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Afrikari zor

N

igerian esaten omen da, lehoi-ehizaren pasadizoak
ehiztariek kontatzen dituztela; lehoiari ere galdetu beharko litzaioke, baina ezin da, hilda dago eta.
Ba, Afrikaren zorrari buruz ere berdintsu: hartzekodunok kontatzen dugu pasadizoa, badirudi diru pila bat eman diogula
Afrikari eta ez duela itzultzen. Egia ote?
Zer da zor gorrotagarria? Goazen Wikipediara:
“Agintariek jakinaren gainean estatuaren edo herrialdeko herritarren interesen kontra egindako zorra da. (Alexander Nahum
Sack-1927). Sacken arabera, hiru faktore bildu behar ditu
zorrak gorrotagarria izateko:
n Gobernuak mailegu bat hartzea herritarrek jakin barik.
n Mailegua herritarren interesen mesederako ez erabiltzea.
n Mailegu emaileak aurreko bi faktoreak ezagutzea eta, hala
ere, mailegua ematea lor ditzakeen irabaziengatik.”
Afrikan zor gorrotagarririk ba al dago?
Aipatu definizioa kontuan izanik hiru faktoreak aztertuko ditugu:
n Afrikan zorpetu ziren Gobernu ia denak diktadurak ziren,
hartzekodunok babestutako diktadurak.
n Diru horren zati eder bat afrikar agintari eliteek bereganatu
zuten, gure morroi izatearen baldintzapean. Horren berri ematen
digu Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo-k
(CADTM), 2015eko txostenean: “...en el continente africano, el
0,01% de la población se reserva el 60% del PIB africano”. Bestalde, maileguaren zatirik handiena, derrigorrez, hartzekodunaren produktuak erostera bideratu behar zuten afrikarrek.
n Ba al genekien hartzekodunok diktadurak hala zirela? Ba al
genuen eliteek egiten zutenaren berri? Edo gure produktuak
erostearen truke zela? Ez dut uste erantzunik merezi dutenik.

Zenbatekoa da Afrikaren zorra?
Aurkitu dugun daturik zehatzena Afrika eta Ekialde Hurbilaren
artekoa da: 1980 urtean, 123 mila milioi dolarreko zorra zuten;
2012 urtean, 508 mila milioikoa. Beste datu interesgarri bat:
2012an, Garapen Bideko Herrialde guztien zor publikoa 1.766
mila milioi dolarrekoa zen, baina Amerikako Estatu Batuena
15.239 mila milioi dolarretakoa. (Comité para la Anulación de
la Deuda del Tercer Mundo [CADTM]-2015)
Ordaindu al du Afrikak?
Afrika, herri ahuldua izaki, ordaindu du, baina jarraituko du
ordaintzen. Goian aipatu bezala zorra pilatzen ari zaio. Beste
pare bat datu: 1985-2000 epealdian, Ipar Afrikako, Sahara
hegoaldeko edo Ekialde Hurbileko administrazio publikoek
jasotako zorra baino 61.000 milioi dolar gehiago itzuli zituzten.
(CADTM-2015). Kontuan izan, herrialde boteretsuek lortu izan
dutela beren zorra ez ordaintzea. Hurbileko kasua Alemaniarena da: Alemaniari zorra barkatu zitzaion 1953an Londongo
akordioaren bidez; barkatzaileen artean Grezia zegoen.
Nork laguntzen du nor?
Erantzun bat CADTM-2015 txostenean aurkitu dugu: 2012an,
nazio aberatsok Afrikatik errepatriatutako mozkinen zenbatekoa Afrikako BPG (PIB)-aren %5 izan zen eta Garapenerako
Laguntza Ofizial (AOD) gisa Afrikak jaso zuena BPGaren %1.
(AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo). Bestalde, 1985-2012
epealdian, garapen bideko estatuek 182.000 milioi dolar
itzuli zizkiguten hartzekodunei, alegia, garapenerako
laguntza ofizial gisa jaso zutena baino 49.000 milioi gehiago.
(CADTM-2015).
Beraz, Afrikari zor.

KULTURA SAILAK DIRUZ
LAGUNDUTAKO HEDABIDEA
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Zuen Txokoa atala edonork nahi duena bidali dezan egiteko egina dago: gutunak, argazkiak, zorion agurrak (bazkide ez direnek 4€), agurrak... Gutunek gehienez 200 hitz izan beharko dute: ez dira irainak onartuko. Bidaltzen diren dataren arabera jarriko dira bidalitako guztiak. Lekurik ez badago gure facebook orrialdean txintxilikatzeko aukera emango da. Inork ez badu ezer bidaltzen, beste zerbaitetarako erabiliko dugu. Animatu atal hau erabiltzera zuena baita!

GUTUNAK

n

Urtearierrepasoa

U

rtero ohitura dugun moduan, Salbatore Deuna
Abesbatzako kideok urteko hausnarketa txiki bat partekatu nahi genuke getariarrekin. 2015an ere gure
helburu nagusiak bete dira: getariarrek badute non
kantatua eta ekitaldi berezietan, gure parte hartzea
eskatu duten guztietan, bat egin dugu herriarekin.
Jazinto Isasti zuzendari dugula, 45 lagun inguru biltzen gara abesbatzan. Astean behin eta batzuetan
bitan elkartzen gara entseguak egiteko.
Urtean zehar leku eta egoera ezberdinetan aritu gara
kantari. Elizkizunetan entzun gaitzakezue. Eta bestelako ekitaldietan ere jardun gara. Zenbait kontzertu
eskaini ditugu: Salbatore jaietan edo Zaharren Omenaldian esaterako. San Antonetan txakolinari kantatu
diogu eta Antxuaren Egunean gure herrian hain preziatua den arrain horri. Gure eguna, Xixili Donearen
eguna, ospatu dugu, eta aurten lehen aldiz Salbatoretan egin den Ikurriñaren Egunean parte hartu
genuen. Eta nola ez, aurten ere San Prudentzion,
Askizun, eta Meagan izan gara, bertako jaietan.
Herriko auzoetara gustura joaten gara, eta harrera
beroa jasotzen dugu, inoiz ez dugu hamaiketako eder
bat falta izaten. Eta egun berezi hauetan, Eguberri
kantak izaten ditugu protagonista: abenduaren 18an

Eguneko Zentroan, 20an herriko haurrekin, eta 24an, Gabon
Gau egunean, kalez-kale arituko gara.
Aipaturiko guztia egiteko hainbat laguntza jaso ditugu, gure
bidea errazago egin dutenak. Gogoan izan nahi ditugu,
eskerrak emanez: Udala, Kofradia, Eliza, Itsas-Mendi Gutiziak, Txomin Etxaniz txakolina, Txakolinaren Jatorrizko Izendapena, Irizabal Arrainak, Viveros San Anton eta Elkano
Arraindegia.
Urteari errepasoa egin eta 2015ean herriko hainbat ekimenetan lagungarri izan garela ikusteaz harro gaude, eta
hurrengo urtean holaxe jarraitu nahi genuke, Getariak kantuarekiko izan duen lotura estua eten ez dadin. Inork gurekin batera kantatu nahiko balu, ez gelditu etxean lotsatuta,
gure ateak zabalik daude guztiontzat. Animo eta etorri
kantatzera!!!
Salbatore Deuna Abesbatza

n

,

Salanortekootarrarenzozketabazkideentzat

U

rtea amaitzera doan honetan, 2015ean Artzaperengan
jarritako konfiantza eskertu nahi dizuegu bazkideoi. Nola?
Zuon artean Salanortek prestatutako otar eder bat zozkatuta.
Zozketa 2016ko urtarrilaren 6an egingo dugu eta irabazlearen izena gure Facebook orrian jarriko dugu. Telefonoz ere
jakinaraziko zaio irabazleari. Zorte on guztioi!
2016ean ere bidelagun izatea espero dugu!
Artzape Euskara Elkartea

,

OHARRA

Irakurleok, hau zuen txokoa da beraz, animatu eta aprobetxatu zuen kexa, iradokizun zein agurrak
bidaltzeko. Horretarako bidali nahi duzun testua artzape@topagunea.com helbidera edo utzi oharra
Txeruko postontzian. Aldizkariaren hurrengo alean izango duzu irakurgai.
Animatu eta parte hartu!
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Otxo apeyidos getayarras

U

rtea ongi amaitzeko, aurtengoan, San Silbestrean korrika pixkat ta ondoren poteotxoa egiteaz
gain, maitasunari ere tartetxo bat
eskaintzea bururatu zaigu. Izan ere,
Txapakalezkako prentsa arroxako
talde esperimentatuak maitasun istorio aparta deskubritu berri du:
Getaiko neskatxa xarmanta eta mutil
zauztar finaren artekoa, alegia.
Askorentzat ezagunak zaizkigun
Txanela eta Faniko bero ta ke arteko
gau batean ezagutu zuten elkar, ta
berehala piztu zen bien arteko sugarra. Pixkanaka sendotzen eta areagotzen zihoana, baina ixkutuan.
Denbora pasa ahala, ordea, neskak
mutila bere familiari aurkezteko eta
ofizial egiteko unea iritsi zela sentitu
zuen. Baina mutila ez zegoen hain
ziur... Edo hobeto esanda, beldurra
ematen zion horrek...
Neskaren aita Getaiko itsasgizon
peto-petoa baitzen, jenio bizikoa. Ta
mutila ez zegoen lasai, une oro galdera bera zebilkiela bueltaka: “Ze
esango ote dik bere aitak, etxean ni
bezalako zauztar bat ikustian?
Seguru ez diola bate graziaik ingo,
earra zakat...”. Neskak lasai egoteko esaten zion, ez zela hainbesterako, aitak ulertuko zuela eta orain
gauzak ez zirela horrela, getaiarren
eta zauztarren arteko pike hori ez
zela hainbestekoa... Baina mutilak
argi zuen aurkezpen egunaren aurretik zerbait egin behar
zuela. Edozer egiteko prest zegoen, baita getaiar bihurtzeko
ere... Baina nola?
Lehenik, telefono-listiña hartu, ta Getariako zortzi abizen nagusienak identifikatu eta buruz ikasi zituen: Larrañaga, Iribar,
Aranguren, Ezenarro, Azkue, Alberdi, Urresti eta Uzin. Bazituen jada bere 8 abizen getaiarrak!

