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Desgaitasun (Euskaltermen defi nizioa): "pertsona 
batek duen urritasun fi siko, mental, sentimenezko 
edo intelektualaren eta inguruneko oztopoen arteko 
interakzioaren emaitza. Oinarrizko jarduerak betetzeko 
mugapenak ezartzen dizkio pertsona horri, eta eragotzi 
egiten dio gizartean osoki eta eraginkortasunez 
eta gainerakoekiko baldintza-berdintasunean parte 
hartzea".

Pertsona batek duen urritasunak eragiten dizkion 
zailtasunak neurtzeko desgaitasun balorazioa eskatu 
dezake. Ehunekotan neurtuko dira beste pertsonekin 
alderatuz izan ditzakeen mugak eta %33 edo 
gehiagokoa bada emaitza, eskubide batzuk sortzen 
zaizkio. Besteen artean: 0 eta 6 urte bitarteko 
umeei zuzendutako arreta goiztiarra, hobari fi skalak 
errenta aitorpenean edo auto bat erostean, laguntza 
produktuak (ohe artikulatua, garabia, audifonoa, etab.) 
eskatzeko eskubidea eta lan egokituaren bidez inklusio 
sozio-laborala izateko aukera, besteak beste.

2015ean desgaitasun balorazioa eginda zuen 
Getariako biztanleen %6,47k, emaitza %33 edo 
gehiagokoa zen, Behagi Gipuzkoako Gizarte 
Behatokiaren datuen arabera. 

Esan bezala, Getarian %6,47k zuen eginda 
balorazioa, Gipuzkoan %7,01k.

Desgaitasun mailaren eta egunerokoan dituzten 
zailtasun edo laguntza beharren arabera, pertsona 
denek ezingo dute lan merkatuan parte hartu, baina bai 
askok eta askok. Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
arabera, %65eko desgaitasuna duten pertsonak lan 
beharretatik salbuetsita daude, eta pentsioa jasotzeko 
eskubidea izan dezakete. Baina %33 eta %64 bitarteko 
desgaitasuna dutenek lana egin dezakete, gehienetan. 

Gipuzkoan, 18 eta 64 urte artekoen, hau da, lan 
adinean dauden biztanleen %5,5ak desgaitasunen 
bat zuen 2015ean —Behagi—.

Gure gizartean lanean aritzeari benetako 
garrantzia ematen zaio, eta pertsona ororentzat 
integrazio adierazle bat da. Baina esanguratsua 
da desgaitasuna duten pertsonek zailtasun bereziak 
dituztela. 2015. urtean langabezia %20,90ekoa zen 
Espainian eta desgaitasuna zuten pertsonen artean 
%31koa —INE—.

Ze aukera dituzte lan adinean egon eta 
desgaitasunen bat duten pertsonek?

Beste edozein pertsona bezala, ohiko lantegi 
batean lan egin dezakete. Horrela izanik, lantegiak 
legez ezarritako onurak izan ditzake desgaitasuna 
duen pertsona bat kontratatzeagatik. 1/2013 
legegintzako errege dekretuan jasotzen da, eta aurrez, 
13/1982 legean (LISMI bezala ezaguna), 50 langile 
baino gehigo dituzten enpresetan pertsonalaren %2 
desgaitasuna duten pertsonek osatu behar dutela.

Horrez gain, lan egokituko lantegiak daude 
(Gureak, Katealegaia, etab.). Hauek pertsona 
bakoitzaren behar eta aukeretara egokitutako 
lanpostura bideratzen dute langile oro.

Azkenik, tailer okupazionalak daude. Gipuzkoako 
Foru Aldundiak fi nantzaturiko programa honen helburua 
desgaitasuna duten pertsonei garatzen laguntzea da, 
eguneko zentro bat eta lan mundua uztartuz.    

Inklusio sozio-laborala denon artean egin beharreko 
"lana" da; denok aukera berdinak izan ditzagun eta 
inor ez dadin baztertua izan bere urritasunengatik.

Desgaitasuna duten
pertsonak
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gogorrera kondenatu nahi dituzte. 
Aski da!

