea, Gaztaka(pe), Gaztaka izeneko bi

baserri baitaude Getarian. Herri-interpretazioarentzat

familiarragoa da Gaztaka, eta izena ordezkatzera jotzea

normala da. Baina ez dirudi probablea, mintzagai dugun

hondartzatik urruti daude-eta baserri horiek (Eitzaga

auzoan). 

---Lan-hipotesi modura, probableagoa da beste hau:

Gazte[lue]tape, hiru elementu hauekin: gaztelu-eta-pe. 

---Duela mende batzuk Getaria herri gotortua zen, harre-

siz inguratua. Normala da testuinguru horretan gaztelu
hitza agertzea (gaztelu hitzak euskaraz ez du ‘castillo’ soi-

lik esan nahi, baizik eta gotorleku edo bastioi ere bai).

Ugaritasuna adierazten duen -eta atzizkiak gotorlekuak

(euskaraz gazteluak) zeudela adierazten du. Gaztelueta
horri -pe atzizkia erantsita, horra izen guztiz logikoa: Gaz-
teluetape.

---Gazte[lu+e]ta+pe > Gaztetape aldaketa bi bokalen eta

bokalarteko -l-aren galeraz sortua litzateke. Izen bereko

edo antzeko tokirik ez dago Euskal Herrian, baina an-

tzeko aldaketak dituzten izenik ez da falta: Otarre
(< Ot[e+l]arre), Amuategi (< Amu[l]ategi), Goizueta
(<Goizu[bi]eta), Biain (< Bi[deg]ain, Etxaide 

(< Etxe[b]ide), Elorte (< Elor[rie]ta)…

T OPONIMIA  

n Gaztetape

19

Andres�Alberdi

T XIKIEGIA AGIAN

Amaia�Irazabal

I saten dute, 

Borreroak

norbait 

akabatzen duenean, 

badela,

hil aurreko instantea, 

non 

biktimarekin                         bat

egiten duen.

Horrek esplikatzen dizkit,

zapaldu ditudan     

xomorro
bakoitzarekin 

izandako

eztarri-sabeleko arrak.

n Borreroa

e

Getaria, 1890 (gutxi gorabehera). Gaztetapeko hondartza, eskuinean.
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Aitor�Irigoien

I

n Une zailenetan (ere) amets

ilabete honetan ez zitzaidan tokatzen atal honetan

idaztea. Baina jaso berri dut Artzapeko kideen email bat, ea

zerbait idatzita ba ote dudan eta biharko bidaltzerik dudan

galdeginez. 

Pentsatzen jarrita, ez dut ezer idatzita, ezta zirriborro bakar bat

ere… Azken lau urteotan ez dut aurrez adinako denbora edo

inspiraziorik izan idazteko… Eta idatzi ere askoz gutxiago

idatzi dut, egia esan… Hau udaletxean sartutako orduen

ondorio izatea espero dut, eta orain lasaiago nagon honetan,

berriro ere inspirazioa loratuko zaidala… 

Hala eta guztiz ere, baiezkoa eman dut, eta lehenik paperean

boligrafoz idazteko dudan ohiturari salbuespena eginda, zuze-

nean ordenagailuko pantaila zuriaren aurrean jarri naiz, teklak

ideien doinuan dantzan jarriaz, erritmo bixian. 

Batetik, Artzapeko lantaldeak egiten duen lan eta ahalegina

ikusita, kosta egiten delako  ezetz erantzutea. Eta bestetik,

hilabete honetan Joxiren txanda zelako, baina larunbatean

jazo zen ezusteko ezbehar larriaren ondorioz, ezin izan due-

lako idatzi, normala den moduan.

Aurreko astean, kalean berarekin topo egin nuenean, Artza-

pen idazteko ideia bat zuela eta jada idazten hasita zegoela

aipatu zidan, eta hara non, orain ni nabil hilabete honetarako

artikulua idazten, Joxirekin akordatuz. Une zaila eta gogorra

ari baita bizitzen. Errusiar mendi baten antzekoa den bizitza

honetan batzuetan zoritxarrez bizitzea tokatzen den horietako

bat.