Asko egin zuen, ta gustura zegoen, baina oraindik ez zegoen
guztiz lasai... Eta pausu bat harago joatea erabaki zuen, inoiz
pentsatu zuena baino urrunago iritsiz: igandetan Malekoian
izozkiak janez paseatzeari uko egin zion, txaparruei bañadoriak deitzen hasi, “Erregiak datoz Kale Nagusitik”, “zauztarrak
txoruak” eta ia inork ez zekien Getaiko ereserkia buruz ikasi
zituen... eta Codeam Team utzi eta Getaitri-ra pasa zen!!! Zer
gehiago egin zezakeen?

Zerbait gehiago behar zuen, ordea, eta martxan jarri zen, bai
jarri ere! Ketako bazkide egin zen, Gure Txeruko dantza taldean apuntatu, Elkanori buruzko liburutzarrak eta Gazte Alaiaken diska denak erosi, Balenciaga Fundazioa bisitatu zuen eta
arrantzako koañak ta apajuak prestatzen ikasi, marmitakuan
errezeta bilatu zuen Interneten, Amabirjinatik sanbuiak egiten
ikasi...

Hainbeste prestatu ostean, iritsi zen egun haundia, eta neskaren aitaren aurrean zegoen. Hark goitik behera begiratu zion,
ta segundo batzutara eskua luzatu, ondorengoa esanez: “A ze
zauztar itxura dakaken motel... Eskerrak alabak zumaiarra haizela esan diten, bestela a ze disgustua! Bakik, zumaiarrak ta
getaiarrak beti eman izan gaituk ondo, baina zauztarrak...
uuuufffff!” .
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RREPORTAJEA

dispertsioak 25 urte

Nola bizi dute
getariarrek?
D ispertsioaren inguruko artikulu honekin euskal preso politikoen senide, lagun eta adiskideontzat, familia edo
kide bat kartzelan izateak eta hauek bisitatzeko eskubidearen ariketa hutsak, suposatzen diguna herriratu nahi
dugu. Bidaia hauen balio ekonomikoaz gain, desgaste psikiko eta fisikoa nabarmendu nahi dugu. Batez ere, zailtasunak eta nekeak gehitzen dizkioten egoera eta baldintza zehatz batzuen pean egiten direlako bidaia horiek.

E

gin beharreko bidaiak dakarren tentsioa, bisita ez galtzeko beti erlojuaren kontra. Presondegira sartzerakoan dugun
urduritasuna; beti iritsi eta bisita hori beraien ordenagailuetan
jasoa ez dutela esango diguten beldurra eta bisita egin gabe
itzuli behar izatea; baita katxeoen eta funtzionarioek izango duten
jarreragatiko ardura, edo eskatuko dizkiguten exigentziengatiko
kezka ere. Gure senide edo kidea bisitatu ahal izango dugun
edo beste espetxe batera aldatu ote duten jakin gabe.

k
pua
i
r
t
Is
“Gijonera bidean
eskapada ederra
egin genuen;
mendia sutan
zegoen bi aldeetatik eta bide-

Aipaturiko adibide horiek guztiak ez dira bizipen isolatuak, Euskal Herriko biztanleriaren zati batek astebururo pairatzen ditugunak baizik. Getariako herritarron kasuan, ia 80 urte egin behar
dituztenetik 32 urte bitarteko tartean gauden gizon-emakume
zein neska-mutilak gara ondorengo sufrikarioak jasan behar izaten ditugunak gure lagun zein senideekin 40 minutu egoteko.

raino iritsita zeuden su garrak.
Egoera honetan
erditik pasatu
behar izan
genuen atzean
zer zegoen jakin

Oztopo eta bizipenak
Euskal preso politikoei, beste preso ohikoei aplikatzen ez zaizkien neurriak ezartzen zaizkie. Aldi berean, preso hauen
senide eta lagun izateagatik, guk ere ondorengo oztopoak
jasan behar izaten ditugu.
Adina dela-eta bidaia egiterik ez izatea. Egoera honetan,
gainera, denborak gure kontra jokatzen du, gero eta ohikoagoak
izaten baitira gaixoaldiak adinean aurrera goazenean. Getariako
kasua ez bada ere, ezin da aipatu gabe utzi, adina dela-eta
seme-alabak bisitatu ezinik dauden guraso eta senideak.
n Presoari jarritako zigor batengatik bisitak 10 minutukoak
soilik izatea. Beraz, senide eta lagunak Sevillaraino autobusez
joan izan dira, bi gau autobusean igaroz, bere lagun, seme,
alaba, senar... 10 minutuz ikusteko.
n Guardia Zibilaren kontrolak, errepidean zein espetxeen
kanpoan.
n

gabe”.

“Asteburu horretako bisita burutzeko

“Lugo bidean sekulako euri zapa-

hainbat arazo jarri zizkiguten espetxean

rrada hasi zen eta kotxe handi bat

eta bidaia gauez egin behar izan

aurreratzen hasi zitzaigunean jo

genuen. Bidean gindoazela errepidee-

egin gintuen. Sekulako eskapada

tako mantenimentukoek largak bota ziz-

egin genuen. Kotxe handiak

kiguten eta argiek itsutu egin gintuzten.

buelta eman zuen eta barrukoak

Itsutasun horretan bide erdian zeuden bi

jota mozkortuta irten ziren. Gure

zuhaitzak ez genituen ikusi eta jan egin

atzetik zetorren kotxekoak ohartu

genituen. Bidaia hau furgonetarekin egin

egin ziren bisita batera gindoa-

izana aukera ona izan zen, furgonetak

zela eta alde egiteko esan ziguten

sekulako kolpea hartu zuen, baina kotxe

gure bidea jarraitu ahal izateko

txikiagoa izan balitz, agian ez genukeen

eta beraiek egingo zutela atesta-

kontatuko”

tua... Beraiek arduratu ziren”.
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No r ber a r en te sti gan tza k
Egora hauek guztiek norbanako bakoitzari ezberdin
eragiten die, baina sentimendu guztiak sakonak eta
pisu handikoak direla ezin uka. Hona hemen elkartzeko aukera izan dugun herritar batzuen testigantzak; jakitun gara herrian badirela dispertsioaren
ondorioak jasandako beste hainbat pertsona ere.
Haritz Alberdi (11 urte bisitetan): “Haurra beldurtu
egiten da lokutorioko iluntasunarekin: kristala,
altabozak... 8 orduko bidaia oso gogorra da,
paliza bat da hiruontzat, baina barrukoari haur bat ikusteak
ematen dion bizipoza izugarria da. Kattalinek maite du”.
Judith Lertxundi (21 urte bisitetan): “...eta ilargiraino jarraitzeko prest”.
Justo Silbeti (30 urte bisitetan): “Luze jotzen du, baina
merezi dute gu bisitetara joatia. Konzentretan postalak
sinatzen ditugu, izan garen leku ezberdinetatik ekarritakoak
eta horrek barrukuei indarra eta poza ematen die”.
Amagoia Iturralde (35 urte bisitetan): “Bisitara jun urduri,
bisitan pozik eta bueltan ordu betian ixilik”.
Antonio Iturbe (30 urte bisitetan): “Garai batean bost lagunen bisitetan aritzen nintzen aldi berean”. Gaur egun aldiz,
Gregorio oriotarrarenera joaten da.
Aitzol Aristorena (13 urte bisitetan): “Istripuak asko ikusi
ditugu eta baita metro gutxi batzugatik libratu ere”.
Argizka Zulaika (hiru urte bisitetan): “Bisitara pozik eta
urduri joaten naiz: ea bera nola eongo den, bidean arazorik