Gure egiten dugu beraien esana: 
"Ez dakigu ezer onik aterako den 
honetatik, baina guztion ardura 
da Euskal Industria Sarearen 
etorkizuna bermatzea! Gugandik 
hasita, zuzendaritza, zordunak, 
instituzioak... Baina batez ere 
honetan guztian akzioen %30a 
duen Eusko Jaurlaritzaren esku-
hartze zuzena exijitu nahi dugu! Ez 
langileok, ezta Zumaia zein Urola 
Kostako eskualdeak ere, ezin du 
onartu horrelako beste kolperik!!!

Animo eta aurrera! Eutsi gogor!

neurriekin nekatuta eta egi gosez" 
dauden XEYko 170 langile, 
tartean getariarren bat, etorkizun 

Euskal Herriko kostan dagoen
herria da Getaria

itsasontzien gordelekua
ta arrantzaren kabia.

Herritar askok kresaletan blai
egina du lan handia

eta lanean diharduenak
merezi dunez saria

herritar hoien etxe izan da
urteetan kofradia.

 Doinua: Itsasoari begira
 Libe Goenaga

Mollan dagoen eraikin hau da
ia 100 urteren jabe.

Biltegi eta aterpe lanak
egin ditu parez-pare

ehunka istorio elkarbanatu
konpondu milaka sare.

Arrantzaleen babeslekua
izan da dudarik gabe

eta gaur egun bihurtu zaigu
Getariako ondare.

Agian ez da Guggenheim bat ta
beharbada ez da Prado
agian ez da turismoaren

reklamazio udaro
baña goazen begiratzera

estetikaz haratago,
Getariaren esentziaren
parte delakoan nago
ta esentziak bizirautea
gure eskuetan dago.

 
Gai honen inguruko 

erreportajea 18. orrialdean.

"Kolektibo gisa antolatuta" eta 
"desinformazioarekin aspertuta, 
langileonganako etengabeko 

XEYko langileei elkartasuna
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ARTZAPETIK BEGIRA

KEPA IRIBAR

Nire pekatua umetan eskolan, berritsua nintzela oso. Gero ofi zio bihurtu zait hitz egitea, 
orduan afi zio. Behin, antzerki lan bat egin behar genuela-eta paper banaketa egiteko 
irakurketa antolatu zigun Balbinok. Argi utzi zuen "dena irakurri arte, ixilik". Hasi zen. 
Oestean kokatua zegoen. Sheriffak ikaragarrizko testu luzea zeukan ikasi beharra, eta burura 
etorritakoa ahoraino iritsita bota nuen "earra zakak sheriffana in ber dunak!". Erantzun azkarra 
jaso nuen Balbinoren aldetik: "hi izango lai sheriffa, Kepa". To, ixilik ez egotearren. Testu 
pila bat ikasi behar eta gainera obra antzezten genuen bakoitzean Argizkaren masailekoa. 
Orain irrifarrez gogoratzen dut hura. 

Ekainaren 16an Iturzaeta Herri Eskolako aretoan Balbinok eta Valentinak jasotako omenaldian 
ezin izan nuen parte hartu, irratian bainengoen. Beraz, nire omenalditxoa lerro hauen bitartez. 

Pertsona baten lehen urteetan hasten da tajutzen bere ibilbidea izango dena. Noski gurasoak 
dira helduleku nagusia, baina haiekin batera irakasleak. Gure sasoian ere hala izan zen: 
udaletxeko Elkano kaleko aretoan, egun liburutegia den eraikuntzan, Jesuiten eraikuntzan 
Sahatsagan, eta azkenik Iturzaetan jaso genituen gure lehen jakintzak. Liburuetakoak eta 
besteak, gizalegezkoak. Jolasten, lagunak errespetatzen, haserreak bideratzen...

Urte asko pasa dira, oroitzapenak lausotu egiten dira, baina gogoan dut Balentina tutore 
izan genuela, esku artean daukat gelakide guztiok berarekin mozorrotu gineneko argazkia. 
Eta Balbinok, besteak beste, sozial ematen zigun. Nik uste munduko errekorra izango duela 
arbelean Euskal Herriko mapak egiten, txoixuak deitzen genien: ibaiak, mendiak, hiriburuak, 
klima... dena ikasteko egunero Euskal Herriko mapa. 

