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ARTzAPe�ALDIzkARIA

n Loli eta emakume etorkina    

03E LAN EUSKADI  

KULTURA SAILAK DIRUZ 

LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

oli naiz, ekuadortarra. Urteak daramatzat hemengo aiton-amonak zaintzen, baita etxeko lanak egiten ere… “el señor/la

señora”-k kalera bidali arte. Denborarekin, aiton-amonekin euskara zerbait ikasi dut, entzuten dien norbaiten beharra baitute eta

orain, haurrak zaintzen nabil… baina neurea ezin dut zaindu. Nire senarrarekin eta amarekin dago “charco”-aren beste aldean.

Nik administrazioko goi mailako titulua dut eta gustatuko litzaidake alor horretan lan egitea hemen eta diru gehiago bidaltzea

etxera, baina paperak falta zaizkit, ez naiz pertsona, ikusezina izaten saiatzen naiz. Jainkoari eskatzen diodan gauza bakarra da

gaixorik ez jartzea, beldurra baitut zuen Osakidetzako larrialdietara joateko. Ditxosozko paperak falta zaizkit, eta ez dut nahikoa

diru mediku pribaturako, etxera bidali behar dudalako. Gaizki pasatakoa naiz merkatu beltzeko botikak hartuta; oso garestiak

dira, iraungita daude, poltsatxoetan ematen dituzte sasimedikuek. 

Gaur egon naiz “madrezita”-rekin telefonoz: senarrak txapuzak egiten jarraitzen du, noiz-behinka; Adrian txikiak (5 urte ditu eta

duela bi ikusi nuen azkenekoz) bronkitisa du eta arnas-estuka dabil… Ezin dut besotan hartu eta kulunkatu, goxo-goxo… Haur

euskaldunari ematen diot Adriani zor diodana. Beharbada, Adriantxok, jada, ez du onartuko nire laztantxorik, ez bainau ezagu-

tuko eta horrek…horrek… bihotza apurtzen dit.

Emakume etorkina

Euskal Herriko gizonek ez dute pertsonen zaintzan eta etxeko lanetan parte hartze handirik. Zaintzan eta etxeko lanetan dihar-

dutenak, ia beti, emakumeak dira eta asko, emakume etorkinak. Litekeena da gainera eredu hori aldatzeko hamarkadak behar

izatea, alegia, diskriminazio hirukoitza (txiroa, emakumea eta etnia atzerritarra) luze mantentzea.

Pertsonen zaintzarako ezaugarri hauek dituzte gustukoen: emakumea, kaukasiarra, gaztelaniaz dakiena (baita euskaraz ere).

Emakume hauen egoera gogorra da: lan-jardun luzeak, soldata txikia, ia atsedenik ez eta askotan xenofobia eta arrazakeria. Ba,

hegoaldeko afrikarrak edo ijito errumaniarrak oraindik eta okerrago daude, talde hauetan tratu txarrak areagotzen baitira. Bes-

talde, emakume etorkin txinatarrak ingurumari endogamikoetan dabiltza, iluntasunean. 

Emakume atzerritarrek osasun-sistema asko balioesten dute eta horrek uste oker bat indartzen du, gizarte-zerbitzuen onura han-

diak jasotzen dituztenarena. Etorkizunari begira ezinbestekoa da emakume hauen seme-alabei hezkuntza sisteman sartzen

laguntzea. Horretarako bide zati ederra egina legoke, gaur egungo etorkin hori gizarteratzen baldin bada.

Azkenik, bigarren belaunaldiko emakumeak ezin ditugu babesgabe utzi jatorrizko erlijio-ohituren pean, baldin eta banakako

eskubideak bortxatzen badituzte.

Oharra: Lolik ez du Loli izena.

L



?Zuen Txokoa atala edonork nahi duena bidali dezan egiteko egina dago: gutunak, argazkiak, zorion agurrak (bazkide ez direnek 4€), agurrak... Gutunek gehie-
nez 200 hitz izan beharko dute: ez dira irainak onartuko. Bidaltzen diren dataren arabera jarriko dira bidalitako guztiak. Lekurik ez badago gure facebook orrial-
dean txinktxilikatzeko aukera emango da. Inor ez badu ezer bidaltzen,  beste zerbaitetarako erabiliko dugu. Animatu atal hau erabiltzera zuena baita!
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Ongi etorria izango zara gure lan-taldean!



er ote da TTIP hori? Denboraren murrizketen zurrun-

biloaren garai hauetan gizartea norabide jakin batean bultzatu

nahi duenik badago, eredu ekonomiko konplexuan balantzak

errealitatearen zati baten alde egiteko. Konplexutasun horren

aurrean gure ezintasunak eta diskurtso eszeptikoa daukagun

ahalduntze gaitasunaren gainetik jartzen dira batzuetan. 

TTIP: Transatlantic Trade and Investment Partnership;

ingelesetik datorren akronimo hau merkatu globala

gehiago gara-tzeko eta arautze politika suntsitzeko Ameri-

kako Estatu Batuak eta Europa isilpean eta ezkutuan gara-

tzen ari diren hitzarmena da. Horregatik, gertatzen ari

denari ahotsa eta argia jartzea behar-beharrezkoa da.

Horren testigantza eman ziguten Euskal Herriko hainbat

kazetarik joan den ekainean Getariako Ulpiano Etxean

TTIPa ezagutzeko antolatutako mahai inguruan.

Akordioaren sustatzaile eta defendatzaileek enplegua sor-

tzeko tresna gisa saltzen diguten arren, garbi ageri zaigu bes-

telako ondorioak izango dituela hitzarmen honek. “Oztopo

arantzelarioak” ekiditeko akordio bezala iragarri digute, baina

dagoeneko AEB eta Europaren arteko delako arantzelak oso

baxuak dira. Beraz, arantzelak baino, merkatu global eta librea

eraikitzen jarraitzeko bidean sortuko duten tresna besterik ez

da TTIP, eta herritarron eskubide sozialak dira horretarako

ezabatu beharreko oztopoa. Nahiz eta urrutiko zerbait irudi-

tzen zaigun, gure egunerokotasunean epe luzera eragin

zuzena eta handia izango du akordioak. Izan ere, TTIPak

eraso zuzena egiten dio ingurumenari, laborantza eta arrantza

herrikoiei, egunero aukeratu ahal izango ditugun elikagai osa-

sungarriei, udalen erabaki ahalmenari, kulturari,…energia,

finantza, azpiegitura, merkataritza globalean jarduten dutenen

lobbyen interes eta eskubideak lehenetsiz. 

Baina ezintasun eta diskurtso eszeptikoaren aurrean mugi-

mendu soziala izan da egoera horri erantzuteko. Sortutako

eztabaidak Europar Batasuneko Parlamentuak hartu beha-

rreko erabakia suspenditu eta atzeratu egin zuen joan den

ekainean. Egun, 2.794.719 herritarrek sinatu dute gure eskubi-

deen eraso bortitz honi Stop esateko honako webgunean:

https://stop-ttip.org/es/firmar/.

Egoera horretan, Parisen izango da hurrengo abenduan Klima

aldaketari buruzko Goi Bilera. Bileraren aurrean Bizi mugimen-

duak martxan jarri du Hego eta Ipar Euskal Herrian eta estatu

frantsesean zehar Alternatiba Herrixka ekimena. Alternatiba

Herrixkak Euskal Herrian zehar, nork bere herrian, auzoan, tal-

dean... aurrera eramaten ari garen alternatibak eta proiektuak

erakutsi nahi ditu. Eta erakustearekin batera, informazioa par-

tekatu, elkar ezagutu, gure artean gogoeta egin eta eztabai-

datu... nahi du. Denon artean konplizitatea, aliantza, kon-

fiantza... behar delako aukera ezberdinak saretzeko eta

indartzeko. Hurrengo urriaren 24ean Bilbon izango dugu 

aukera Alternatiba Herrixkaren bilgunean parte hartzeko; dagoe-

neko hainbat talde Bilboko Areatzan izango duten elkargunea

antolatzen ari dira (http://alternatibenherria.eus/aurkezpena/).

Eta Getarian aukerak mugitzen al dira?