Adinez, jaioterriz edota izaeraz desberdinak garen arren, beti

oso ondo eraman izan gara elkarrekin eta laguntasun handia

egin dugu, hainbat lekutan topo egitearen ondorioz: literatur

tailerra, Getariaren Sustraiak, zine foruma, mendi irteerak,

2011ko Bilduren zerrenda… Azken horretan oroitzen naiz

kasualitatez biok alkandora zuriz joan ginela kanpainako lehen

argazkira, eta bromatan esan geniola elkarri hain elegante

joanda, galtzerik ez zegoela… 

Sarri izan ditugu solasaldi eta hausnarketa luzeak, elkarren-

gandik gauza asko ikasiz: gure Euskal Herri honen egoera,

Hego Ameriketako prozesuak, krisi ekonomikoa, elkarlanaren

garrantzia siglen gainetik, Getariako kontuak… Eta beti uztartu 

izan ditugu errealitatea eta ametsak. Eta horri buruz idaztera

noa, hain zuzen, jarraian.

Izan ere, bata eta bestea, biak dira beharrezkoak. Errealitatea

ezagutzea eta aztertzea, non eta nola gauden ongi hausnar-

tzeko, eta oinak lurrean izateko. Eta amesteko gai izatea, etor-

kizunera begira jartzea, bestelako mundu eta gizarte bat mar-

gotzea, irudimena martxan jartzea eta utopiaren zeruertza beti

gure jomugan izatea. 

Historiarekin gertatzen den moduan, bi begiekin atzera begi-

ratzea onuragarria ez den modu berean, bi begiak aurrera

begira bakarrik izatea ere ez baita egokiena. Irlandako esae-

rak dion bezala, begi batekin atzera eta bestearekin aurrera

begiratzen duena da jakintsua. Nondik gatozen eta non gau-

den aztertzea, nora joan nahi dugun jakiteko. Eta probak egin

aurretik, ezer ez dela ezinezkoa sinestea, beste errealitateak

irudikatzea, gauzak zalantzan jartzea, egungo sistemaren

mugak gainditzea… Eduardo Galeanok “Patas arriba, la
escuela del mundo al revés” liburuan zioen moduan: “El sis-
tema del mundo al revés nos enseña a padecer la realidad en
lugar de cambiarla, a olvidar el pasado en lugar de escucharlo
y a aceptar el futuro en lugar de imaginarlo”.

Ezinbestekoa iruditzen zait, beraz, amesteko gaitasuna. Bar-

neko haurrari entzuteko abilezia eta ohitura ez galtzea. Asko

estimatzen dudan lankide batek ere honako esaldia oparitu

zidan duela gutxi: “Pentsatzen (amesten) den bezala ez bada
bizitzen, bizi den bezala pentsatzera (amestera) iristen da
bat”. Amesteko ez dago garai txarrik, eta bizitzea tokatzen ari

zaigun hau erabat aproposa da, XXI. mendeko apatiaren dik-

tadurak beste ia dena ukatzen, murrizten ari baitzaizkigu.

Habeas Corpus taldearen abesti gogoangarrietako batek dion

bezala, amorrua eta ametsak soilik geratzen baitzaizkigu.

Amets egin dezagun bada, baita (eta bereziki) une zailenetan

ere… Zaila izan arren… Eta zuri Joxi, eta sendi osoari, besar-

kada handi bat, eta animuak bihotz-bihotzez… Eutsi goiari!

H

“ Pentsatzen (amesten) den bezala ez bada bizitzen, 

bizi den bezala pentsatzera (amestera) iristen da bat ”



Urte hortako maiatzaren 13an, arratsaldeko laurak aldera,

ezuztean harrapatutako galerna batek herriko basterrak

astindu zituen. Haizeak 108 km orduko abiadura lortu zuen

eta tenperatura 13 gradu jaitsi zen bat-batean. Haizearen

ondorioz zenbait zuhaitz eta teila erori ziren. 

Udalbiltzak Euskal Herriko Naziotasun Aitormenaren alde

egin zuen eta Euskal Herriko Udal guztiak mozioak aurkezten

ari zien. Getarian 8 pertsonako talde bat osatu zen, sinadurak

bildu eta udaletxean mozioa aurkezteko. Mozioa onartuz gero

udaletxea egingo litzateke agiri hau lortzeko egin behar ziren

tramite guztien arduradun.