Hantxe hasi ginen mundua ezagutzen, hantxe egin genituen oraindik irauten duten 
adiskidetasunak. Egun, batzuk kazetari gara, beste batzuk piezak egiten dituzte, edo bidaiak 
saldu. Batzuk Getarian jarraitzen dute bizitzen, beste batzuk kanpoan. Batzuk haurrak izan 
ditugu, beste batzuk ez. Bakoitzak bere bidea. Baina guztiok daukagu Balbinoren eta 
Valentinaren igurtziren bat (kaskarrekoren bat ere bai). Eta Mari Josena, eta Maribelena, 
eta Sor Teresarena, eta Itziarrena, eta Ana Marirena, etab.

Beti mirestu izan dut irakasleen lana, zein garrantzitsua den. Bakoitzak gurea egiten dugu 
ahalik eta ondoen: irratiz albiste bat eman, torloju bat egin... baina haurrekin lan egiten 
duenak etorkizuneko pertsonak ari da hezten, bidean laguntzen, beldurrak arintzen... baloratu 
ditzagun merezi bezala gure seme-alabak egunero hartzen dituzten horiek guztiak. Eta zuei, 
Balbino eta Valentina (eta beste guztiei): eskerrik asko!

"Sheriffarena hiretzat, Kepa"
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Donostiako Lurdesko Andra Mariaren elizan (kaputxinoak) Eusko Nekazarien Bazkunak eginiko topaketa 
1935ean. / Kutxa Fototeka

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

Nekaza r i e n  e t a  eu s ka l 
abertzaletasunaren arteko erlazioa 
asko ikertu gabeko gaia den arren, 
ezin uka daiteke estu lotuta egon direla 
azken mende eta erdian, Sabino 
Aranaren garaitik aurrera alegia. 
Dena den, XIX. mende amaierako eta 
XX. mende hasierako euskal literatura 
eta arteak nekazal mundua identitate 
nazionalaren elementu idiosinkrasiko 
modura sailkatuta ere (arraza, 
hizkuntza eta euskal bertuteen 
zaindari), euskal abertzaletasunak 
ez zuen nekazal programa bat izan 
XX. mendeko 30. hamarkadara arte. 
Horren bultzatzaile nagusi izan zen 
Euzko Nekazarien Bazkuna edo 
Asociación de Agricultores Vascos 
izenez ezagutzera eman zen elkarte 
sindikala, gipuzkoar lurraldean 
1933an sortua eta 1934tik aurrera 
Getarian presente egon zela jasota 
dagoena udal artxiboan.

Euzko Nekazarien Bazkuna katoliko, 
euskaldun eta solidario modura 
autodefi nitzen zen. Sortu zen unetik, 
helburu nagusia euskal nekazariak 
baserriaren defentsarako batzea zen, 
jabetza berrietarako erraztasunak 
emanaz, berrikuntza eta alokairu 
kontratuak babestuz eta erreforma 
teknologiko zein higienikorako 
pizgarriak eskainiz. Horretarako, 
kooperatiben eta kreditu zein mutua 
instituzioen sorkuntzak bultzatu 
zituen, betiere, nekazaria gehiegizko 
fi skalitatetik babesteko asmotan. Argi 
dago nekazal munduaren garapen 
ekonomikorako eta nekazarien bizi 

kalitatea hobetzeko baliabideak 
eskaini zituztela, baina, zergatik?

Bigarren Errepublikaren hasieratik, 
masen politizazio eta gatazken 
hazkundearekin, alderdi politikoen 
zati handi bat nekazalgoaren botoa 
erakartzen saiatu zen, EAJ/PNV 
alderdiak E.N.B elkartearekin egin 
zuen moduan. Aipaturiko alderdiak, 
elkarte honen bidez, abertzaletasuna 
zabaldu eta alderdiaren gertukoak 
ez ziren sektoreengana gerturatzeko 
maniobra egin zuen. Ezin da aipatu 
gabe utzi, gainerako espainiar 
lurraldean gertatzen ez zen moduan, 
egungo Euskal Autonomia Erkidegoa 
osatzen duten hiru lurraldeetan ez 
zela ezkerreko nekazal sindikaturik 
existitzen; horrek libre utzi zion bidea 
Euzko Nekazarien Bazkunari.