Eszeptizismo eta ezintasunaren aurrean, eguneroko zentzua-

ren indarrez eraikitako hainbat adibide dauzkagu:

n Urteetan Elan Euskadi GGKE lanean dabil: herriko argaz-

kian falta ezin den taldea da; garaian garaiko egoeren aurrean

ikuspegi sozial eta solidarioa ekarri digu. “Bidezko merkata-

ritza” gerturatu digun taldea ere bada.

n Bisibilizatu behar ditugu herriko landa gunean modu sos-

tengarrian jarduten duten hainbat baserritar; eta marea

bakoi-tzean modu iraunkorrean jarduten duten saregile eta

arrantzaleak.

n Izan da ere Getarian elikagai ekologikoak eskuragarri

zituen Bengoetxea Kontsumo Taldea, nahiz eta egun talde-

aren martxa eten den.

n Dagoeneko Goiener energia kooperatibako kideak badira

herrian: etxeko energia kontsumoa iturri berriztagarrietatik

bermatua dute eta energia sektoreko lobbyen alternatiba

erreala dugu.

n Zero Zabor taldea ere antolatua egon izan da herrian,

konplexua baina nahitaezkoa gertatzen zaigun errealitate

bati erantzuteko asmoz.

n Hausnarketa espazio ezberdinak sortzen ari dira herrian, bizitzeko

ditugun behar ezberdin eta anitzen errealitate osoa nola jaso nahi

dugun hausnartzen dutenak: Getariako Eskubide Sozialen Kartaren

Taldea, Getariako Mariñak talde Feminista…

n Modu kolektiboan edota informalean antolatzen diren hain-

bat herritar, egungo logika indibidual eta monetarizatuetatik

irtenda: english txatak, kotxe konpartituak, bigarren eskuko

azokak, baratze partekatuak, etxe trukaketak, eta abar.

Guztiekin, eskubide eta iraunkortasunaren kontra egiten duen

logikoaren aurrean aukera batzuk eraikitzen dira Getarian ber-

tan, nahiz eta bide luzea dugun oraindik. Horregatik, Getariako

Eskubide Sozialen Kartako taldetik udazkenean gai hauetan

murgiltzeko hainbat ekimen antolatzen ari gara. Horien berri

ematen joango gara eta bertan parte hartzeko gonbitea luzatu

nahi dizuegu. Getariako ahalduntze gaitasuna ezintasun lai-

noen gainetik.

E SKUBIDE SOZIALEN KARTA  

n TTIParen aurrean… Alternatiba Herrixka eta Getaria ahalduntzen
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Itzali behar ez
den griña

Izaskun Urbieta

Harralde Taberna

996an ireki zituen ateak Harralde tabernak. Ordutik hona hainbat kontzertu, festa, hitzaldi... antolatu ditu.
“Gu ez gara taberna soil bat, kultur elkarte bat baizik”, azaldu du Mari Tere Alkortak. Bera da sortzaileetako bat,
eta Maria Larrazabal, Begoña Agirre eta Ekaitz Estebanekin batera, orduko eta oraingo egoeraz hitz egin du
ARTZAPErekin.

1

Ezker abertzaleko kideok, Elkano kalean erosi genuen

etxe zahar bat gure diruarekin. Etxe hartan astero

elkartzen ginen 7-8 bat pertsona herriko gaiez hitz egiteko”,

kontatu du Mari Terek. Beste herrietan herriko tabernak zeu-

dela ikusita, Getariak ere bat merezi zuela pentsatu zuten.

“Tabernarena planteatu genuen gure artean, eta aurrera atera

zen ideia” jarraitu du.

Hala, etxe hura saldu egin zuten eta lortutako diruarekin, gehi

jendeak jarri zuenarekin, Harralde taberna kokatuta dagoen

lokala hartu zuten. “Alokairuan hartu

zuten eta gaur egun ere horrela dago”

kontatu du Ekaitzek. “Lokalak behar zuen

obra guztia auzolanean egin zen” esan

du Mariak. Hormako harria eta pintura,

barra, lurra… guztia denen artean egin

zuten.

“Ez genuen soilik taberna bat irekitzeko

helburua. Elkarte kultural bat irekitzeko

nahia ere bagenuen” kontatu du Mari

Terek. Batzuk alde eta besteak kontra

bazeuden ere, aldeko gehiago egon

ziren eta aukera zegoela ikusita aurrera

atera ziren. “Elkartea sortzea zen

berezko helburua. Taberna kalera, herritarrengana irteteko

bidea zen,  eta  guztion puntu erreferente bat izatea, topagune

bat” esan du Begoñak.

Ilusioa eta gogoa

1996an zabaldu zen Harralde. Bi edo hiru hilabetetan antolatu

zuten guztia. “Nola gauzatu behar zen informatu ginen, eta

aurrera atera ginen. Azpiegitura guztia aurrera atera behar zen

eta ez zen lan erraza izan” azpimarratu du Mari Terek. 

Gogo eta ilusio handia jarri zuten lan honetan. Taberna ez ezik,

lokalaren atzean soziedadea jarri zuten. Hor egiten zituzten

bilerak, batzarrak, afariak, umeen meriendak... “Lan honetan

jende askok lagundu zigun, handik oinez pasatzen zirenek ere

lagundu egiten ziguten” aipatu du Mari Terek. Hasiera hartan

65 pertsona izan ziren bazkide.

Elkarte kultural bezala, herrian ere aportazioa egin du Harral-

dek. “Herrian tabernak dekoratzea inauterietan adibidez,

hemendik datorren zerbait da, mojito eguna, partxiseko lehia-

ketak, mus txapelketak… Ekitaldiak egin

dira, eta beste tabernekin harremanak

sendotzeko ere prest azaldu da beti”

aipatu du Mariak. 

Herriko tabernen itxiera

2003an Herri Batasuna legez kanpo utzi

zuten eta herriko tabernen auzia ere

ordutik dator. “Kontuak itxi zizkiguten eta

itxieraren beldurra ordutik da” esan dute

laurek. Herriko tabernak ixtearen eraba-

kia baina, 2013ko azaroan atera zuten

epaian ezagutu zuten. “Epai hori berretsi

egin dute orain. Beraz itxiera behin beti-

koa da. Ez dakiguna da noiz etorriko

diren ixtera” kontatu dute.

Gauza jakina da 107 herrikoak itxi egingo dituztela. “Hori dela

eta, udara aurretik batzar bat egin eta libre taldea sortu

genuen” aipatu du Ekaitzek. “Harralde herriaren parte izan da;

eragile kultural bat, herriko gauzetan parte hartu duena, elkar-

gunea, ohitura, erreferentzi batzuentzat... Ezker abertzalea iza-

teaz gain, herriko ekimen ezberdinen topalekua ere izan da”,

esan dute.

““
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Libre taldeak, ostiraletako ekimenak antolatu ditu udan zehar,

eta egun handi bezala, irailaren 12ko Libre eguna egin zuten.

Zein balorazio egiten duzue?

Oraindik ez dugu egin baina positibo bezala jo dezakegu. Oso

positiboa. Diru aldetik ez dugu egin konturik baina ez gindoa-

zen dirua ateratzera, eta lortu dena abokatuak ordaintzeko eta

Harralderentzako izango da. Baino egun bezala oso positiboa

da balorazioa.

Eskualdeko ekimena izan zen.

Berez Getariakoa zen, hemendik irtendako zerbait izan zen.

Baina eskualdeko beste herriko tabernetako jendearekin hasi

ginen hizketan eta horrela, nahiko era sinplean, dena lotu eta

eskualdekoa bezala ospatu genuen. Egun potente bat bilatu

nahi zen. Taldea gustura dago bai nola atera zen ikusita, eta

baita atzetik egin zen lanarekin.

Udaletxean mozioa aurkeztu zenuten.

Poztu ginen onartu zelako, dudarik gabe. Aho betez aldarri-

katzea positiboa da guretzat. Guk ere hori bilatu genuen. EAJ-

rekin elkartu ginen aurretik, eta nahiz eta desadostasunak

egon, elkar ulertu genuen eta mozioa onartu zen. Gure parte-

tik mozioko gauza batzuk aldatu genituen. Baina erabakia

positiboa da, beraiek ere gurekin eseri eta adosteko prest

azaldu ziren, eta hori gustatu zitzaigun.

Ze egoeratan zaudete orain?

Noiz itxiko den zain gaude. Garbi dugu itxi egingo dutela.

Beste kontu bat da zein helburu dagoen gerorako, edo nola

emango zaion buelta honi. Ez dakigu noiz itxiko duten. Bakoi-

tzak bere iritzia ematen du. Hauteskunde espainiarrak ere hor

daude, laster, eta ez dira urruti ibiliko.

Libre taldeak lanean jarraituko du.

Dudarik gabe. Azkenean talde hau ere horretarako sortu da.

Geroari begira. Hausnarketarako pentsatuta. Hau itxi egingo

dute baina guk jarraitu egingo dugu. Beste zerbaitek ordez-

katu egingo du hau, zalantzarik ez dugu eta horretarako lan

egingo dugu. Jendea erakartzea ere nahi dugu, ulertu deza-

ten itxiera honek ez duela zentzurik. Herritarren parte har-

tzea beharrezkoa da. Konformismoan gaude ohituta, eta guk

aktibazio hori lortu nahi dugu. Bestalde, ostiraletako martxa-

rekin jarraituko dugu. Talde ezberdinak ere abisatuta daude,

eta itxi arte lanean segituko dugu. Eta itxitakoan ahal den

azkarren irekitzen saiatuko gara. Sortu den mugimendu hau

ez dugu nahi ezerezean geratzerik. Horixe da garaipen

nagusiena. 