n Espetxe kanpoan, bisitako sarreran, 2-3 orduko kontrolean

atxikita egotea eta horregatik bisita galtzea. Preso dagoenak,
egoera honen berri ez izatean sortzen zaion ezinegona eta
gertatutakoarekiko kezka (istripua...).
n 140km/h lo hartu eta autopista erdian geratu beharra ia bazterra jota.
n Aste osoko lanaren ostean, deskantsurik gabe errepidean
jarri beharra. Eta bisitaren ostean, berriz ere, asteko lanaldiari
eustea, honek dakarren neke fisikoarekin.
n Bidaia hauek haur txikiekin edota adin gabekoekin egin
behar izateak dakarren neke fisiko eta psikologikoa, eta txikientzat bidai hauek suposatzen dutena.
n Gure bizitzak kartzelaren funtzionamendura (ordutegi,
araudi, baimen, debeku, bidaia, pakete...) egokitzeak dakarren desoreka eta gure senide edo kidea tokiz aldatzean hutsetik hasi beharra.
Asteroko egoera honek, ondorio larriak dituzten neke fisiko eta
psikologikoa dakartza berarekin. Izan ere, ez gara baldintza
puntualez ari, eguneroko egia den sufrimenduaz baizik.
Gastu ekonomikoa
Dispertsioak sortzen dituen egoera hauek, urteak edota
hamarkadak iraun ditzakete. Langile soil baten bizi-baldintza

izango degun, iritsiko garen... galdera askokin. Bertan 40
minutu ziharo intentsoak igarotzen ditugu, baina altabozen
ahotsa mozten dutenean sekulako amorrua sentitzen dut”.
Josu Zubillaga Proxi (25 urte bisitetan): “Nahiago degu
askotan ez kontatu ze arrisku pasatu izan ditugun familiartekoak eta lagunak ez arduratzeko”.
Asier Fernandez (bi urte bisitetan): “Bisita aurretik, gartzelako goraberengatik laguna nola egongo ote den burua
jaten egoten naiz, eta bisita amaitzean fisikoki eta animikoki
lur jota”.
Haritz Larreta (5 urte bisitetan): “Osaba eta lehengusua aldi
berean preso egon izan dira eta senideak banatu egin
behar izaten ginen bisitak egiteko”.
Eñaut Elorrieta (19 urte bisitetan): “Bidaia luzeak izaten dira.
Azken 13 urtetan Almeriara, asteburu guztia bidean, 48
ordu, 40 minutuko bisitarako. Eta hala ere irribarrez joaten
naiz, eta irribarrez hartzen nau. Eta bizitzako plazer txiki
horietako bat da hori ulertu ezinda somatzea funtzionarioak”.

eta baldintza ekonomikoekin, nekez jasan daitezke gastuak.
Artikulu hau egiteko elkartu ginen herritarron gastu ekonomikoaren media, bidaiako 250€ da.
Kontuan izanda Espainiako espetxeetako bisitarien baimenen
zerrenda 6 hilabetero 10 pertsonetara mugatuta dagoela, pertsona horrek egin beharreko bisita kopurua igo egiten da,
horrek dakarren gastu ekonomikoarekin. Adibidez urte osoan
bisitetara joanez gero, 1.500€-ko gastua egin daiteke.
Ezin aipatu gabe utzi, badaudela kasu batzuk arazo fisikoengatik edo ekonomikoengatik bisitetara maiztasun horrekin joan ezin
direnak, beraz, hauen hutsunea aipaturiko 10 kide horien artean
bete behar da, gastu ekonomikoa oraindik handiagoa izanik.
Irribarrea ezpainetan
Gauza hauek guztiak pasa-tzen ditugu beraiekin egon nahi
dugulako, maite ditugulako eta elkartasun hori emateko prest
gaudelako. Herri bat dago elkartasun honekin indarrean, nahiz
eta 10 minutuko bisita bat egiteko 1000 km egin behar izan.

Getarian dispertsioa bizi dugunok
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Urenbanaketarakobigarrenfasekoobrakgelditutadaudeoporretan

G
etariako Euri uren eta Ur zikinen erabateko banaketarako joan den urtean ekindako lanei jarraipena eman zaie azaroan hasitako lanekin.
Uren banaketarako bigarren faseak etenaldia egin du bi hilabetez lanean jardun ondoren. Lehen fasean alde berria eta
zaharraren arteko hodien berritzea egin zen ur zikin eta euri
uren banaketarekin batera. Oraingo lanek ordea, euri jasa
handiekin gertatzen den tapoi efektua ekiditea dute helburu.
Hala, urak Artzape eta Kale Nagusian gainezka egitea eragotziko da 3. fasea egiten denean.
Lan hauek, N-634 errepidean, Kale Nagusia eta Elkano kalearen arteko zatian kokatuko dira. Euri
asko egiten duenean gehiegizko ur
kantitateari irteera emango dion hodia
jartzea izango da lan hauen helburua.

ertzeko espaloia zabaldu egingo dute urtarrilaren 18tik
aurrera. Eskailerak kendu egingo dituzte eta alde batetik bestera joango den banku korritu bat jarri. Horrela, irisgarritasun
zein segurtasun aldetik asko irabaziko da.
Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gipuzkoako Urak
eta Getariako Udalak elkarlanean landutako proiektua izan da
eta kostuari dagokionez ere lau erakunde hauek finantziatu dute
obra guztia. Hasierako aurrekontua 40.000 eurokoa izan da.

Lanak dezente konplexuak izan dira.
Alde batetik, oinezkoen bidea oztopatu da denbora honetan, eta oinezkoen eta trafikoaren joan-etorria kudeatzeak bere zailtasunak izan ditu.
Beste aldetik, zulatu behar izan den
zatian, lur azpian, beste zerbitzu asko
daudenez (argindarra, telefono lineak,
semaforoak, ur kanalizazio zaharrak...)
lana konplikatu egin da.
Herriko urbanizazioan ere eragina
izango du obra honek. Izan ere, plaza

Antxoarenetahegaluzearenkuotak
ezdiraaldatukoaurrekoekitalditik

Preferenteraigotzeko
sailkatudaketaBtaldea

e

D

Eusko Jaurlaritzaren iritziz, beharrezkoa da Europako erabaki organoetan presentzia zuzena edukitzea, euskal flotaren interesak zuzenean
defendatu ahal izateko. Izan ere, Eusko Jaurlaritza beti egon da kuotak
itsasoaren ezaugarrien arabera aztertzearen alde, kuota horiek beti
iraunkortasunari lotuta egon daitezen eta barietate guztiek itsasoan
denbora luzez irautea ahalbidetzeko.

Igoera faserako partidak urte berriarekin
batera hasiko dira, eta herriko taldearekin
batera, beste 19 talde sailkatu dira azken fase
honetarako. Hamar futbol taldez osatutako bi
multzo egingo dira. Hauexek dira sailkatu
diren hogei taldeak: Behobia, Gure-Txokoa,
Oiartzun B, Touring B, Beti Ona, Santo
Tomas, Orereta Cafe, Munibe, Sporting de
Herrera, Euskalduna B, Mutriku B, Elgoibar B,
Keta B, Intxurre, Ordizia B, Idiazabal, Billabona, Mondragón B, Bergara B eta Armagiñak Jotake.

n

usko Jaurlaritzak kautelaz
baloratu du 2016an EAEko flotarako arrantza kuoten banaketaren gainean Europar Batasuneko ministroek Bruselan
hartutako akordioa. Euskal
Urola Kostako Hitza
arrantzaleentzat interesgarrienak diren espezieen kuotak,
hau da, antxoaren eta hegaluzearen kuotak ez dira aldatu aurreko ekitalditik. Hala ere, hegoaldeko legatzaren kuota %22 murriztu da eta berdelarena %15.

n

enboraldi bikaina egiten ari da Keta Futbol
taldearen bigarren ekipoa. Abenduaren 19an,
preferentera igotzeko faserako sailkatzea
lortu zuten, hain zuzen, Zarautzen aurka jokatutako partidan.
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UxueAlberdikBesarkada
liburuaargitaratudu
n

UdagirokoGabonospakizunakizandiraaurten
n

A

zaroaren 30an aurkeztu zuen Uxue Alberdi idazle eta bertsolariak, Maite Gurrutxaga ilustratzailearekin batera, Besarkada liburua Donostian. Uxuek idatzitako kopla batzuetatik
abiatu eta Maiteren ilustrazioekin istorio bat sortu dute. Interpretazio asko onartzen duen liburua da; besarkaden inguruko
gogoeta librea. Bertan, besarkada bat eskatzen duen haur
baten istorioa jarraitu daiteke, eta amaieran bera da beste bati
besarkada bat eskaintzen diona. Ume nahiz helduei zuzenduriko liburua da. Besarkada, poesiaren eta artearen bidez,
samurtasunaren eta fintasun kromatikoaren artean, gorputzen
eta arimen arteko batasunari jarritako kantua da. Haragizko
besarkadan nola, bat egiten dute mundu sinbolikoak eta fisikoak, intuiziozkoak eta poetikoak. Bidaia bat biltzearen eta
askatzearen artean. Bizitzaren eta heriotzaren arteko kulunkan.
Liburuaz gain, bideo bidez jarraitu daiteke istorioa. Uxue
Alberdik eta Eñaut Elorrietak kantatutako kopla horiei Ruben
Caballerok jarri die musika, eta Maite Gurrutxagaren irudiek
bizia hartu dute BityMina taldeko Arkaitz Barriola ilustratzaileari esker. Grabazioa eta nahasketa Victor Sánchezek egin ditu.