Julio Aranburuk Guinnes errekorra egin zuen 12.118 soka

saltorekin. Ezarri zuen lehen errekorra 11.740 saltoan zegoen

baino hau gainditu zuen.

Asier Altuna zinegileak ahari jokoei buruzko film laburra gra-

batu zuen Askizun. Joseba Sarrionaindiaren ipuin baten oina-

rrituta. Getariar batzuek ere aktore modura jardun zuten eta

Asierrek kontatu zuenez oso gustura egon zen Askizuarrekin,

lehendik ere ezagutzen zuen auzoa eta erabat perfektua iru-

ditu zitzaion film laburra egiteko. Filma Donostiako Beldu-

rrezko eta Terrorezko Zinemaldian aurkezteko asmoa zuten

baino Altuna jaunak Donostian baino lehenago Askizu bertan

aurkezteko ideia zuen.

P ETRILETIK IkUSMIRAN 21D ENBORAPASAK - GETARIAKO HITzAk
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Txoko honetan Artzapen argitaratuak izan diren

albiste, bitxikeri edo/eta interesgarriak diren

datuak jarriko ditugu. 

7. zenbakia, 2002ko maiatza

n Getarian Zer berri: Jon�Illarramendi

eHNA-ren�mozioa�

Haizeak�eraman�ez�gintuenean

ASMAKIZUNA

GETARIAKO HITzAk
Hitza Artzapeko lan taldeak bidalitakoa da

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da hau. Animatu

eta bidali artzape@topagunea.com-era ezagutzen dituzun hitzak.

Zartagin hitzaren�sinonimoa�da.

Padera hitzaren�aldaera�da,�eta

jatorriz� hitz� gaskoia� da� (XIV.

mendetik� Iparraldean�euskara-

rekin� kontaktuan� egon� den

latin-hizkuntza).� Izen�gaskoiak

ugari�dira�gure�inguruan.�esate

baterako,� Donostiako� Urgull,

Morlans, Gros, Polloe, Aiete

izen�gaskoiak�dira.�

PAeLA:

Julio�Aranburun�errekorra

n Kirolak: kepa�Iribar

Askizu:�eszenatoki�ideala

- Izanagatik txikia gela handira sartzean betetzen

du guztia? Zer da?

EROGLIFIKOA

- Ikus dezagun 

n Kultura: Agustin�ezenarro



A GENDA - Uztailak�31�eta�ABUzTUA22

19:00etan:

/ ”MUSIKA KALEAN”

EIGEN HULP Holandako

orkestraren emanaldia.

Lekua: Artzapen...

Antolatzailea: 

Getariako Udala.

21:00etan:

/ DANTZA 

KONPAINIA

DANTZA MUSEOAN

- Egitaraua -

Chameleon
Koreografia: Itzik Galili.

Musika: Jonh Cage.

Few Brief Sequences
Koreografia: Jacek 

Przybylowicz.

Musika: Marin Marais.

Sarrerak:

13€ aldez aurretik.

15€ lehiatilan.

www.entradas.diariovasco.com

www.entradas.com

ERAKUSKETARETOAK 

ZABALIK

Goizez:

/ IV. FUTBITO TXIKI

TXAPELKETA

17:30ean:

/ ESTROPADAK:

VI Emakumezkoen

Gipuzkoako Liga  

8. Jardunaldia.

ondoren:

/ “VI. GETARIAKO 

BANDERA”

KAE1 Liga-ko 8. Jardunaldia. 

12:00etan:

/ “VI. GETARIAKO 

BANDERA”

KAE1 Liga-ko 8. Jardunaldia.

18:30ean:

HAURREN BINAKAKO

PILOTA TXAPELKETAREN 

FINALA 2015 

Mailak:Benjamin, alebin eta 

infantilak.

8 herriren artean jokatuko da.

Lekua: Getariako frontoia.

22:00etan:

/ DESIOAK SUTAN

SAHARARENTZAT

Malkorben: Suzko bolak 
eta “ehunka desio”.

11:00-13:30�/�16:30-19:00:

/ HAUR - PARKEA

Lekua: Frontoian eta 

Harritarten.

ABUzTUAk�5:�
GAZTEEN EGUNA

ABUzTUAk�6:�
SALBATORE DEUNAREN

EGUNA

ABUzTUAk�7:
IKURRINAREN EGUNA

/ III.PATATA TORTILLA

TXAPELKETA

14-15 urte bitarteko gazteek

har dezakete parte.