Umeak oso gustura ibili ziren goizean Urritzak antolatutako ekintzetan...

... eta helduek ere topatu zuten beraien ekintza, herri bazkarian adibidez.
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Urola Kostako Udal Elkarteak 10 pertsona kontratatuko ditu enple-

gua sustatzeko 2015eko tokiko ekintzen programaren bidez. 

Enplegua sustatzeko deialdiaren xedea da laneratzeko zailtasun

bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna handitzea aldi

baterako lan-esperientzien bidez, pertsona horien kualifikazioa

eta/edo gaitasun pertsonalak eta motibazioa handitzeko. 

Lan-eskaintzaren bidez egingo diren kontratazioek baldintza hauek

beteko dituzte:

n Kontratatutako pertsonen %30 izango dira diru-sarrerak berma-

tzeko errentaren jasotzaile titularrak (RGI/DBE).

n Kontratatutako pertsonen %40 izango dira emakumeak.

n Kontratatutako pertsonen %15 izango dira 55 urtetik gorako per-

tsonak.

Kontratuak 6 hilabetekoak eta lanaldi osokoak izango dira (luzape-

nik gabe) eta azaroan hasiko dira. Beteko diren lanpostuak 10

izango dira:

- Mantentze-lanetako enkargatu 1 (lorezaintza, pintura eta igel-

tsaritza).

- Mantentze-lanetako 6 peoi (lorezaintza, pintura eta igeltsaritza).

- Ingurumeneko teknikari 1.

- Enpresa arloko 2 teknikari.

Parte hartzeko baldintzak eta hautaketa prozesuan baloratuko diran

alderdiak oinarrietan daude zehaztuta. Ezinbestekoa da Lanbide-

Euskal Enplegu Zerbitzuan langabe gisa inskribatuta egotea eta

eskualdean (Aia, Getaria, Orio, Zarautz edo Zumaian) erroldatuta

egotea. Eskabideak aurkezteko azken eguna urriaren 2a da. Eska-

bideak (eta eskatzen diren gainerako dokumentuak) aurkeztu behar

dira Udal Elkartearen egoitza nagusian (Urdaneta bidea 6, 20800

Zarautz).

Irailaren 24ean eman zitzaion hasiera Katukale Irakurle talde-

aren ikasturteari. Hilero liburu bat izango dute mintzagai eta

lehen saioan Elena Ferranteren "Adiskide paregabea" lanaz

aritu ziren.

Uxue Alberdi izango da saioen dinamizatzailea eta bi hiletik

behin idazle baten bisita ere izango dute, idazketa-prozesua

nolakoa den ezagutu ahal izateko. 

Taldean parte hartu nahi duten herritarrek udaletxean edo 943

896 024 telefono zenbakian eman dezakete izena. Prezioa 30

eurokoa da.

Hauexek dira ikasturte honetan irakurgai izango diren liburuak:

n Urriak 29: Ni, Vera, Itsaso Martinekin.

n Azaroak 26: Post-it bizitzak, Yolanda Zuñigarekin.

n Abenduak 17: Su zelaiak, Mikel Perurenarekin.

n Urtarrilak 28: Beltzuria, Ixiar Rozasekin. 

n Otsailak 25: Urari ostatutako poemak, Pako Aristirekin.

n Martxoak 31: Intimitatea, Hanif Kureishirekin.

n Apirilak 28: Euskal Herri itsastarra, Jon Maiarekin. 

n Maiatzak 26: Ispiluak/Hitz ibilbariak, Eduardo Galeanorekin.

n Ekainak 16: Plazer bat izan duk, Benito; Mikel, Pako, Benito. 

n katukale�irakurle-taldea�hasi�da�hileroko�irakurketa�saioak�egiten

n Hamaikagarren�izan�zen
Unai�Gereka�Munduko�Maratoi
Txapelketan

n Urola�kostako�Udal�elkarteak�10
pertsona�kontratatuko�ditu�

Hungariako Gyor herrian hartu zuen parte geta-

riarrak Imanol Barruetabeña zumaiarrarekin batera,

eta ordu eta erdi pasatxoko denbora egin zuten. 

Ekainean jokatu zen Europako Txapelketan garaile

atera zen bikotea, baina Munduko txapelketan ez

zuten zorte askorik izan. Ilusioz gainezka joan ziren

Hungariara baina gauzak ez ziren uste bezain

ondo atera. Udara guztia estropada honi begira

pasatu zuten entrenatzen baina dena eman behar

izan zuten unean, gauzak oker antzera atera ziren.

Nahiz eta posturen batzuk gorago egoteko espe-

rantzarekin joan, harro daude egindako lanarekin,

eta denboraldiarekin orokorrean.
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Mintzalagun Programak euskaraz dakiten per-

tsonak (bidelagunak, euskaldun zaharrak) eus-

kara ikasten ari direnekin (bidelariekin) elkar-

tzen ditu astean ordubetez euskaraz hitz egin

dezaten. Zer lortzen den?

n Bidelariak, euskaldun berriak: euskaraz hitz

egiteko aukera du, bertako hizkera ezagutu eta

ikasteko; jendea ezagutzeko eta euskaraz ari-

tzeko harreman-sarea zabaltzeko aukera du. 

n Bidelagunak, euskaldun zaharrak: euskal-

dun berriei lagundu, bertako hizkera erakutsi,

egiten ari diren ahalegina saritu eta aitortu.

Urola Kostan 7 urte

2009an ekin zitzaion Mintzalagun Programari.

Ekimena Urola Kostako Udal Elkartearena eta

eskualdeko udalena da. Programa antolatzen

eta jarraipena egiten parte hartzen dute Urola

Kostako AEKk, Zarauzko Udal Euskaltegiak eta

udaletako eta Udal Elkarteko euskara zerbi-

tzuek. Programa dinamizatzeko lanak Urola

Kostako AEK-k egiten ditu.

Programaren bilakaera ona izan da eta parte-

hartzaile kopuruak gora egin du. 2009an 41

mintzakiderekin hasi ginen eta azken urteotan

urtero 20 talde inguru eta 75-80 pertsonak

hartu dute parte.

Asteroko hitzorduak, ekitaldiak, irteerak, zoz-

ketak

Mintzalagunak astero elkartzen dira, euskaraz

ari-tzeko. Hori osatzeko, ikasturte hasieran eta

amaieran ekitaldi bana egiten dugu (hitzaldi,

diaporama, ipuin emanaldia…). Horrekin

batera, irteerak, topaketak, eskualdeko kultur

emanaldietara joateko sarrerak…

Interesa duenak honako telefono eta helbide hauetara jo dezake argibideak jasotzeko eta izena emateko:

n Urola Kostako AEK euskaltegia; Zarauzko Udal Euskaltegia

n Telefonoz: 625 485 215

n Emailez: urolakosta@aek.org 

n www.mintzalagun.blogspot.com

n Facebook: mintzalagunak gara

n Martxan�da�Mintzalagun�programa�“lotsarik�gabe,�praktikatu�gurekin!”n katukale�irakurle-taldea�hasi�da�hileroko�irakurketa�saioak�egiten

Abian da 2015-16 ikasturteko Mintzalagun Programa: astean behin hitzordua bidelari eta bidelagunek,
euskaraz aritzeko. Hastera dagoen ikasturtea zortzigarrena da.



ekula ez naiz oso trebea izan matematiketan, galdetu bestela 

Mª Jose andereñoari. Zenbakiak ez ditut oso gustoko: zehatzak dira, ez dute

gezurrik esaten, baina egia osoa ere ez.

Udara honetako nire matematikak hauek izan dira: 27 joan-etorri Malkorbeko

kortxoetara, 3 pelikula zinean, alaben 521 irrifar edo kontxu txiki, Herreroren

1.680 kilometroak, 67 salto molla gainetik, 2 idazle suediarren 5 liburu, herriko

traineruek irabazitako 7 banderak (a ze denboraldi mutilek, zorionak!!!), 22

izozki, Athletic-en 4 golak Barçari

(azkenean titulo bat!)...

Idatzitako dena egia da. Zuzen azal-

tzen dute zenbakiek errealitatea, baina

ez dira gai guztia azaltzeko. Soilik zen-

bakiak emanda ezin da adierazi molla

gaineko salto bakoitzak 25 urte atzera

nola eraman nauen, Aitorren pedalda-

kada bakoitzak ze esfortzu suposatu

dion eta kuadrilakoen whatsapp bakoi-

tzak zenbateraino lagundu ote duen,

edo alaben kontu txikiek zer nolako

bizi-poza sortzen duten. 