Elkar argitatetxea

Batek daki klima aldaketagatik edo, baina urteko azken
egunak arte izan dugu eguzkia lagun. Gabonetako ospakizunak ere tenperatura ezin atseginagoan joan dira,
abenduaren 19an frontoian egindako San Tomas eguneko
argazkiok erakusten dutenez. Gorputza berotzeko beharrik ez bazen ere, jendeak ez zuen txistorra taloa edo pintxoa jateko aukerarik galdu!

Urte berri
on!!!
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I HITzeTAN

Klima aldaketa: COP21 goi bilera

M

ETARIAKO HITzAk

Hitza Andres Alberdik bidalitakoa da

koASTA

ende amaierarako planetaren tenperatura bi graduko marra gorriz ez
gainditzea. Hori da klima aldaketaren aurkako aurreneko akordio unibertsalak
jasotzen duen konpromiso nagusia. Parisko COP21 goi bileran, aurreikusitakoa
baino geroago eta bileraren hondarretan, ozta-ozta, testu “historikoa” adostu
dute munduko ordezkariek. Akordioa legez bete beharrekoa bada ere, berotegi efektuko gasen isurketa murrizteko estatu bakoitzak ezarritako mugak ez
dira atal horretan txertatu. Horretarako gardentasun mekanismoak jarriko dira,
asmoak betetzen ari ote diren egiaztatzeko.
Bi zatitan banatu dute Parisko Akordioa: akordioa bera eta hogei orrialdeko
eranskin bat. Horrela, formula honekin, berotegi efektuko gas gehien isurtzen
duten herrialdeen aurrean “amore” eman da, legez bete beharreko konpromisorik hartzea ezinezkoa izango baitzen.
Proposatzen da planetaren tenperaturaren igoera 2 gradutik behera mugatzea
eta ahalegintzen jarraitzea igoera hori 1,5 gradura jaisteko. Gainera garapenean
dauden herrialdeek 100 mila milioi dolar jasoko dute urtean –herrialde aberatsenek jarri beharko lukete diru hori, gutxienez indarrean sartzen den urtetik aurrera.
Estatu bakoitzak datorren urteko udaberritik aurrera berretsi beharko du akordioa, eta berez 2020an sartuko da indarrean. Horretarako beharrezkoa da gas
isurketen % 55a isurtzen duten 55 herrialdeek berrestea akordioa.
Irla kaltebereei, klima aldaketak eragindako galera eta kalteak gutxienera jaisteko eta beraiei aurre egiteko, laguntzak jasotzeko eskubidea aitortzen zaie.
Klima aldaketa “itzulezina izan daitekeen premiazko mehatxu” bat dela eta berotegi efektuko gasen igorpenean oreka bilatu behar dela dio testuak; izan ere,
gaurko joerari eutsiz gero munduaren tenperatura lau gradu artean berotuko litzateke mende amaierarako, ahaztu gabe aurtengoa urterik beroena izango dela.
Informazio gehiago: Tel. 943 896024
www.ihobe.net
maizpuru@getaria.org

Getarianbranka hitzarensinonimoerabiltzen
da,nahizjatorrizezduenadierahori(popako
gilarenelementuadaizatez).erdalcodastetik
datorrenhitzada(codaste > kodasta > korasta
> koasta).Hedaduraz,sudurrarierreferentzia
egitekoerebaliatzendaGetarian:Horrek zeukak koasta, horrek!

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa
da hau. Animatu eta bidali artzape@topagunea.comera ezagutzen dituzun hitzak.

H

ISTORIAREN kATeBeGIAk
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Udaletxeko artxiboetatik ...eReITeNkulturzerbitzuak
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Kanpandorreko erlojua eta Yereguitarrak

U

rtea bukatzen ari da... 2015a agurtu eta 2016ari ongi
etorria emateko momentua hurbiltzen doa... Getariarrek Salbatore Deuna elizako erlojuari so egongo dira hilabeteko
azken eguneko gaueko hamabiak noiz iritsiko zain, urteko
azken hamabi kanpai-hotsak aditzeko irrikitan.
Erlojuak denbora neurtzeko tramankuluak dira. Historian zehar
gizakia elementu desberdinez baliatu izan da denbora neurtzeko
edota momentuko ordua jakiteko. Lehen denbora neurgailuak
egipziarrek sortu zituztela esaten da. Beraiek asmatu zituzten
erabilera luzea izango zuen eguzki erlojua eta urarekin funtzionatzen zuen “clepsidra” izeneko denbora neurgailua. Eguzki
erlojua egunez eta ur erlojua gauez erabiltzen omen zituzten.
Erdi Aroan berriz, printzipio mekanikoekin sortutako erlojuak
agertu ziren eta honekin batera kanpandorretako lehen erlojuak.
Herriko erlojua elizako dorrean kokatzea zen ohikoena, gehien
bat kanpaiak bertan zeudelako. Kontuan izan behar da, hasierako erlojuek ez zutela ordua adierazteko esferarik, kanpaihotsek ematen zuten horren berri. Luzaroan, kanpandorreko
erlojua izan zen herriko erloju bakarra. Bizilagunentzat baliagarria zen elementua izaki, Udalarena izan zen erlojua egiteko
erabakia; Udalak erosi zuen erlojua eta bere gain hartu egoki
mantentzearen ardura.

Ezezaguna da Salbatore Deuna elizako kanpandorreko erlojuaren jatorrizko
egilea baina azken konponketa eta berrikuntzak Yereguitarrek eginak dira.

Getariako artxiboko dokumentazioa kontsultatu ondoren, ezezaguna zaigu Salbatore Deuna elizako kanpandorreko erloju
aitzindaria noizkoa den jakitea. Ezezaguna zaigu, baita ere,
erloju horren egilea. Herriko erlojuari buruzko aipamen zaharrena 1844ko udal-akta batean jasotzen da. Erloju publikoa
matxuratuta dagoela eta konpontzeko eskaera Arrasateko
Sugasti erlojugileari luzatzea adosten da bertan. Erlojua
berriro matxuratu zen 1903an eta oraingoan Agiñako (Usurbil)
erlojugile zen Benito Yereguiri eskatu zitzaion erlojuaren baloraketa eta konponketa. Honek, erlojua konpontzeaz gain,
momentuan erlojugintzan ematen ari ziren hobekuntzak kontuan hartuta, kanpandorrean esfera berriak jarri eta erlojua
hauei egokitzeko moldatze-lanak egin zituen. 1907an erlojuaren makina babesten zuen kaxa jarri eta zenbait konponketa
egin zitzaizkion berriz, baina oraingo honetan Benitoren
semeak izan zuen lan honen ardura 240,50 pezeten truke.
1916an ere Yereguitarrak izan ziren matxuratutako erlojua konpontzeaz arduratu zirenak Yeregui y Compañía izenpean.
Baina nor ziren Yereguitarrak?

Yereguitarrak Betelutik (Nafarroa) etorritako erlojugile familia
garrantzitsua izan ziren. Jose Francisco Yeregui Zabaleta
(1760-1834) izan zen erlojugintzan hasi zena eta erlojugintzari
lotutako ondorengo belaunaldien aitzindaria. Nafarroan zenbait dorreko erloju egin zituzten eta ondoren familiako adar bat
Agiñara (Usurbil) etorri zen bizitzera: Getariako erlojua konpondu zuten Benito Yereguik (1843-1912) eta bere anaia Serapiok. Erlojugile emankorra izan zen Benito. Gutxienez 80 erloju
egin zituela esan digu bere birbiloba eta Yeregui Elkarteko
kide den Xabier Alvarezek. Hau horrela, Gipuzkoako eliza ugarik dute beren kanpandorrean Yereguitarrek egindako erlojuren bat. XX. mendearen hasieran Benito Zumaiara lekualdatu
zen bere familiarekin batera eta Benito Yeregui e hijos izenpean erlojugintzan jarraitu zuen. Ondoren, Calixtok (Benitoren
seme zaharrenak) eta honen koinatu Angel Galardik Getariako
erlojua konpondu zuten 1916an, eta Espainian motorgintzan
aitzindari izan zen Yeregui y Compañía sortu zuten.
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MILA OLIVERI

“Nardinenatzean
taldeosobaten
lanadago”
Izaskun Urbieta

Nardin/Izaskun Urbieta

U

rtebereziaizandaNardinenpresarentzat2015a.
Hainzuzen,20urtebeteditukontserbagintzarenalorrean,etahasierakoilusioetagogoarekinjarraitzen
duteoraindikere.MilaoliverietaSebastianAranguren
senar-emazteakdirabertakoarduradunak,bainaberaiekinlaneanaritzendirenlantaldeosoarenlanaetainbolukrazioagoraipatunahiizandute.“Hasierakoekipoarekingaudeoraindikerelanean”.