Udal aktetako aipamen bakarra 
1934ko ekainaren 10ekoa da. 
Bertan, aipatutako elkartearen 

idatzi bat aipatzen da, non aztergai 
dugun elkartea udaletxeko nekazal 
komisioan sartzea komenigarria 
izango litzatekeela aipatzeaz gain, 
udaletxeari ondorengo eskariak 
egiten zaizkion:

• Hiltegiko araudiaren zuzenketa.

• Nekazal haurtzandegiaren 
sorkuntza.

• Bideen konponketa.

• Zegokien jabeak egoera 
txarrean zeuden baserrien 
konponketa egitera behartzea.

• Nekazal produktu onenak 
saritzeko lehiaketak antolatzea.

Eskari hauek jendea erakarri ote 
zuten? Nekazal botoaren gorakada 
eman zen? Udal artxiboko lanek 
ekarriko dute erantzuna.

EUZKO NEKAZARIEN BAZKUNA

ARTZAPE · 2017ko ekaina

HISTORIAREN KATEBEGIAK
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Aurtengo maiatzaren 26an, eskolako bosgarren eta 
seigarren mailako ikasleak herriko bi erreka aztertzera 
irten ginen. Bi erreka hauek, eskolatik oso gertu daude, 
Usotegin jaiotzen den Igarategi erreka eta Aziarregi 
baserri inguruan jaiotzen den Askizuko errekak dira.

Uhandrea  
ustekabeko laguna

Lekua nahiko ezaguna da herritik gertu dagoelako, eta 
eguraldi atseginarekin oinez erraz iritsi ginen. Elkarrekin 
Potzuaga kaleraino joan ginen eta han talde bakoitza bere 
errekara joan zen. Ulazia bodegaren inguruko mahastietatik 
erreka zulora hurbildu ginen, Aranguren baserritik lur azpian 
datorren ura Usotegiko inguruan azaltzen da kainabera 
batzuen artean. Uxotegi azpian aritu ginen eta bertan 
ortuak zein mahastiak daude. Ingurua gutxi eraldatua 
dago, belar usaina zen nagusi eta hegaztiak entzuten 
ziren. Errekaren zabalera eta sakonera neurtu ondoren 
—2 metro baino gutxiagoko zabalera eta 0,5 metroko 
sakonera—, salto batekin zeharkatu eta lehen laginak 
hartu genituen. Lehen lagina oxigenoa neurtzea izan zen. 
Emaitza 4 ppm izan zen, hau da, kaltegarria espezie 
gehienentzat. Oxigeno disolbatuaren saturazio maila %51 
izatea onargarria da uraren tenperaturaren arabera. 

Hor agertu zitzaigun ustekabeko laguna. Ur sakonetatik 
—marroi kolorekoa— arnasa hartzera edo bertan 
zeuden moskitoak jatera irteten zen segundo batzuetan 
anfibio txiki bat. Uhandrea —salamandrae familiakoa; 
lau espezie bizi dira Euskal Herrian— horietako bat 
Getariako errekan topatu genuen.

Orain bi urte halakorik ez zuten ikusi, zapatari intsektu 
ziztatzailea —pyrrhocoris apterus— bakarrik aipatu 
zuten. Honek esan nahi du zerbait hobetu dela gure 
uretako bizitza. Inguruan txoriak entzuten ziren, hauetako 
bat kaskabeltza zen. Paridae familiakoa, paparra 
beltza dauka, eta hiru mota daude —Parus major, Parus 
palutris eta Parus ater, hau da, pinu kaskabeltza—. 

Mahastietan muga eginez haritza —robur — zegoen; 
hosto erorkorrekoa, 40metro garai, bere egurraren 
ezaugarriak gogortasuna eta biziraupen luzea dira.