Zenbakiak hotzak dira pertsonen sentimenduak adierazterako orduan. Gal-

detu bestela greziarrei. Euren zenbakiak udara honetan hauek izan dira:

Europa eta Greziako gobernua kalapita batean mokoka mantendu dituen hiru-

garren erreskateko 86.000 milioi euroak, herritarrak korralitoak harrapatuta

egunean gehienez 60 euro ateratzeko aukera zuten bitartean. Nik uste zen-

baki soilek ez dutela greziarren beldurra, haserrea, eta desesperazioa adie-

razten. Eta zer esan Mazedonian, Hungarian edo/eta Serbian ikusi dugunaz:

gerratik ihesi iritsitakoak egurra jasoz, animaliak bailiran trenetan pilaturik...

400.000 asilo eskaera jaso ditu Europak 2015ean, urtea amaitzerako 800.000

izan omen daitezke. Zenbaki potoloegiak gizabanako bakoitzaren drama

azaltzeko. Zenbakiak, zifrak, matematikak...
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n Udarako matematikak

kepa�Iribar

Hitza Artzapeko lan taldeak bidalitakoa da

ondo�ederki�adierazten�du�argazkiak�“trongo-

llua”�zer�den.�ez�da�hitz�ezaguna�Getaria�inguru-

tik�kanpo�(hiztegietan�ere�ez,�ez�baita�inon�ageri).

Horren�ordez,�koskor,�txori,�konkor…��hitzak�era-

biltzen� dira� inguruko� herrietan,� “txitxoia”� ez

bada.�Badirudi�euskaraz�hedatuagoa�den�trunpilo

hitzaren�aldaera�bat�dela�trongoilo.�

TRoNGoILoA:

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da

hau. Animatu eta bidali artzape@topagunea.com-era

ezagutzen dituzun hitzak.

“Zenbakiak hotzak

dira pertsonen senti-

menduak adierazteko

orduan”



raila hilabete berezia izaten da kostako herrientzat.

Lehen eta bigarren igandeak gorriz borobilduta egoten dira

Euskal Herriko itsasertzeko egutegietan. Gehien bat arraun

elkarteak dituzten herrietan. Hauek, oso ondo dakite igande

horietan Donostiako Kontxako estropadarako zita dutela.

Getariak 1976. urtetik du Arraun Elkartea; ordurako, ordea,

arraun tradizioa oso sustraitua zegoen herrian.  Arrantzale

herria izanik, arrain-sardara azkar iritsi, sarea bota eta bira biz-

kor egiten zekiten eskarmentu handiko traineru arraunlariak

zituen. Arraun munduko iturriak kontsultatuz, Gipuzkoan doku-

mentatuta dagoen estropada zaharrena Getaria eta Zarau-

tzeko tripulazioen artekoa dela jakin dugu. Dirudienez,

1761eko maiatzaren 2an jokatu zen, Moilarritik Donostiako kaira.

Desafio honetan parte hartzen zuen traineru bakoitzak 11 gizo-

nez osatutako tripulazioa zuen eta irabazleak 100 ezkutu jasoko

zituen aurkariaren aldetik. Tamalez, ezin izan dugu jakin nor izan

zen estropada aitzindari honetako irabazlea.

Gaurkoan XIX. mende bukaerara egingo dugu atzera, estropa-

dak antolatzen hasi ziren garaira. Gaur egun egiten diren 

estropaden artean Donostiako Kontxako Bandera da Bizkaiko

golkoan ospatzen den estropada zaharrena. 1879. urtean

ospatu zen lehen aldiz norgehiagoka hau, Donostiako udako

jaien egitarauko ekintza bezala. Lehen estropada hartan elka-

rren artean desafioan zeuden tripulazioak gonbidatu zituzten.

Arrakasta handia izan zuen ikuskizunak eta urtero errepika-

tzeko erabakia hartu zuten donostiarrek. Geroztik, arraun mun-

dua asko aldatu den arren, estropada honek txoko berezia iza-

ten jarraitzen du arraunlari eta arraunzaleen artean.

Eta noiz hartu zuen parte lehen aldiz Getariak Kontxako estro-

padan? 1881ean izan zen. Estropada hori antolatzen zen hiru-

garren edizioa zen eta Hondarribiko traineruak irabazi zuen

bandera. 1890 eta 1891 urteko edizioetan Getariako trainerua

bigarren geratu zen; garai hartan nagusitasuna zuen Donos-

tiako traineruaren atzetik. 1895. urteko edizioan berriz, Fran-

tzisko Arregi patroi zuen Getariako “Nuestra Señora de la Paz”

traineruak Kontxako bandera irabaztea lortu zuen. Pasaia, Orio

(San Telmo eta San Jose traineruekin) eta Zumaiarekin lehiatu

zen. Bigarren izan zen Pasaiari 26 segundu atera zizkion Geta-

riak. Aurten, beraz, Getariako traineru batek lehen Kontxako

bandera lortu zueneko

120 urte betetzen dira.

Ordudanik 5 Kontxako

Bandera lortu ditu Geta-

riak (1895, 1896, 1900,

1903 eta 1911), horieta-

riko hiru Frantzisko

Arregi patroi lanetan zela

(1895, 1896 eta 1903).

1896. urtean gainera,

Kontxako Bandera ira-

bazteaz gain, Bilboko

estropadan ere garaile

izan ziren; “Esperanza”

izeneko Getariako traine-

rua urteko traineru onena

bilakatu zen horrela. Iaz

kaleratutako Artzape

batean islatu genuen

bezala, Getarian ederki

ospatu zen tripulazioa-

ren nagusitasuna.

11

Udaletxeko artxiboetatik ...eReITeN�kultur�zerbitzuak

ISTORIAREN kATeBeGIAk��H

n Getariarren Kontxako lehen bandera

ETARIAKO HITzAk
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aurkotasunak�eraman�gaitu�azken�asteotan�Maritxu�Aizpuru�saregileari�birritan�deitzera.�Beti�ongi�hartuak,
azken�deian�bestelako�aldartea�sumatu�diogu�ahotsean.�espainiako�Senatuak�saregileek�itsas�eta�arrantza�sektoreko
beste�langile�talde�batzuen�pareko�araudia�izatea�onartu�berri�du�eta�itxaropena�piztu�du�honek�portuan�orduak�eta
orduak�pasatzen�dituzten�emakume�langileen�artean.�

rte luzeetako borroka da saregileek beraien lan bal-

dintzak hobetzeko gauzatzen ari direna eta orain arte Espai-

niako legediaren gutxiespena jaso dute. Itsas eta arrantza sek-

toreko langileen Babes Soziala Arautzeko Lege Proiektua

prestatzen ari dira eta honetan ere ezikusiarena egiteko

asmoa zuten, emakume saregileen figura ia albo batera utzita.

Horrela zeuden kontuak abuztura arte. Iraila baina, ezusteko

batekin heldu da: Senatuko Lan eta Gizarte Segurantza Ba-

tzordeak, saregile, enpakatzaile eta neskatilak itsas eta

arrantza sektoreko langileen kotizazio oinarrietako sailkape-

nean sartzea onartu du, EAJk aurkeztutako hamar zuzenketa-

tik hiru onartu ondoren. Hori dela eta, saregileek ontzietan

doazen arrantzaleen araudi berdina izango dute.

“Oso ondo hartu dugu berria, itxaropenarekin, baina orain zain

gaude, ea zer gertatzen den”, dio Maritxu Aizpuru saregile

getariarrak. Aurrera begira baina atzerapausoren bat gertatze-

aren kezkaz begiratzen diote erabakiari, besteak beste orain

Kongresura jo behar dutelako: “Garrantzia ematen zaio Sena-

tuak onartzeari, baiezkoa emanda aurrera egin eta alderdi

bakoitzak bere jendeari esaten diolako babesa emateko

zuzenketa horiei. Pentsatzen dugu baiezkoa etorriko dela

baina beldurrez gaude. Orain pauso bat eman dugu, espero

dugu gero bi atzera ez egitea”. 

Saregileak Itsasoko Gizarte Institutuko erregimen berezi

batean daude gaur egun eta autonomo gisa kotizatzen dute.
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“Ezberdintasun handiak ditugu: oso erretiro txikiarekin geldi-

tzen gara, lan-gaixotasunik ez digute onartzen…”, azaldu du

Maritxuk. Lege Proiektu berriak erregimen hori kentzea aurrei-

kusten du. “Erregimen horrek bajak-eta kubritzen dizkigu eta

hori gabe, nahi dute kotizatzen jarraitzea baina erretiroari

begira bakarrik”. Saregile figuraren kontua dago horren

atzean: “Ez gaituzte kontuan hartzen, beti saregile gizonez-

koak agertzen dira . Onartzen dute itsasontzi bateko tekni-

karia saregile izatea baina itsasora irteten ez den ema-

kume bat saregile izatea oso surrealista egiten zaie

Madrilen”, dio Maritxuk. Horregatik da hain garrantzi-

tsua Senatuaren erabakia. 