Honekin kalitatea bermatzen duzue.
Horixe izan da gure betiko funtzioa, oinarria; kalitatea, alegia.
Gu bezala, kontserbagintzan lan egiten duten hainbat enpresa
daude, baina prezio ezberdinekin. Enpresa askok ez dute antxoa gure itsasoan erosten, edo eskulana beste leku batera
eramaten dute. Horrek prezioak merkeagoak jartzea ahalbidetzen die. Guk horiekin ezin dugu lehiatu, eta gure bidea ez
da hortik joan.

20 urte bete ditu enpresak. Nola sortu zen?
Fabrika aurretik zegoen, eta besteentzako lanean ibiltzen
ginen. Baina, zerbait berria egin nahi genuen, proiektu berri
bat aurrera eraman, eta marka bat ateratzeko nahia azaldu
genuen: Nardin.

Kantauri itsasoaren menpe zaudete. Zer suposatu dizue
horrek?
Enpresa txikia gara, eta ez gara nazioartera asko zabaldu.
Azkenean Kantauri itsasoaren menpe gaude, bertan harrapatzen den arrainaren menpe, eta horrek eragina du. Hala eta
guztiz ere, ez da gure nahia izan enpresa asko zabaltzea. Uste
dugu gure produktuaren esentzia galdu egingo litzakeela.

Zein izan zen zuen helburua?
Kalitatezko antxoa egitea izan da gure betiko helburua. Bertako antxoarekin, Kantauri itsasokoarekin, lan egitea.
Hain zuzen zuen produktuak hiru ardatz nagusi ditu.
Hala da. Hiru ezaugarritan banatu dezakegu antxoaren elaborazioa. Alde batetik, arrain freskoa eta soilik kanpainan (apiriletik-ekainera) harrapatzen dena erosten dugu. Beste aldetik,
erositako egunean bertan maneiatzen dugu, eta azkenik,
eskuz egiten da elaborazio guztia; bertako jendearekin eta
inolako kontserbatzailerik gabe.

Urte guzti hauetan antxoaren kanpaina txarrik ezagutu duzue?
Bai. Bost urtez, kaladeroak itxi egin ziren. Arrantzaleek arraina
hartzeko murrizketak jasan zituzten. Orduan, beste itsasoetatik harrapatutako produktuak saltzeari ekin genion. Beste
marka edo izen batzuk ditugu horietarako. Aldiz, Nardin izeneko guztia, Kantauri itsasotik datorren arrainarekin egiten da.
Nola pasa zenituzten urte haiek?
2003-2008 urteen bueltan izan zen, eta gaizki pasa genuen.
Gainera urte horietan iruzur asko egon ziren. Saltzaileek Kan-
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“Teknologia sartu da
latak ixteko,
garbitzeko eta etiketak
jartzeko unean, baina
beste guztia
eskulana da”
lanean, kurtsoak jasotzen dituzte... Ez dugu langilez aldatzen,
eta horrek lana profesionalizatzea ekarri du, eta lanbidea
baloratzea.
Horregatik, fileterek antxoak banaka-banaka jartzen dituztenean latetan, bezeroei ere esaten diegu, irekitzerakoan ere
mimo edo ardura berarekin egiteko. Horrela ohartzen dira
atzean zein lan dagoen.
Eskulana da zuen ogibidea batez ere baina teknologia ere
sartu duzue.
Teknologia sartu da latak ixterako momentuan eta baita latak
garbitzeko eta etiketak jartzeko unean ere, baina beste guztia
eskulana da. Hau da, antxoari burua kendu, gatzetan jarri,
xerratu...
Mila Oliveri, atzean Getariako portuaren 60ko hamarkadako koadroarekin.

tauri itsasoko antxoa saltzen zutela esaten zuten baina ez zen
egia izaten.
Zuek ordea, beti egin duzue Kantauri itsasoko arrainarekin lan,
eta berme hori ezarri nahi izan zenuten.
Bai, hala da. Eusko Jaurlaritzarekin hitz egin genuen eta
beraiek ematen dituzten zigiluak lortzeko nahia azaldu
genuen. Horretarako, ikuskaritza batzuk pasa behar dira. Produktua non eta zenbat erosten dugun aztertzen dute, garaian
garaikoa erosten dugula baieztatzen dute, nola eta non egiten
dugun lan ikusten dute… Guztia ziurtatzen dute.
Gipuzkoan zigilu hau duten bakarrak zarete.
Bai, eta pozgarria da guretzat. Zigilua lortzea denen eskura
dagoen zerbait da, baina baldintza zorrotz batzuk bete behar
dira. Arrain freskoa etortzen zaigun bakoitzean etortzen
zaigu Eusko Jaurlaritzako ikuskaria, eta zehatz-mehatz bete
behar dira beraiek jartzen dizkizuten baldintzak. Zigilu honekin lortu nahi izan duguna da gure produktua kalitate onekoa
dela ziurtatzea, eta bertako arrainarekin lan egiten dugula
baieztatzea.
Antxoarekin lan egiten duten langileen profesionalizazioa helburu izan duzue.
Urteetan fileteren lana, inork egin nahi ez zuen lana izan da,
lan prekarioa askoren iritziz. Eta gure helburua lan hau profesionalizatzea izan da. Gure emakumeak urte guztian daude

Antxoaren teknika siziliarrek ekarri zuten. Zure familiaren jatorria ere hangoa da.
Siziliarrek zerbait berezia aurkitu zioten Kantauriko antxoari eta
XX. mende hasieran inguru honetara etortzen hasi ziren, hasi
Santoñatik eta Hondarribia arte. Antxoa nola gazitzen zen sis-

S a r ia k e t a er r e ko n oz i me n d ua k
Eusko Jaurlaritzako zigiluez gain, nazioartean ere ezaguna da Nardin Kontserbak. Ingalaterran adibidez,
Great Teast Awards lehiaketan izarra lortu du. Oso ezaguna da lehiaketa, eta han dituzten bezero batzuek aurkeztu zituzten Nardineko produktuak. “Hiru urtez segidan
jaso dugu sari hori; 2006an, 2007an eta 2008an. Antxoa
ketuarekin eta bokeroiarekin irabazi dugu” aipatu du
Milak.
Sariak bezain garrantzitsua da bertako bezeroengandik
errekonozimendua jasotzea. Hala, herriko jatetxeek eta
dendak (Kaia-Kaipe jatetxea, Elkano jatetxea eta Amona
Maria delicatessen dendak) Nardini esker, kalitatea eta
konfidantza erosten dutela aipatu dute. “Guretzat beraien
iritzia garrantzitsua da. Beraiek batez ere konfidantza
erosten dute. 20 urtean jarraipen bat eman diegu gure
produktuei, eta kalitate bera mantendu dugu. Hemendik
aurrera ere filosofia horrekin jarraitzeko intentzioa dugu,
eta hasierako ilusio eta gogo berarekin jarraituko dugu”
amaitu du Milak.
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tema beraiek ekarri zuten hona, eta nire birraitona izan zen
handik hona etorri zen pertsonetako bat.

tan uzten ditugu gazitzen eta behin 6-7 hilabete pasa ondoren,
xerratzen hasten gara.

Berrikuntza gisa antxoa ketua ekoizten hasi zineten.
Antxoa ketua edo ahumatua da, eta esan beharra dut atzerrian arrakasta handia duela produktu honek: Frantzian, Ingalaterran, Singapurren, Hong Kongen... Hemen zailagoa da.
Oso kontserbadoreak gara alde horretatik, baina aipatu behar
dut probatzen duenari asko gustatu zaiola.

Antxoaren kanpaina bukatzen denean, hegaluzearekin hasten gara. Honen kanpaina uztailean hasi eta iraila arte luzatzen da.

Produktu hau ez dago ketuta aromatizatuekin, baizik eta egurrarekin, eta ez du ez kontserbagarririk eta ez koloragarririk.
Antxoaz gain, zein arrainekin
egiten duzue lan?
Berdelarekin eta hegaluzearekin. Hauen kasuan ere,
bakoitzaren garaiko kanpainan erosten ditugu. Berdelaren kasuan martxoan izaten
da garaia eta orduan erosten
dugu. Berdela ketuta bakarrik saltzen dugu.
Ondoren, antxoaren garaia
dator, apiriletik ekaina bitartean. Hilabete hauetan urte
osorako antxoa erosten
dugu. Garai horre-

“Fileterek antxoak banaka-banaka
jartzen dituzte latetan. Bezeroei ere
esaten diegu, irekitzerakoan ere
mimo edo ardura berarekin egiteko.
Horrela ohartzen dira atzean zein
lan dagoen”.