Hasiera: 11:00etan.

Amaiera: 12:30ean.

Epaimailak kontuan 

hartuko du:

- Tortillaren itxura, zaporea

eta sukaldarien jantziak 

(imaginazioa eta 

origiltasuna).

ABUzTUAk�8:
KOADRILEN EGUNA

ABUzTUAk�9:
JAN FESTA!

/ MARMITAKO 

TXAPELKETA

- Taldeak 2 sukaldariz 

osatuko dira (bietako 

bat getariarra).

- Antolatzaileek jarriko dituzte

behar diren osagaiak, sua

eta lapikoa.

- Sukaldeko tresnak bikote

bakoitzak ekarri beharko

ditu.

- Parte-hartzaile guztiek

09:15erako plazan egon

behar dute. Bertan lekuaren

eta atuna hartzeko 

ordenaren zozketa egingo

da, lehiaketa hasi aurretik.

- Banatutako osagaiak 

bakarrik erabil daitezke.

- Bakoitzak, gutxienez,  20

lagunentzako marmitako egin

beharko du.

- 13:00etan su guztiak 

itzaliko dira.

- 13:15ean epaimahaia osatu

eta irabazleak aukeratuko

ditu.

*** Baldintzak hauek 

betetzen ez dituena, 

lehiaketatik kanpo 

geratuko da.

- 600 lagunentzako lekua

egongo da bazkaltzeko.

- ADI!!! Uztailaren 28an,

29an, 30ean eta abuztuaren

3an, BAZKALTZEKO 

KOPURUAREN 

KONFIRMAZIOA eta 

TIKETEN SALMENTA!!!).

Hasiera: 10:00etan.

Suak itzaldu ondoren: 

marmitakoa jateko aukera.

Menua: Marmitakoa, postrea,

sagardoa eta kafea.

22:00etan:

/ EUSKADIKO ORKESTRA

SINFONIKOA.

Lorenz Nasturica, 

kontzertinoa eta zuzendaria.

Haydn, Mozart eta Beethove-

nen obrak...

*Gonbidapenarekin (lekua

mugatua) – Turismo Bulegoan.

Lekua: Salbatore eliza.

Antolatzailea: Donostiako

Musika Hamabostaldia.

ABUZTUAN ITXITA

Astelehenetik ostiralera.

17:00etatik 20:00etara.

Kzguneko tutoretza: irailean

oraindik konfirmatzeko dago.

11:00etatik 13:00etara.

ABUZTUAN ITXITA

Irailaren 4ean irekiko da

betiko ordutegiarekin. 

Ostiralak: 17.00-20.00. 

Larunbatak: 16.30-19.45.

Igandeak: 16.30-20:00.

/ “UDA 2015” KIROL 

JARDUETARAKO KANPAINA

Izen ematea eta informazioa:

Turismo Bulegoan 

(tel. 943 140957).

eRAkUSkeTAk:

/ BALENCIAGA eta 

ARTE ESZENIKOAK. 

2015.06.24 - 2015.10.18

Cristobal Balenciaga ez zen izan

beste diziplinekin nahasteko

interesaren kontrakoa, eta

erakusketak ongi aski 

baieztatzen du horrela izan zela;

izan ere, Getariako jostunak

dantza, musika eta antzerkiaren

munduan hiru hamarkadatik

gora egindako ekarpena biltzen

da. Donostia 2016 Europako 

Kultur Hiriburuarekin elkarlanean.

/ BALENCIAGA. 

Luxuaren esperientzia. 

2015.04-2016.03

Erakusketak Haute Couture
klasiko baten testuingururako

bidaia proposatzen du, eta, 

horretarako, saloietako zirrikitu

batzuk birsortu, garai haiek bizi

izan zituzten testigantzak bildu

eta pieza bakan batzuk 

baliatuko ditu. 

/ CRISTÓBAL BALENCIAGA.
Legatu denboragabea. Bilduma III
Erakusketa honek Cristóbal

Balenciagaren obraren ezaugarri

nagusiak agerrarazi nahi ditu, 

baita modaren eta diseinuaren 

historiari egindako ekarpen

erabakigarria ere.