Lan baldintzengatiko eskariak

Beraien lan baldintzak kontuan hartuta hainbat eskari

egin dituzte azken urteetan emakume saregileek, bes-

teak beste, beraien lana gogorra dela kontuan hartuta,

erretiro adina aurreratzea. Eta arlo horretan ere izan

da aurrerapausorik, Senatuko erabakiarekin adin hori

aurreratzeko koefizienteen onurak izateko prozedura

zabaldu baita. Lege Proiektu batean onartu eta hau

indarrean sartutakoan hasiko dira aztertzen eskubide

hori  badagokien eta hala bada, zein neurr i taraino

dagokien. 

Bestalde, eguneroko lan-posturek, eguraldi baldintzek… era-

gindako eritasunak lan-gaixotasun bezala onartzea nahi dute:

“Ez dira gure lanaren bidez sortzen diren gaixotasun bezala

onartzen, ohiko gaixotasun bezala hartzen dira”. Beraz,

beraien artrosi, esku, bizkar eta artikulazioetako minak ez

omen dira lanak eragindakoak. 

Hala ere, betiko aulki txikietan lanean jarraitzen dute, lurretik

zentimetro gutxira eserita, etengabe orratza eskuan dutela.

“Lana prestatu behar duzunean bakarrik egoten zara zutik,

bestela eserita. Badauzkagu beste aulki batzuk, altuagoak, eta

poste batzuk –hauen alturara egokituak- sarea kateatzeko.

Baina sorbalda kargatzen zaizu”, dio Maritxuk. Batzuetan era-

biltzen dituztela dio baina aitortzen du normalean sare gainean

justu-justuan bistatzen diren aulkitxoetan egoten direla. 

Guk lokalaren barruan topatu ditugu saregileak baina gehie-

nean portura joan beharra dago haien bila, han egoten baitira

eguzki zein euripean. “Hemen –lokalean- gaude sare honekin

egunetan egon behar dugulako lanean bestela, orokorrean,

moilan egoten gara”, kontatu digu Maritxuk. Horrelakoetan ber-

din du euria ari badu, horretarako prestatutako karpa hartu eta

betiko martxan jarraitzen dute lanean. Hezetasuna nabaritu

egiten da, ordea, baita bapore barrukoa ere, han lan egitea

Getariako zenbait sare-konpontzaile lanean buru-belarri; gaur egun 19 pertsonako taldea dago herrian.
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egokitzen denean ere. “Gainera, han sartzen eta irteten pasa-

tzen duzun arriskua kontuan hartu behar da”, dio. 

Ezegonkortasuna nagusi

Itsasoan puskatutako sareak ahalik eta azkarren konpontzea

dute helburu saregileek, eta ondorioz, itsasontziak dira beraien

lan ordutegia erabakitzen dutenak, bai neurririk handienean

behintzat. “Bolada batean ibiliko zara moilara jaisten ordube-

teko lanagatik, beharrezkoa

prestatu eta martxa. Hurrengo

batean, berriz, igual 14 ordu

egingo dituzu, goizean-goiz

hasi eta gaueko 12ak arte”

azaldu du getariarrak. Gauer-

dia dute muga, ez dira hortik

aurrera geratzen, hurrengo

egunean beste sare bat kon-

pontzera joan behar baldin

badute ere. 

Izan ere, saregileena ez da lan

indibiduala inondik

inora. Bakoitza arrazoi batengatik da saregile baina gehienek

familia-lotura dute itsasontziekin: batzuek anaia dute arrantza-

lea, besteek senarra… gutxi dira loturarik gabeak. “Etxeko

baporeari lotuta gaude”, hori da azalpena. Beraz, etxeko

baporea heltzean, saregileetako batek izango du ardura baina

denak izango ditu laguntzaile: “Elkartu beharra dago ze gauza

puntual bat badaukazu momentu batean konpondu dezakezu

baina gaur egun aberiak taldean konpondu behar dira, tal-

dekako lana da. Nire sarea bada nik hartzen ditut ardurak;

gaurko sarea, adibidez, beste batzuena da eta beraiek ari

zaizkigu esaten nola egitea nahi duten”. Elkarlan horretan

biltzen da Getariako portuan 19 pertsonako saregile taldea. 

Hori lana dagoen garaian noski, izan ere, “bolada

batean igual edukitzen duzu lan pila bat eta beste

batean, hiru hilabetean ezer ere ez”. Autono-

moen kuota, ordea, hilero ordaindu behar da eta

etxekoen babesik gabe, saregile izatea oso

zaila dela aitortzen du Maritxuk. “Gainera,

antxoaren arrantza murriz-

keta egon zenean oso

urte txarrak pasa

genituen, ia

lanik ez

genuen izan eta jendeak atzera egin zuen. Bakarren batek

lana utzi ere egin zuen”. Horregatik gizarteak krisi ekonomiko

handia jasan arren, saregileek ez dute nabaritu inor berririk

joan denik lan eske. 

Ikasketak autonomo izateko

Tradizio handiko lana da saregileena, batzuk 14 urte ingurure-

kin hasitakoak dira, baina esperientziarekin ez dute nahikoa

izan emakumeok, Maritxuren

hitzetan beraien eskubideak

aldarrikatzen hasi zirenean

administrazioari, hau baldin-

tzak jartzen hasi baitzen.

Horrela, ordura arte auto-

nomo gisa alta eman eta moi-

lan josi bazitekeen ere, duela

urte batzuetatik hona ezin-

bestekoa da saregile titulua

eskuratzea. 

Hain zuzen ere, Getarian jarri

zuten Euskadiko Saregileen

lehen eskola 2011. urtean. Maritxuk eta gainerakoek bertan

eskuratu zuten titulua: “Hogeitik gora ginen eta titulua lortzeko

interesa genuen. Kurtso batzuk muntatu zituzten eta Pasaiako

eta Ondarroako maisu batzuk etorri ziren.

Azterketak egin genituen eta denok era-

kutsi genuen saregile onak ginela”.

Horregatik, sentsazio gazi-gozoa

eragiten dio Maritxuri Espainiako

administrazioaren jarrerak: “Guk

onartu genuen beraiek eskatu-

takoa -titulua atera beha-

rra-, pasa ditugu beraiek

eskatutakoak eta gero

dena atzera bota

digute”.

“Oso ondo hartu dugu
berria, itxaropenarekin,

baina orain zain
gaude, ea zer gerta-

tzen den” 

RREPORTAJEA

Maritxu Aizpuru sarea konpontzen portuko lokalean.



Saregileen eskolako instalakuntzek bere horretan jarraitzen

dute baina gaur egun ez da ikastarorik ematen, besteak beste,

ez delako talderik sortzen. Pasaia eta Ondarroara joan behar

da saregile titulua lortzeko.

Eusko Jaurlaritzaren babesa

Azken urteetan Eusko Jaurlaritzaren babes handia jaso dute

saregileek, lehen aipatutako eskola, adibidez, berak jarritakoa

da, geroago beste herri batzuetan egin bezala. Hori bezain

garrantzitsua izan da baina beraientzat legeak itsasoko gaine-

rako langileen eskubide berdinak izatea onartzeko egindako

bidean emandako laguntza: “Gehien bat beraiek ibili dira guri

lagundu eta gauzak bideratzen. Guk burokrazia ez dugu domi-

natzen. Bai Bruselan bai Madrilen Eusko Jaurlaritza gurekin

egon da”. 

Babes administratiboaz harago, lehen aipatutako elkarlana da

garrantzitsua eta ez herri mailan bakarrik, lanbide bera duten

herri ezberdinetako langileen artean ere bai. Horren erakusle

dira Gipuzkoako eta Bizkaiko saregileen elkartea batetik

–Getaria, Orio, Hondarribia, Ondarroa, Lekeitio eta Bermeo-

koak osatua- eta Saregile, neskatila eta enpakatzaileen elkar-

tea bestetik. Azken hiru lanbide hauetako profesionalak

bakoitza bere aldetik zebilen baina helburu berdinak zituztela

ikusita, batu egin ziren. Senatuak hiru ogibideetako langileak

onartu ditu itsas eta arrantza sektoreko gainerako langileen

pareko.