Ketutako antxoa egiteko, edozein garaitan harrapatutako antxoa da ona. Baina gazitutako antxoa onena egiteko kanpainakoa da. Zergatik?
Antxoa arrautzak botatzera etortzen da apirila eta ekaina
artean. Emea dena haurdun egoten da beraz, eta momentu
horretan dago bere onenean. Mami gehiena, haragi gehiena,
orduan du. Irailean
hartutakoak
adibidez, ez
du horrelako
ezer izaten, eta
zaporean asko
galtzen
du.
Horregatik, gazitutako antxoaren produktuak,
soilik kanpainan arrantzatutakoak izaten
dira.
Zein da jarraitzen
duzuen
prozesua?
Getariko moilara
joaten gara erostera. Handik Zumaiara 7 km daude eta
berehala hasten gara lanean. Burua kentzen diegu eta barriketan sartzen ditugu
gatzetan. Ondoren, harriak jartzen zaizkie
gainean presioa egin dezan. Antxoak gatzetan daude beraz, eta bertan heldu arte
egongo dira, 6-7 hilabete gutxi gorabehera. Ondoren, egunero begiratu egin
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“Antxoa ketuak atzerrian arrakasta handia
du: Frantzia, Ingalaterra... Hemen zailagoa
da. Oso kontserbadoreak gara”
behar da prozesua ondo egiten ari den, ume bati bezala.
Behin helduta dagoenean garbitzen hasten gara, xerratzen eta
latetan sartzen.
Antxoa delicatessen produktu bihurtu da?
Baietz esan daiteke. Garai batean asko zegoen eta pobreentzako janaria bezala kontsideratuta zegoen, angulak bezala.
Baina gero harrapatzeko murrizketak egon ziren, eta horrek
antxoaren prezioa igotzea eragin zuen. Egun, bentan, asko
ordaintzen dugu, eta noski, kontsumitzaileengana iristerako
prezioan eragin handiagoa izaten du. Eta jatorriz, Kantauri
itsasoko antxoa berez da delicatessena.
Aurten antxoa merke egon dela ere aipatu da.
Bai, baina guretzat, fabrikentzat, antxoa horrek ez du balio
izan. Guk, tamaina jakin bateko antxoa behar izaten dugu.
Izan ere, gatzetan egoten den 6-7 hilabete horietan, gatzak
antxoaren %30-40 jan egiten du eta txikitu egiten da produktua. Horregatik, asko jota, 34ko antxoa erosi behar izaten
dugu. Alegia, kilo batean, 34 antxoa. Aurten esaterako, antxoa
pila bat izan da Getarian, baina askotan oso txikiak. Pentsa,

“Tamaina jakin bateko
antxoa behar izaten
dugu. Gatzetan egoten
den 6-7 hilabetetan,
gatzak antxoaren %3040 jan egiten du”
kilo batean 55 antxoa ere sartu dira eta guk hori ezin izan dugu
erosi.
Nora esportatzen duzue?
Europara esportatzen dugu batez ere: Frantzia, Ingalaterra,
Suedia, Suitza, Italia... Azken honetan merkatu handia daukagu, eta hori guretzat oso garrantzitsua da. Italian daude antxoa fabrikatzaile onenak, bertan dago jatorria eta guk han
merkatua izatea, harro sentiarazten gaituen zerbait da.
Estatu Batuetan eta Kanadan ere saltzen dira gure produktuak. Asian berriz, Japonia, Singapur, Hong Kong, eta aurten
Dubain ere bai. Azken honen kasuan, bertan bizi diren europarrak dira gure produktua eskatzen dutenak. Badakigu bertako
biztanleentzat zuzenki ez doala salmenta, baina pixkana merkatua ireki-tzen da eta etorkizunean batek daki.
Non saltzen duzue?
Gure bezeroak delicatesseneko dendak eta jatetxeak dira
batez ere. Baldintza bakarra eskatzen diegu bezeroei eta hori,
antxoaren kasuan, hotzaren katea ez etetea da. Gure produktua ez badute ondo zaintzen, alegia
iristen zaienean hozkailuan jartzen,
Nardineko produktu
bere saltokitik kendu egiten diegu.
ezberdinak Getariako

Antxoa Eguneko azokan.

Txoriene telebista saioan atera zineten.
Zer moduzko esperientzia izan zen?
Mundial pasatu genuen. Garbiñe
Urbieta gure lankidea eta ni joan ginen.
Antxoa nola garbitu eta xerratzen den
erakusteaz gain, ikusentzuleei antxoarekin beste plater batzuk egiteko era
proposatu genien. Esaterako antxoa
beroa pastarekin. Gu normalean antxoa aperitibo bezala jatera ohituta
gaude, baina era askotara jan daiteke.
Amaitzeko, Milanen izan zineten
hango gastronomia erakusketa
batean.
ExpoMundial deitzen den erakusketa
izan zen aurten Milanen. Gure produktuak nola prestatzen genituen
azaldu genuen, eta arrakasta handia
izan genuen. Gustura bueltatu ginen.
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H

ARRITARTEN TXUTXUPekA
IturzaetaHerrieskola

n

ENE Eguna

A

benduaren 3an Euskararen Nazioarteko Eguna zela
eta, Iturzaeta ikastetxeko ikasleak egun berezi hori ospatu
genuen.
5 eta 6. mailakoek pankarta bat egin zuten “GETARIA EUSKARAREKIN 1“ leloarekin.
Pankarta hartuta kalejiran plazara joan ginen Lehen Hezkuntzako ikasleak. 5 eta 6. mailakoek, txistuarekin, abesti alaiak
jotzen zituzten plazara iritsi bitartean.
Haur hezkuntzako ikasleak itxaroten ari ziren plazan.
4. mailako ikasleek pankarta jarri genuen liburutegiko balkoian
eta ondoren, emanaldia hasi zen.
Honako kantak abestu genituen txistuaz lagunduta: Behin
betiko, Aitorren hizkuntz zaharra, Euskara plazara eta Argitxo
iratxoa.
5 eta 6. mailakoek bertso batzuk abestu zituzten. Azkenik
dantza egin genuen: fandangoa, arin arina eta kalejira.
Primerako eguna izan zen.
Hona hemen bertso horietako batzuek:
Asko hitz egiten da
munduan barrena
Euskal Herria baita
xarmantgarriena
gerora ere bizirik
mantendu behar dena
euskara munduan da
hizkuntza politena.

Jendea aritzen da
euskaraz hitzeiten
baina denek ez dute
gehiegi egiten
beste guztiek ere
ikasi dezaten
gu saiatuko gara
euskara babesten.

G

n

AGLO GAzTeLekUA
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Teknologia berriak eta nerabezaroa

G

abon hauetan ere opari izarrak teknologia berriekin
zerikusia dutenak izango dira. Izan ere, mundu digitala gailentzen ari den honetan, monitorizatzen ari gara. Teknologia
berriak gero eta goizago sartzen zaizkigu gure bizitzan. Hitz
egiten ez dakien haurra bere gurasoen mugikorrarekin edota
tabletarekin jolastea ohikoa bihurtzen ari da. Ondorioz, urte
gutxitan haur horrek bere gurasoak baino hobeto ikasiko du
mugikorra erabiltzen eta gailu hauekiko erakutsiko duen mendekotasuna gero eta handiagoa izango da, bere eguneroko
errealitateko objektu entretenigarria izateaz gain, beste guztiak baino distiratsuagoa irudituko zaiolako.
Gauzak horrela, aurtengo oparien propagandan mugikorrak
iragartzea ez zaigu batere harritu. Baina, 5 urteko umeentzat
mugikorrak eskaintzen direla ikusteak (argazkiak ateratzeko,
jolasetan aritzeko, musika entzuteko eta mezuak idazteko gai
den tresna) muga gainditu duela iruditu zaigu. Gainera, neskentzako eta mutilentzako kolore aukerarekin! Aurrerakoia
dirudien jostailu hau zein arriskutsua den mendekotasuna eta
sexismoa gartzeko...
Badirudi gurasoak gai honen
inguruan kezka eta zalantza
ugari dituztela. Beren txikiei
edota gazteei noraino erraztu
gailu hauen erabilera mundu
honetarako sarbidea bilatu
nahian. Beren seme/alabak
lagunekin aparte gelditu
gabe, baina neurriz erabiltzen irakatsi nahi da. Hots,
formula magikoa topatu nahi
dugu. Baina egun gertakari
berria eta etengabeko iraultzan murgildutako mundu
digital honetarako ez dago
erantzun zuzenik. Guretzat
denon artean egingo diren
hausnarketatik eraikiko dira
orientabideak. Lagungarriak,
baina ez magikoak.
Gaztelekuak bere aldetik gai
honekiko duen kezka handia

blog.educa.org

da. Hori dela eta, herriari gaiaren inguruan edukiak transmititzea nahi izan du denen artean orientabideak eraikiz joateko.
Horregatik, gaztelekuan hitzaldi bat antolatu nahi izan zen
gaian aditua den hizlariarekin. Baina aurreikusitako partaidetza ez zen espero zena izan. Ondorioz, hau bertan behera
gelditu zen. Asko harritu gintuen honek, gurasoentzat prestaturiko lana ezin izan genuelako azaleratu.
Zer islatzen du honek guztiak? Gure kezkei erantzuna bilatzeko tarterik ez hartzea? Zerk du lehentasuna gure bizitzan?
Bakoitzak atera ditzala bere ondorioak.
Aurrerago hitzaldia berriro errepikatzeko intentzioa dugu elkarrekin erantzunak eraikiz joateko. Baina bitartean hona hemen
hausnarketa merezi duten hainbat datu:
Gure etorkizunean bideojokoak entretenimendu industria
handienean bilakatuko dira.
n Teknoadikzioaren sintomak: antsietatea eta abstinentzia
sintomak, nortasun aldaketak (agresiboagoak), elikadura
aldaketak, noten jaitsiera, kontzentratzeko arazoak.
n
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AndresAlberdi

n

Gurutze/Gurutzeaga

B

i izen horiekin ageri da idatzita baserriaren izena
paperetan, Gurutze/Gurutzeaga, nahiz getariarrok beti
Gurutze deitu izan diogun. Gaur egun, txakolin-ekoizpenean dihardute bertakoek. Adinean aurrera goazenok,
ondo gogoan daukagu nola, umetan, baserri hori genuen
lehenengo erreferentzia oinez Garategainera igotzerakoan. Gertuan, gainera, pinudi bat zeukan, jolastoki aproposa zena umeontzat.
Euskal Herriko herri askotan dago izen bereko baserri
edo parajeren bat: Elgoibarren, Oiartzunen, Donostian,
Etxalarren...