Erreka txikia da zati guztietan. Uraren abiadura oso 
mantsoa, eta ibai hondoan buztina ageri da lehen bi 
zatietan eta harri ama azkenengoan. Orain bi urte 
egindako azterketaren emaitza berdina da.

Erdi ibilgukoak Lasalde baserria pasa ondoren 
lurperatuta zegoen errekan azaldu ziren eta berriro 
lurperatzen zen unean. Industria eta fabrika ingurua da, 
oso eraldatua dago, eta ez zegoen usain nabarmenik. 
Haltzek —betulaceae familikoa— nitrogenoa lurrean 
finkatu eta lurraren emankortasuna handitzen dute; 
inguruko landareentzat onuragarriak dira. Makala  
zuhaitzak —populus nigra— 30 metroko luzera du, 
enborra oso zuzena eta grisazka; lore arrak eta emeak 
ditu. Bertan azaldu ziren sagarrondo eta mahastien 
artean errekari bidea eginez.

Behe ibilgukoak Igarategiko errota inguruan zeuden. 
Industria eta errepidea daude, ingurua oso eraldatua 
dago, kutsadura usaina nabaritzen zen, errepide 
soinuak zeuden handik metro batzuetara errepide 
nagusia dagoelako. Zumarrak ageri ziren —Ulmus 
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hezetasun eremuetan bizi dira. Bere mugimenduagatik 
bereizten da; intsektuak eta moluskuak jaten dituzte.

Interesgarria izan zen irtenaldia; laginak hartu eta 
analisiak egitea gustatu zitzaigun. Ustekabeko lagunak 
egin genituen eta bertako landaretza zein animalia 
txikitxoak ikusi. 

Itsasoratzean, errepide nagusiaren bidegurutzean, 
trafiko ugari zegoen eta herrira bueltatzeko kontuz 
ibili behar izan genuen. Garaiz eta ondo iritsi ginen 
plazara.

5. maila

generoko zuhaitza—: hosto erorkorrak ditu, lore txiki 
xamar eta berdeak. Azken urteotan zumar asko hil egin 
dira grafiosi izeneko gaitzagatik.

Ura probeta txiki batzuetan jaso eta analisiak egin 
genituen. Lehenik nitratoak aztertu genituen landareen 
hazkuntza nolakoa zen ikusteko. Pilula batzuk erabili 
genituen; bost minutuz itxaron ondoren, egoera 
onargarrian zegoen ura, bere emaitza 5 ppm kolorekoa 
zelako. Ondoren fosfatoen maila neurtu genuen 
prozesu berdina erabiliz; honela jakin genuen zenbat 
garbigarri zeuden uretan. Maila onargarrian zeuden: 
4 ppm koloretakoa. Tenperatura 16º inguru zebilen; 
PH maila 6,8 Usotegin; 7,2 Lasalde inguruan; eta 8 
Errota inguruan. Beraz uretan zegoen oxigeno maila 
egokia zen bizitzarako baina ph neurria handitzen 
doa, horregatik ez genuen bizi arrastorik aurkitu uretan 
azken bi zatietan.

Analisiak egin ondoren uraren uhertasuna, hau da, 
bere gardentasuna aztertu genuen. Lehen zatian 
marroia zegoen ura; oso gardena besteetan.

Ur gainean ohikoak diren zapatariak ez genituen ikusi, 
eta moskito txikiak Usotegi inguruan bakarrik zeuden.

Industrialdea pasatakoan, Lasalde eta Loidi errekak 
Igarategi erreka bihurtzen direnean, presa txiki bat 
dago bere garaian Igarategiko errotari ura emateko. 
Errota gaur egun etxebizitza bihurtua dago. 

Hiru guneetan zehar zabor gutxi ikusi genuen, traktore 
gurpil bat besterik ez. Beraz, ingurua ez zegoen oso 
zikina; bai, ordea, oso eraldatua. Izan ere, gizakiak 
erabili du erreka bere beharretarako: mahastiak 
ureztatu, baserriko isurkiak garraiatu eta industrialdeko 
isurkiak itsasoratu.