Oharra: Irakurri sare-konpontzaileen egoera abiapuntu har-

tuta Jon Ander de la Hozek egindako gogoeta, 20. orrian.
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enboraren joan-etorrian gauzak asko alda
daitezke, eta are gehiago ikus daitezke aldatzen
moilatik itsasaldera begiratuta. Portuetan gero
eta bapore gutxiago daudela konturatzeko ber-
tara joan besterik ez dago, eta arrantzaleak hel-
tzen direnean ere gero eta sare-konpontzaile
gutxiago ikusten dituzte. 

Lan egiteko moduak ere aldatu dira: sareak ez
dira duela urte batzuetakoak eta egurrezko orra-
tzak ere aspaldi utzi zituzten alde batera, plasti-
koazkoak dira gaur egungoak. Baina zein mota-
tako konponketak egiten dituzte saregileek?
“Denetik. Honek sarea galdu duela eta bete egin
behar dela, hurrengoan ekarritakoa armatu egin
behar dela...”. Horretarako puskak beraiek eros-
ten dituzte eta azken finean egin behar dutena
sarea bera muntatzea da, beraz “egun batean 

toka daiteke lan bat eta hurrengoan bestea, beti
desberdina”.

Gizarteko eremu guztietara bezala makinak ere
sartu dira saregileen mundura baina orain arte
behintzat ez dute arrakasta handirik eduki. Hala
dio behintzat Maritxuk: “Badakigu makinak dau-
dela, ekarri izan dira hona probatzeko baina
beraiei ere -arrantzaleei- ez zaie gustatu nola
josten duten”. 

Momentuz orduan saregi leak gero eta gu-
txiago eta makinentzat ere lekurik ez. Zein ote
da orduan etorkizuna? Mari txur i  galdetu eta
ez jak inaren aurpegia jar r i  du,  berak bere
buruar i  ga ldera berdina askotan egin izan
balio bezala, eta hitz bakarrez josi du geroa:
“Inkognita”.

D



rresuma Batuan egindako ikerketa batek dioenez,

gutxiegi hidratatuta bazaude, alkohola edan duten gidariek

egiten duten akats kopuru berdina egiteko arriskua izango

duzu. Ikerlan honek, orain arte oso ezaguna ez den bideko

segurtasunerako arrisku berri bat adierazten du, batez ere

bero gehien egiten duen hilabeteetan, oporretako berezko

trafiko-lanekin bat etorriz.

Ikerketan egindako probak simulagailu batean egin ziren

pertsona berdinekin, hidrataturik batzuetan, eta arinki deshi-

drataturik bestetan. Likido faltan zeudenean akats kopurua

bikoiztu egiten zela ondorioztatu zuten.

Denon segurtasuna ziurtatzeko komenigarria da beraz gida-

tzerakoan hidratazio egokia mantentzea, batez ere, hartu-

tako eta galdutako likidoen artean oreka mantentzean, zelula

guztiek hobeto funtzionatzen dutelako, eta ondorioz, mezu

transmisioak era egokian funtzionatzen duelako.

0.8 g/l odoleko alkohol maila eta nahiko hidrataturik ez dau-

den gidarien artean akats arruntenak honako hauek dira:

oharkabeko irteera bidetik, beranduegi galgatu eta bazterbi-

deko marra ukitu edo gainditzea. Orokorrean, arreta eta

ezusteko baten aurrean erreakzionatzeko gaitasuna murriztu

egiten dira, batez ere, gidatzea aspergarri bada, atentzio

gutxi eskatzen digun abiadura moderatuko autopista batean,

esaterako.

Bidaia luzeetan gidari askok ez dute behar beste edaten,

komunera joateko geldialdiak saihesteko. Hala ere, garran-

tzitsua da bidaia hasi aurretik ondo hidratatzea eta hidratazio

maila hori mantentzea likidoa edanez noizbehinka, adibidez,

geldialdi edota atsedenaldietan.

Edan beharreko likido kopurua faktore askoren menpe dago,

beroa, dieta edo bizi mota, adina eta jarduera fisikoa, esate-

rako. Likidoa edateko bi orduro gelditzea gomendio egokia

da.

Deshidratazio arin batekin (gure gorputzeko uraren %1-2-ko

galera) nabarmen jaisten dira gaitasun fisikoa eta kognitiboa.

Gainera, funtzio kardiobaskularrean eta gorputzeko tenpera-

tura mantentzeko sisteman arazoak ager daitezke. Galera

handiagoa bada (%4) kontzentratzeko arazoak, buruko mina

eta logura bezalako sintomak agertzen dira. Deshidratazioa

aurrera badoa, sintomak gero eta larriagoak izango dira.

Udako tenperatura altuek eta hezetasunak, gorputzeko ur

galeran eragin esanguratsua dute. Gainera tenperatura oso

altua duen kotxe bat gidatzen badugu, izerdi jarioa handi-

tzen da ur eta elektrolito (gatzak) galera ekarriz. Hala ere,

aire girotuaren gehiegizko erabilerak ur galera hori nabar-

men handitzen du bidai luzeetan nahiz eta kontrakoa iruditu.

Beraz, beroa eginez gero, aire girotua jarrita ere, likidoak

edan behar ditugu.

F ARMAZIAREN AHoLkUAk��16

n Zein gidari arriskutsuago: deshidratatua edo edandakoa?

e
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n Bihotzak, Lehorkak eta Haitzaundi

015eko uztailaren 1a. Esnatu, gosaldu eta ilusioz

beteriko motxila jantzi dugu udalekuei hasiera eman

asmoz. Lokaletik pasa, beharrezko materiala hartu eta pla-

zara jaitsi gara. Haur

mordoa zegoen bertan,

batzuk lotsatuta, besteak

triste, eta beste batzuk,

aldiz, gogo biziz. Talde-

tan banatu eta udalekuei

hasiera eman diegu. Aur-

kezpen jolasekin hasi

gara, izenak, zer gusta-

tzen zaien, etab. ezagutu

asmoz. Ondoren, talde

bakoitzak bere izena

zein izango den pent-

satu du. Horrela, Bihot-

zen taldea, Lehorkak

eta Haitzaundi izan

ditugu Getariako kale-

etan zehar goizero-

goizero.

Hainbat jolas, istorio,

ipuin, solasaldi partekatu ditugu guztiok. Usotegi baserria

bisitatu genuen lehenengo astean. Bigarren astearen

hasieran San Ferminak izan

genituen, urezko globoak

botatzen zizkigun zezen han-

dia barne. Paratxut-a, altxorra-

ren bila, Oka jolasa… San

Anton mendira ere askotan igo

gara, altxorraren bila ibili gine-

nean, adibidez, altxorra bertan

egongo zela pentsatuta. Oka

jolasak herriari hamar buelta

ematera behartu gintuen, Gaz-

tetapeko harrien bila lehenik,

ondoren kiroldegiko pistan

korrika egitera, moiako panta-

lanetara, ur gaziaren bila, etab.

Oso polita izan zen begiraleak ezkutatu eta haurrek gu aur-

kitu behar izan gintuztenekoa. A ze ilusio eta poz aurpegiak

topatu gintuztenean...

Irteerei dagokionez, Santa Klara irlakoa berezia izan

zen, zinez. Irlara eraman gintuen barkoan dantza eta

dantza ibili ginen guztiok, eta ondoren ur azpia ikusteko

aukera izan genuen,

kristalezko eremu

batetik.

Berritasun nagusia

Kaxkurrio izan

dugu, Euskaltxe-

tako gure lokalean

ezkutatuta bizi zen

munstroa. Hasie-

ran, gaiztoa zena-

ren ustea izan

genuen arren, pix-

kanaka, zintzoa

zela konturatu

ginen, eta txokola-

tea oso gustuko

zuela kontatu

zigun. Hori horrela,

txokolatezko opi-

lak, gailetak eta

abar utzi genizkion ate aurrean. 

Bere gorputz atalak galdu

zituela eta ezin omen zuen

ate horretatik irten kontatu

zigun, eta guk bi esku eta

hanka topatu genizkion. Ea

datorren urtean guztiak

topatu eta Kaxkurrio ikus-

teko aukera izaten dugun.

Konturatu orduko uzta i la-

r en  3 0a  zen .  A gu r ra ren

un ea  i z an  z en ,  ba i na

datorren ur tean e lkar  iku-

s i k o  gen ue la  a g in du

genuen guzt iok.

ESKERRIK ASKO BIHOTZAK, LEHORKAK ETA HAI-

TZAUNDI! LASTER ARTE. 

2

Herriko umeak uztailean egindako San Ferminetako entzierroan, balkoitik ura bota zain.