JARDUeRAk:

AISIALDI TALDEENTZAKO 

JARDUERA PROGRAMA

/ UDA MUSEOAN

Data: Uztaila eta abuztua.

Nori zuzenduta: 6 eta 12 urte

arteko ume aisialdi taldeak.

/ BALENCIAGAREN

ITSASOA PLANA

Ibilbidea: Donostiako kaia -

Getaria herri arrantzalea –

Cristobal Balenciaga Museoa

– Dastaketa Getarian 

– Donostiako kaia.

Iraupena: 9:30h. - 15:00h. 

Data: Uztaileko eta 

abuztuko igandeak.

Prezioak: Orokorra: 35€ 

eta murriztua 30€. 

*Plaza mugatuak bi 

jarduetarako. Izena 

ematea beharrezkoa da.

Informazioa eta

izen-emateak: 

Tel. 943 008 840

@. didaktika@cristobalbalen-

ciagamuseoa.com 

ABUZTUAK larunbata
1

BALENCIAGA MUSEOA
CBM

GAGLO GAZTELEKUA

ABUZTUAK ostirala
28

SALBAToRe�JAIAk
abuztuaren�5etik�9ra
-Txapelketak-

LIBURUTEGIA KZ gunea

kIRoLA

ABUZTUAK igandea
2

ABUZTUAK asteartea
4

UZTAILAK ostirala
31



H ERRIKO GUTIXIAk 23

INTERESGARRIAK

Zaintza

FULDAIN FARMAZIA

Abuztuaren 24tik 30era.

Irailaren 7tik 13ra.

egunak

ILARGIAk

Itxaspe

taberna

n eGITeko�eRA

Patata tortila egiteko, lehenik eta behin, patatak zuritu behar dira. Ondoren, moztu  eta zartagi batean frijitu behar dira goxo

goxo. Patatak frijitu bitartean, bol batean, arrautzak irabiatu eta gatz apur batekin nahastu. Lehen frijitutako patatak arrautze-

tara gehitu eta amaitzeko etxeko osagai sekretuarekin, Belenen maitasun guztiarekin, dena ongi nahastu. Zartagi batean olio

pittin bat jarri eta berotzean, nahasketa guztia bertara pasa. Alde batetik egiten denean, buelta eman eta beste aldetik sukal-

datu. Minutu batzuen ostean, prest tortilla dastatzeko.

On egin!

n oSAGAIAk

-  Patatak

-  Arraultzak

-  Gatza

-  Etxeko osagai sekretua

-  Belenen maitasuna

PATATA

TORTILLA

Abuztuak 29

Irailak       28

Ilbetea

Abuztuak 25

Irailak       21

Ilgora

Abuztuak 10

Irailak         6

Ilbehera

Abuztuak 14

Irailak       13

Ilberria



Badatoz arrantzaleak...
Hasi daitezen 
SALBATOREAK!!! abuztuaren�5etik�9ra

Primeran�pasatu�

GeTARIAko�

UDALAren

Partez!

5 GAzTeeN�eGUNA

7 IkURRINAReN�eGUNA

9 JAN�FeSTA!

6SALBAToRe�DeUNAReN�eGUNA

8koADRILeN�eGUNA

zAINDU�zURe�IkUSMeNA
Zer da Erretinografia? Erosoa eta erraza den proba bat da. Erretina-

ren goi mailako irudiak hartzen dira eta erretinan aditua den oftalmo-

logo bati bidaltzen zaio proba. 24 orduren barru pazienteak emaitza

eskutan izango du.

Erretina, argiari sentikorra den geruza bat da. Begiaren barneal-

dean aurkitzen da eta honi esker ikusten dugu.

Zer lortzen da Erretinografiari esker? Erretinan sortu daitezkeen gai-

xotasunak diagnostikatzea: erretinopatia diabetikoa, adinari lotutako

gaixotasun makularraren degenerazioa, erretinopatia hipertentsoa

eta glaukoma. Hauetako gaixotasun gehienak, arazoa egoera aurre-

ratuan egon ezean, ez dituzte sintoma esanguratsuak izaten.

Hemen dago hain zuzen ere, proba honen garrantzia; prebentzioan.

Horixe baita egin beharko litzatekeena. Hori dela eta, gutxienez

urtean behin, Erretinografia egitera animatzen zaituztegu. 

Zain edukiko gaituzue!