AmaiaIrazabal

n

Mandarina

M

andarina bat jan dut ohean.

Maite dut mandarina usaina.

Horregatik zapaldu dut azala buruko gainean,

zipriztindu dezan nire loa,

eta ekar ditzan amets zitriko freskoak,
Esanahiari begira, normalean pentsatzen da kristau-erlijioaren sinbolo den gurutze hitzaren hedaduraz sortua
dela izen hori, erlijioak gure artean izan duen itzalaren seinale-edo; baina argibide hori ez da zehatza; euskaraz,
bidegurutze esanahiaz ulertu behar da zehazki gurutze
izena.

bitamina c-z betetako goizak,

eta laranja koloreko ilunabarrak.

Erdi Aro hasierako latinetiko crucen(m) hitza da giltzarri
kontu honetan. Hitz horretatik sortuak dira ez bakarrik
erromantzean baliatzen diren cruz eta cruce, baizik eta
baita euskarazko gurutze ere. Kontua da euskarak hitz
bakarra erabiltzen duela gaztelaniak bi erabiltzen dituen
tokian: euskarazko gurutze hitzak bai cruz, bai cruce
adierak ditu. Bigarren adiera horretan ulertu behar da
gurutze izenaren jatorria: (bide)gurutzea.

Gurutze/Gurutzeaga izenen
arteko aldea aurreko idatzietan ere argitu izan dugu:
ahozko moldean bukaerako aga ez esatea normala da
euskaraz
(Zabalaga
>
Zabala, Bizkarraga > Bizkarra; Orroaga > Orroa/Orrua,
Meaga > Mea/Mia...
Gurutzeaga (edota Gurutzeta) izenaren gaztelaniazko
ordain toponimikoa Cruces
entzutetsua da.
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RITZIA
Joxierauskin

n

Zoritxarraren ondorioak

H

ilabete batzuk badaramatzat Artzapen idatzi gabe eta
gogotsu ekingo diot berriro. Izan ere, azkeneko aldian idazten
ari nintzela, nire anaiaren heriotzak lur jota utzi ninduen, eta
Aitorrek idatzi beharra izan zuen nire ordez. Artikulu hunkigarria benetan, Aitorrek eskaini zidana, nik bihotzez eskertzen
diodana. Eta nola ez, une zail haietan babesa, doluminak,
besarkada eta animoak eman zizkidaten guztiak ere ez dauzkat ahaztuta, horrelakoetan detaile txikiena ere asko eskertzen
baita.

estrategikotzat edukitzeak eragiten duen zapalkuntza nozitzen dute.
Oraindik oroimenean dugu Iraken gertaturikoa. Gezurra erabiliz, justifikaziorik gabeko interbentzio militar odoltsuak burutu
zituzten "demokraziaren aldeko indarrak" deiturikoek. Gerora,
ordea, soka luzea ekarri du horrek, eta errurik gabeko jendearengan ezpata zorrotza jarri dute.

Ez naiz luzatuko, ordea, nire gai pertsonaletaz hitz egiten, jakin
bai baitakigu zoritxarra eta berak dakarren sufrimendua hurbileko kale kantoian egon litekeela zain, eta edonori gerta dakiokeela. Baina, jakina, norberak sentitu arte ezin jakin zer den.

Halere, haiek bizi duten egoera urrunekoa egiten zaigu. Telebistako albistegian entzundakora mugatzen gara. Baina une
batean pentsatzen jarrita, berehala irudika dezakegu zein egoera gogorrean bizi diren, eta nola gure aurkako gorrotoa areagotu zaien.

Zoritxarra inork deitu gabe sartzen da gure bizitzan. Halere,
gizakiak ere eragiten du askotan: herrialdeak okupatzeak,
gatazkak sortzeak, ikuspegi eta kultura arrotzak inposatzeak,
horiek denak zoritxarra nahiz sufrimendua sortzen dituzte, eta
erantzun bezala sarritan indarkeriarekin erantzuten du zapalkuntza nozitzen duenak.

Orain Gabonak diren honetan denak mintzatuko dira pakeaz
eta maitasunaz, hori erreibindikatze hutsarekin mundu hobeago bat lortuko dugulakoan. Urte berri hobe eta zoriontsu bat
opako digute, baina ziur izan datorren urtean ere bide berbera
jarraituko dutela, giza eskubideak urratuz eta beren interesen
arabera gatazkak sortuz.

Horren harira, Frantzian duela gutxi gertatu diren sarraskiak
horren adibide dira. Inperialismoak munduan zehar eragin
duen sufrimendua, etsipena, pobrezia eta gorrotoa mendebaldearen aurka bihurtu da, masakre ikaragarriekin. Aurrena
Dorre Bikiak izan ziren EEBBtan. Handik urte gutxira Madrilen
lehertu zituzten trenak; Londoneko metroko atentatuak jarraitu
zion honi; eta azken urtean bi ekintza gogor Parisen. Eta horiek
denak ekialdean hil diren guztiak kontuan hartu gabe, han hildakoak ez baitira kontatzen. Bapatean, mundu osoa asaldatuta eta beldurtuta sentitu da, gutako edonori gerta dakiokeela
ohartu garenean.

Ondorengo fabula honek laburbiltzen du dena:

Orain urte batzuk Amin Maalouf-en liburu bat irakurri nuen,
Gurutzadak arabiarren ikuspegitik, eta arabiar historialariek
han gertaturikoaz egiten duten irakurketa ezberdina da. Duela
mila urte gizarte aurreratu eta tolerante bat zuten: matematika,
medikuntza, poesia, arkitektura, artea askoz loratuagoa zuten.
Baina mendebaldeko “Rum”-ak eta “frany”-ak (frankoak) sartu
zirenean izugarrizko txikizioak egin zituzten: jendea erre, emakumeak bortxatu, erlijilo katolikoa ezarri... Agintariak ipini eta
desegiten zituzten beren interesen arabera. Zoritxarrez, mendez mende mantendu egin da hori eta, gaur egun ere leku

Pantera eta azeria
Pantera bat gau eta egun marruka ari zen oihanean, ehiztari
batek bere umeak kendu zizkiolako; eta bere inguruan bizi ziren
animaliei pakea uxatzen zien etengabe, negar eta kexuekin.
Halako batean, azeria nazka-nazka eginda, ama atsekabetuaren aurrean azaldu eta esan zion:
- Aizu adiskidea, galdera bat egin behar dizut: hainbeste ume
jan dizkiezu beste animaliei, eta haiek ere izango zuten ba
beren ama?
- Bai -erantzun zuen panterak.
- Ba -aurpegiratu zion azeriak-, jakingo duzu ba haietako inor
sekula ez zela kexatu zu kexatzen zaren moduan! Kontsola
zaitez haien antzera, eta ez zaitez guri loa kentzera etorri zure
orruekin.
Ondorioa: Inoiz ez dugu negarrik egiten besteen penagatik,
bai, ordea, norberaren penagatik.