“Berritasun nagusia Kaxkurrio izan

dugu, Euskaltxetako gure lokalean ezku-

tatuta bizi zen munstroa. Hasieran gaiztoa

zenaren ustea izan genuen”
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Uxoa�Irigoien

n “No matter if you win or lose, the most important thing in

life is to enjoy what you do” Dong Dong

aixo inglix pitinglix zaleok! Ikasturte berriari kirol kutsuarekin ekingo diogu, izan ere Getaria pil-pilean dago: Esperan-

tzako mutilek  izugarrizko denboraldia burutu dute, piraguan Unai Gereka mundialeko saltsan ibili da Hungarian, Ketako kasta

ederra erakutsi dute, kenpon ere bikain, Getaitriko ironmanak, mendizaleak Burgos aldetik ibili ziren... Herri txikia baina punta-

puntako kirolariak ematen dituen herria dugu gurea, bai horixe! Ezin ahaztu, haurrak Iturzaetara itzultzearekin batera, eskola

kirola ere martxan dela; Behobia-Donostia lasterketa ere ate joka dugu... Horren harira, gaurkoan kirolaren inguruko hiztegi eta

esamoldeekin natorkizue. Beroketak egin eta... here we go!

k

“Ez du axola irabazi edo galdu, bizitzan garrantzitsuena egiten duzunarekin gozatzea da”

Vocabulary

Esamoldeak



xamonenea/Txamoenea

Goitik San Roke eta Iribarrena kaleak eta behetik Elkano

eta Arnao kaleak batzen dituen eskailera-kalexka hiru

modu horietara ageri da paperetan. Badirudi jatorrizko

forma Txamonaenea dela. 

-- Edozein delarik ere jatorrizko forma, bi osagai ditu ize-

nak: Txamona (Txamon/Txamo) + -enea. 

---Txamona moldearen atzean izen bat dagoela pentsatu

behar da, -enea atzizkiak hala eskatzen du eta. Logiko-

ena da Ramona dagoela pentsatzea. Izan ere, noizbait

esana dugun bezala, euskaraz normala da, batez ere

hitz-hasieran, kontsonantea sabaikaritzea (tx edo x bihur-

tzea). Horixe dago hauetan:  Lope > Txope (hortik, gero,

Txoperena, Txopitea...); Domin(go) > Txomin;

Hernan(do)/Fernan(do) > Txerran; Jesus > Txetxus;

Josema > Txema; Santxo > Txantxo; Joseanton > Txan-

txon; Jofre> Txofre… Horixe bera dagoela pentsatu

beharko da, beraz, hemen ere: Ramona > Txamona. 

--- Bigarren partea gardena da guztiz: -enea atzizkia.

JudasENEAn erosi

dut ogia, esaten

dugu euskaraz;

Judasen etxean,

alegia. Medikuare-

nean izan naiz

[medikuanian, hiz-

ketako jardunean]:

medikuaren kon-

tsultan/etxean, ale-

gia. Hortik, -enea

atzizkia sortu zen

etxeak izenda-

tzeko ((-)enea =

etxea balitz

bezala):

Martiñ(a)enea,

Txominenea, Aju-

riaenea, Kristinae-

nea… Eraketa ber-

tsua dauka Txamo-

naeneak ere: Txa-

monaren (Ramona-

ren) etxea.---

T OPONIMIA  

n Txamonaenea

19

Andres�Alberdi

T XIKIEGIA AGIAN

Amaia�Irazabal

T stoak erortzen, 

ikusten ditut kotxeko leihotik.

Elektrizitate poste batetik besterako kableek

irmo banatzen dituzte

zerua eta lurra.

Nahiago nuke batzuetan 

hortzimuga gezurti horretatik barrena

argia bezala garraiatuko banindute.

Ez lur eta ez zeru

baina bi bietatik oso gertu.

n Hortzmuga

H

Txamonaenea eskailera-kalexka.
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Jon�Ander�de�la�Hoz

I

n Alemaniarrok, hautsi besoak

raila erdialdean, astearte goiza. Euskadi Irratian,

Ondarroako saregile bat azalpenak ematen: “Txalupek derri-

gor behar gaituzte, baina baldintzak hobetu ezean, akabo”.

Bezperan Espainiako Senatuak onartutako lege multzo bat tar-

teko, pozik behar luke. Saregile nahiz arrain-enpaketatze lane-

tan dabiltzan emakumeei gainontzeko itsas-langileen lan esku-

bide berberak onartu dizkiete.

Emakumeak, baina, ez dirudi oso pozik dagoenik. Aitortu du

garaia zela berezko eskubide horiek onartzeko, baina atseka-

betuta dago, alferrikakoa izango denaren irudipena baitu: “62

urte ditut, eta atzetik ez dator inor. Hau galtzera doa”.

Azken esaldia kateatuta geratu eta burua jiraka hasi zait.

Gauza batzuk galtzear ditugu, baina beste asko ezabatuak

dira gure memoriatik. Donostiako liburu denda batera sartzen

harrapatu ninduen astearte haren aurreko ostegun goizak.

Halako batean, sirena. Zer kristo gertatzen ote zen galdetu

nion nire buruari. Tristea bada ere, ez zitzaidan okurritu

ere egin antxoarekin behin eta arrain zakarrarekin birri-

tan jotzen zen sirena hura izan zitekeenik. Baina

hala zen.

Ezaguna da herrian sirena entzun eta bonbardaketa

zela uste zuten turista alemaniarren istorioa. Bada,

zalantzan nago gu ere ez ote garen alemaniar bihurtu.

Lekeitioko musika talde batek aspaldi salatu zuen

herri hura postaleko kaia bihurtu zela, eta, zoritxarrez,

denbora da Getaria ere antzeko prozesuan murgil-

duta dagoela.

Pixkanaka herriko ondarea galtzen ari da, baina sal-

buespenak salbuespen, ezer gutxi egin da ekiditeko.

Sirenaren kasua huskeria gertatu liteke, egia baita

gastronomia dela gure kultura azken urteetan gehien

hedatu duen alorra. Egia da, baita, turismoaren bidez ari

dela Getaria marka ezagun egiten. Baina herriko batek

itsas giroko hiri batean (zer da, bestela, Donostia?) sirena

entzun eta loturarik ez egitea sintoma oso txarra da.

Askok pentsatuko du sirenaren kasua folklore hutsa

dela, batere atsegina ez den folklorea. Arrazoia

izango dute, agian. Neuk ere, eliza ondoan bizita,

ederki dakit sirena hark zer nolako zarata egiten zuen.

Badakit, sirena berreskuratzeak ez duela arrantzaren

etorkizuna bermatuko. Badakit, ordea, sirena entzu-

tean hegan hasten diren kaioengandik ihesi Artza-

peko telefono kabina jo zuenaren istorioa. Eta hark

bezala besoa haustera itzultzen bagara, seinale ona

izango da. Ez arrantzak irauten duenaren seinale

izango delako soilik. Getariaren ubera bizirik manten-

tzeko gai izango garelako. Zaindu dezagun ondarea,

itsasotik hasita.

I
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Txoko honetan Artzapen argitaratuak izan diren albiste, bitxikeri edo/eta interesgarriak diren datuak jarriko ditugu. 

8. zenbakia, 2002ko ekaina

orain dela 13 urte, Itziar Aizpuru gure aldizkariko azalean

agertu zen. Orain, euskal zinemagintzako izar bat bihurtu da

Loreak filmari esker, baina orduan ere bazuen zer kontatu.

Agustin Ezenarrok elkarrizketa luze eta zabala egin zion Itzia-

rri. Garai hartan, aski ezaguna zen Goenkale telesailean ager-

tzen zen Doloresen paperean. Itziarrek kontatzen zuenez,

askotan Doloresen jenioa hartuko luke beretzat. Emakume

bihotz gabekoaren paperean egin behar zituenak gogoratzen

ditu, baita Goenkale bertan nola hasi zen: “Zeinek esango

zidan niri telesailean agertuko nintzela?” Nork esango ote zion

orain, Loreak filma Oscar sarietarako aurre aukeratuetako bat

izango zela?

Agustin Ezenarro

zazpigarren arteari buruzko aldizkaria dirudi 8. aleak. Itziar

Aizpururi elkarrizketa egiteaz gain, erreportajearen gaia

herriko aktore amateurrak izan ziren. Antzerkia afizio zuten

pertsonak, beraien entsegu eta antzerki obrez mintzatzen dira.

Hilabete horretan antzezlan berri bat aurkeztu zuten: Elkanoren

bila. Elkanoren enparantzatik, Elkanoren monumentua desa-

gertu da. Non galdu da? Nora eraman ote dute? Protagonistak

Elkano bilatzera joan ziren eta tartean hamaika istorio bizi izan

zituzten. Herriko artisten istorioak.

Jon Illarramendi

Gaur egun Getariak bere triatloi taldea du, baina orain dela

13 urte, herritar gutxik egiten zuten kirol hau. Horietako bat

Unai Gastañares zen. Aldizkarian kontatzen duen bezala, urte

hartako Zarauzko Triatloian getariar bakarra izan zen parte

hartzen. Lau ordu eta 45 minutu behar izan zituen Getariatik

Zarautza igerian, 82 kilometro bizikletan, eta 20 kilometro

korrika egiten. 

Artzape

Donaziorik gabe ez dago transplanterik lema erabili zuten

ALCER taldekoek organo emaileen kanpaina egiteko. Euskal

Herria gai honetan nahiko kontzientziatua dagoela aipatzen da

testuan, baina inoiz ez denez nahiko, kanpaina egitea pen-

tsatu zen. Ekainaren 14an etorri ziren Getariara informazio

mahaia jartzera, 11:00etatik 14:00etara. Hiru ordu horietan 23

pertsona egin ziren organo emaile.

Artzape

n Azalean: Itziar�Aizpuru

Getariar�bakarra�triatloian

ARTzAPeTIk�oscar-etara

Artisten�kontuak

n Erreportajea: Antzerkia�afizio

n Kirolak: Triatloia

n Getarian zer berri? 3�ordutan�23�organu�emaile�berri

elkartasun�organoak
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19:00etatik�21:00etara:

/ ODOL-EMATEA. 

Lekua: Getariako Osasun

Zentroa.

Antolatzailea: Gure Txeru.

/ KILO-

METROAK 2015.

Gipuzkoako ikastolen jaia.

Usurbilgo Udarregi Ikastola.

“Gattunk”.

19:00etan:

/FILMA.

Lekua: Alondegia.

Antolatzailea: Elan-Euskadi.

/ GETARIAKO XII. SURF ETA

BODYBOARD TXAPELKETA

HERRIKOIA.

Mailak: 

-Surf modalitatean: open,

master, 16 azpi.

-Body modalitatean: open,

16azpi.

-Long board.

Izena ematea: 10 euro

(inskripzioa + otarteko bat)

Txapelketako egun bertan,

08:30etik 09:00etara.

Gaztetapeko lokalean.

Oharra: Itsasoaren egoe-

raren arabera antolatuko da

txapelketa.

*** Txapelketaren ondoren,

sari banaketa eta parrillada.

Izena ematea: Getariako

Gaztetape Surf Elkartea.

/ NAFARROA OINEZ 2015.

Nafarroako ikastolen jaia.

Baztan Ikastola “Amabortz,

ama bat”.

11:00etatik�13:00etara:

/ PINTURA EGUNA.

Lekua: Berdura plaza.

Antolatzailea: Guraso Elkartea.

/ URRIKO

MENDI IRTEERA. 

Ibardin-Sara.

/ GERNIKAko

AZOKAra IRTEERA.

(09:00etan, frontoi aurretik

irteera / 11:00etan, hamaike-

takoa / 15:00etan, bazkaria

Bermeon / 19:00etan, buelta

etxera).

Izen ematea: urriaren 20

arte. 37 euro ordaindu behar

dira Laboral Kutxan bidaia

kontuan.

Antolatzailea:Arrantzale

Zaharren Elkartea.

18:30ean:

/ KATUKALE irakurle

taldearen saioa. 

Itsaso Martinen “Ni, Vera”

liburua landuko da.

Lekua: Liburutegia.

Getariako�Udalak�antolatutako�

ikastaroak:

/ EUSKARA IKASTAROAK

(EGA eta HASIERAKO

MAILA).

/ PINTURA TAILERRA. 

/ KATUKALE irakurle-

taldea.

/ MUSIKA ESKOLA: taile-

rrak eta musika tresnak.

Gure�Txeruk�antolatutako�

ikastaroak:

/ PILOTA.

/ EUSKAL DANTZAK.

/ ESKULANAK.

/ OINARRIZKO KAKOR-

RATZ IKASTAROA.

/ ...

2015-2016�ikasturteko�GeTARIAko

GURASo�eSkoLA�

Ikastaroaren ezaugarriak:

Bi talde mugatu izango dira.

Ikastaroa egiteko, gutxieneko

kopurua beharko da (12 per-

tsona).

Seme-alaben adinaren

arabera antolatuko dira bi

taldeak (0tik 8ra eta 9tik 12ra),

bakoitza bere ordutegiarekin.

9 saio ordu eta erdikoak.

Saioen ordutegiak:

14:30tik 16:00etara (0tik 8

urteetara).

18:00etatik 19:30etara (9tik

12 urteetara).

Asteazkenetan izango dira

eta egunak lehenengo

saioan finkatuko dira.

Lehen eguna: urriak 21.

Nork emanda: Amaia

Vázquez Eguzkitza, psikolo-

gian lizentziatua.

Lekua: Iturzaeta Herri Eskola.

Izen emateko epea: urriaren

9a (eskolan edo udaletxean)

edo www.getaria.net web-

gunean.

Izen ematea eta informazioa: 

943 140432 telefonoan edo

kirolgune@hotmail.com hel-

bide elektronikoan.

*** KLASE BERRIAK!!!

/ AEROBIKA.

/ G.A.P.

/ TOTAL TRAINING.

/ SPINNING. 

/ GIN-JAZZ.

/ AEROBIK HAURRAK.

ordutegia:�ostirala,�17:00-20:00�//

larunbata,�16:30-19:45�//�igandea,

16:30-20:00:

Urriak 10: 2003. urtean jaio-

takoekin IRTEERA.

Urriak 17: SUKALDARITZA

TAILERRA.

Urriak 18: FIFA TXAPEL-

KETA.

Urriak 24: SUKALDARITZA

TAILERRA.

Urriak 25: SING STAR

TXAPELKETA.

URRIAK 30: GURASO 

BILERA..

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 baiezta-

tzen du horrela izan zela; izan

ere, Getariako jostunak dantza,

musika eta antzerkiaren mun-

duan hiru hamarkadatik gora

egindako ekarpena biltzen da.

Donostia 2016 Europako 

Kultur Hiriburuarekin elkarlanean.

JARDUeRAk:

/ Jantzi eszenikoak DI-

SEINATZEKO hastapen ikas-

taro teoriko-praktikoa.

Data: urriaren 16tik 18ra.

Irakaslea: Ikerne Gimenez.

Norentzat: Artista, diseina-

tzaile, Arte Ederretako, Dis-

einuko edota Informazioaren

Zientzietako ikasle edo

lizentziatuentzat.

/ Ikuskizunetako JANTZIAK

EGITEKO TEKNIKEN

hastapen ikastaroa.

Data: urriaren 30etik

azaroaren 1era.

Irakaslea: Eva San Miguel

eta Marisa Echarri.

Norentzat: Artista, dieinatza-

ile, Arte Ederretako, Dis-

einuko edota Informazioaren

Zientzietako ikasle edo

lizentziatuentzat.

/ HELDUENTZAKO TAI-

LERREN PROGRAMA.

Nuno-felt teknikaren bidez,

xal bat sortzea.

Data: Urriaren 25a.

Ordutegia: 10:30-13:30 eta

15:00-18:00.

Prezioa: 45€. Materialak pre-

zioaren barnean sartzen dira.

/ FAMILIENTZAKO TAI-

LERREN PROGRAMA.

Lautik bolumenera.

Data: urriaren 12a.

Ordutegia: 11:00-13:30.

Prezioa: 5€ umeek eta 7€

helduek.

*Azken bi ekintza hauetan plazak

mugatuak dira. Informazioa eta

izen-emateak: Tel. 943 008 840. 

@. didaktika@cristobalbalenci-

agamuseoa.com

URRIAK igandea
4

BALENCIAGA MUSEOA
CBM

GAGLO GAZTELEKUA

SAHATSAGA

KIROLDEGIA

URRIAK osteguna
8

URRIAK osteguna
1

URRIAK asteburua
10-11

-12

URRIAK igandea
18

URRIAK igandea
25

URRIAK ostelehena
26

URRIAK osteguna
29

IKASTAROAK TAILERRAK

GURASO ESKOLA



D 23

INTERESGARRIAK

Zaintza

FULDAIN FARMAZIA

Urrian ez du zaintzarik Fuldain

farmaziak.

egunak

ILARGIAk

Urriak 27

Ilbetea

Urriak 20

Ilgora

Urriak 4

Ilbehera

Urriak 13

Ilberria

ENBORAPASAK

SUDOKUA

S
o

lu
z
io

a
k
 u

rrik
o
 a

le
a

n
 ja

rrik
o

 d
itu

g
u

.
ASMAKIZUNA

EKAINEKO SOLUZIOAK

SUDOKUA

Izanagatik txikia  gela handira

sartzean betetzen du guztia.

-  Kandela.

Ikus dezagun. 

- Errepikapena.

EROGLIFIKOA

ASMAKIZUNA

Uniformedun gudariak zuri eta gorriak,

gerra ostean, ordea, buru beltza eta

erreak. Zer da?



Heldu da mahats-biltze garaia Getariara.