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

11. zenbakia, 2002ko iraila

n Getarian zer berri? Getaria-zumaiaerrepidea

Tunelberriakeraikitzen

k

ostaldeko bidea atsegina da bizilagunontzat, eta baita
turistentzat ere. Baina hori uda sasoian gertatzen da batez ere.
Neguan ordea, bide mozketak asko izaten dira eta getariarrontzat kalte handia suposatzen du horrek.
Garai hartako aldizkarian kontatzen denez, errepidearen
azken erorketa 1999. urtean izan zen. San Prudentzioko bidegurutzearen inguruan, errepideak 200 metro egin zuen
behera. Diputazioak galera horri aurre egiteko bi tunel artifizial
eraikitzeko proiektua onartu zuen. Kaminoetxetik Getariara
jaisten den aldapan eraikiko zituzten bi tunel horiek. Tunel
batek 128,8 metroko luzera hartuko zuen eta besteak 44,8
metrokoa.
Oinatze Silbeti

n Erreportajea: Parrilleroak

Sutondokolangilefiñak

G

etaria batez ere ezaguna bada, dituen jatetxe ospetsuengatik da. Eta horientzat, parrillaren presentzia berebizikoa da.
Baina nork egiten ditu hain goxoak gelditzen diren arrainak eta
haragiak parrillan?
Aldizkariaren 11. ale hartan, Artzapeko lantaldeak Luis Mari
Manterola, Pello Arruabarrena, Agustin Gereka eta Manu
Zulaika elkartu zituen beraien lanbidearen nondik norakoak eta
egunerokotasuneko bitxikeria txikiak (ikatzarekin pasatakoak,
jatetxean bazkaldutako jendeari buruzkoak...) kontatzeko.

n Berriketan

DonPedrorielkarrizketa

G

izon famatua izan zen Pedro Basterretxea Balenziaga. Praktikantea ofizioz, bere eskuetan jaiotako zenbait haur gogoan
zituen oraindik. Alkate karguaz eta besteak beste, Balenciagak
elizako kalefazioa konpontzeko egindako diru ekarpenaz aritu
zen berari buruz egindako elkarrizketan. Idaztea, irakurtzea,
abestea eta organoa jotzea ikaragarri gustatzen zitzaion. El Diario Vascon behin baino gehiagotan idatzi zituen artikuluak.
Ane Miren de la Hoz

n Akordatzen?

Artzapetaberna

B

Tartean honako perlak bota zituzten: “Parrillero lana jendeak
eskertzen duen ofizioa da, eta tartean opariren bat edo beste
jasotzen dugu”, “Arraia erretzen ordu asko pasatzen dugu
egunean, baina beste hainbeste parrilla aurretik pasatzen
direnak zirikatzen!”.

a al zenekiten Artzape ondoan Artzape taberna zegoela?
Agustin Ezenarrok tabernaren inguruko bizipenak kontatzen
zituen atal honetan. “Koadrila bat, txikiteoko momenturik onenean,
Getariako balkoi onenean, pozik, algaraka herriko kontuekin txakolinak eragindako algarekin. Beste hainbat barruko mahaietan,
Karmen, Jexuxa edota Arantxak ateratako kafitesne apartsuak
hartzen”.

Uhaina Atxotegi

Agustin Ezenarro
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A

GENDA - Urtarrila

4

URTARRILAK

ASTELEHENA

/ BIZAR ZURI. Erregeentzat
eskutitzak jasoko ditu.
Ordua: 18:30ean.

5

URTARRILAK

ariko dira kantuan.
URTARRILAK 16

/ PAILAZOAK, PILOTA
PARTIDAK, MUSIKA...
Ordua: Egun guztian zehar.
URTARRILAK 17

/ OINARRIAK

IGANDEA

/ SAN ANTON EGUNA.

Ordua: 18:30ean.

Txakolin uzta berriaren
aurkezpena, trikitilariak, bertsolariak, herri kirolak...
Ordua: Eguerdian hasita.

10

IGANDEA

/ URTEAN HILDAKO JUBILATU ETA PENTSIONISTEN
ALDEKO MEZA.
Ordua: 11:00etan.
Antolatzailea: Arrantzale
Zaharren Elkartea.
Mezaren ondoren, hamaiketakoa egingo da elkartean.

/ CAULFIELD ZINE
FORUMA.
Ordua: 18:00etan.
Lekua: Gaztetxean.
Antolatzailea: Getariako
Gazte Asanblada.

/ ZINE EMANALDIA.
Ordua: 17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoa.
Antolatzailea: Guraso
Elkartea.

14

URTARRILAK

PROIEKZIOA.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Alondegia.
Antolatzailea: Elan Euskadi
OSTIRALA
.

15-17 -

IGANDEA

/ SAN ANTON JAIAK 2016
URTARRILAK 15

24

URTARRILAK

n Getariarrei zuzenduta dago.

IGANDEA

/

SAN ANTONETAKO
KONTZERTUA GETARIAKO
MUSIKA BANDAREKIN.
Ordua: 12:30ean.
Lekua: Salbatore Deunaren
eliza.

OSTIRALA

/ TXOKOLATADA ETA
BURUHANDIAK.
Lekua: Kalez kale.

/ BERTSO-SAIOA GIPUZKOAKO TXAPELKETAKO
FINALISTEKIN.
Ordua: 22:30ean.
Lekua: Cristobal Balenciaga
Museoa.
Antolatzailea: Getariako
Udala.
Beñat Gaztelumendi, Alaia
Martin, Agin Laburu, Iñaki
Apalategi, Unai Agirre,
Oihana Iguaran, Jon Maia eta
Arkaitz Oiartzabal Xamoa

n Adin guztietako herritarrek har dezakete parte.
n Edozein eratako lanak onartuko dira.

16 urtera artekoen lanak eskuz eginak izan
beharko dute.
n Kartelak A3 neurrikoa izan behar du.
n Parte hartzaile bakoitzak lan bakarra aurkeztuko du.

Egilearen izena eta datuak gutun-azal batean sartu
behar dira. Beraz, kartelak ez dira izenpetuko.

n

/ CAULFIELD ZINE
FORUMA.
Ordua: 18:00etan.
Lekua: Gaztetxean.
Antolatzailea: Getariako
Gazte Asanblada.

/ ZINE EMANALDIA.
Ordua: 17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoa.
Antolatzailea: Guraso
Elkartea.

OSTEGUNA

/ ELAN EUSKADIREN

URTARRILAK

EHIAKETA

ASTEARTEA

/ ERREGEEN KABALGATA.
URTARRILAK

INAUTERIAK 2016 K
L
/ GAIA: GETARIA ETA INAUTERIAK.
Derrigorrezko testua: “GETARIAKO INAUTERIAK 2016”
eta lema bat.
ARTEL

LARUNBATA

URTARRILAK

28 -

OSTEGUNA

Lanak aurkezteko azken eguna eta ordua:
URTARRILAK 25, 19:00.

n

Lanak, udal bulegoetan edo liburutegian aurkeztu
behar dira.

n

n Epez kanpo ez da lanik onartuko.

Epaimahaia, Kultura Batzordeak, herriko artistek...
osatuko dute.
Erabakia, lanak jasotako aste berdinean hartuko da.
n

/ KATUKALE IRAKURLE

n

TALDEAREN SAIOA.
Ixiar Rozasen Beltzuria liburua landuko dute.
Ordua: 18:30ean.
Lekua: Liburutegian.

n

URTARRILAK

31

IGANDEA

/ ZINE EMANALDIA.
Ordua: 17:00etan.
Lekua: Gure Txeru aretoan.
Antolatzailea: Guraso
Elkartea.
SAHATSAGA

K

IROLDEGIA

Urtarrilean %50eko deskontua izango da matrikulan.
Gainera, ekintza guztietan bi
egunetako proba doakoa
izango da.
Informazio gehiago 943 140
432 telefono zenbakian edo
kirolgune@hotmail.com posta
elektronikoan eskuratu ahal
izango da.

Saritutako kartelek Getariako Inauteriak 2016ko jai
egitaraua iragarriko dute. Kartel irabazleak Udalaren
esku geratuko dira, eta aurkeztutako lan guztien argitarapen eskubideak izango ditu.
Aurkeztutako kartelekin erakusketa egingo da udaletxeko sarreran (otsailaren 1etik 8ra), eta irabazi ez duten
kartelak erakusketa itxi eta hurrengo hamabost egunetan
eskuratu ahal izango dituzte egileek.

Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarri edo baldintza hauek osorik onartzen direla esan nahi du.
n

/ SARIAK
2-5 urte bitartekoek aurkeztutako lanentzat: pintatzeko materiala.

n

n 1. mailatik 3. mailara artekoek aurkeztutako lanentzat:
pintatzeko materiala.

4. mailatik 6. mailara bitartekoek aurkeztutako
lanentzat: pintatzeko materiala.

n

n DBH ikasten ari direnentzat: 60 €

D

ENBORAPASAK

23

SUDOKUA

AZAROKO SOLUZIOAK
Soluzioak urtarrileko alean jarriko ditugu.

ASMAKIZUNA

SUDOKUA

ASMAKIZUNA

Kobazulo hori beti dago hezea, hesi zuriz
inguratua han bizi da herensugea.

INTERESGARRIAK
ILARGIAk

Zaintza
Urtarrilak 2

FULDAIN FARMAZIA
Urtarrilean ez du zaintzarik.

Ilbehera

Urtarrilak 10
Ilberria

egunak
Urtarrilak 17

Urtarrilak 24

Ilgora

Ilbetea

BIDALI ZURE DATUAK:

@

artzape@topagunea.com-era

.

Txerukopostontzira

IZEN-DEITURAK:
HELBIDEA - HERRIA - P.K:
TELEFONOA:
HELBIDE ELEKTRONIKOA:
KONTU ZENBAKIA:
BANKETXEA:

Urtean 22€ - Getariatik kanpora bidaltzea 27€