Animaliei dagokionez, ohiko txorien kantuak entzun 
genituen baina ez genituen ikusi; tarteka buztanikarak 
—motacilla alba—. Kolore grisekoa, migratzailea da eta 
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INGLIX PITINGLIX

UXOA IRIGOIEN

"You can't be sad, when you're 
eating ice cream"

"Ezin duzu triste egon izozkia jaten ari zarenean"

Beroaren presentzia inoiz baino lehen jaso dugun udaberrian, kolore biziko galtza motz eta soinekoak jantzita 
antzeman dezakegu jendea. Uda usaina edonon! Urtaro eder honek bizimoduan eragin nabarmena izaten 
du: oporrak, ordutegi aldaketak, egun luuuze eta ederrak, bizipoza... Elikaduran ere aldaketa nabari da: uda 
sasoiko fruta goxoak, entsalada koloretsuak... eta baita noizbehinka jateko diren izozkiak ere! Gaurkoan izozki 
denda batean murgilduko gara! Uuuum!!!

Vocabulary

Expressions
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GETARIAKO HITZA TXIKIEGIA AGIAN

EKAITZA

Idazlea
AMAIA IRAZABAL

Bidaltzailea
Artzapeko lantaldea

Ekaitza etorri da eta
lana geldiarazi digu.

Berehala sartu gaitu barrura,
mahai baten antz-irudiko haritz 

errai-sendo erraldoiaren babeslekura.

Tximistak tiroa gainean jo digu
baina katua azkarragoa da 

sartzen zirrikituetatik,
zirkuituetatik argia baino.

Ekaitza etorri da eta 
metatutako hauts zikina eramango du

estaltzeke ditugun zuloak argituz,
itogin errugabeenen lekuko ere eginez gu.

Ekaitza joango da eta 
orduan ikusiko dugu,

guztia lehorrik eta eguzki argitan,
zerk eta nork dirauen,

bidaia honek nola jarraituko duen.

OSTANTZA

Arrantza-munduko jendearentzat oso 
ezaguna den hitza da, baina ez da hala 
lehorrekoentzat. Hiztegi ezagunenetan, 

gainera, agertu  ere ez da egiten.
Gaztelaniazko 'crepúsculo' hitzaren 

ordaina dela dirudi, eta, hark bezala, 
egunsentiko edo ilunabarreko indar 

moteleko eguzkiaren argitasuna 
adierazten du, oraindik erabat agertu 

gabe goizean edo erabat ezkutatu gabe 
arratsean. 

Goizeko momentu hori adierazteko, hitz 
hauek erabiltzen dira euskaraz: egunsenti, 
goizalde, arginabar, goitiri, argi-urratze, 

ostantz, alba. Getariako arrantzaleek 
ALBA erabiltzen dute momentu hori 

adierazteko.
Arratsaldeko eguzki-argiaren azken 
momentu hori adierazteko, berriz: 

ilunabar, ilunsenti, arrastiri, ostantz, etab. 
erabiltzen dira. Getariako arrantzaleek 

momentu hori adierazteko erabiltzen dute 
OSTANTZA.

Getarian eta inguruetan esaten diren 
hitzen txokoa da hau. Animatu eta 
bidali artzape@topagunea.com -era 

ezagutzen dituzun hitzak.
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Oharra: ozenki irakurtzeko.

Euskara ez bada kezka da. 
Euskara ez bada festa, da kezka.

Euskerara eusten gara. 
Eztenkada errenkada hasten bada eusten gara euskerara.

Euskera heztera; euskera jestera; jestera, hestera.
Euskera heste da. 

Ez gera bezpera; ez gera ertz bera; ez, keba; beste da: euskera eske da; euskera aske da.
Aske da hats bera bagera. 

Hats bera hastera.
Astero ostera hastera, ospera!

Ostera hots bera, hortz bera, hotz bera. Hortxe da, ostera.
Euskera ez uztera, ez hustera, ezuste da. Ez huts bera, funts gera. Euskera uztera, zurtz gera.

Ez bada euskara, ez gara.
Euskara. Euskera. Eskuare. 

Eskuare, eskualde, esku galde, esku golde, esku molde, esku olde. Eskuare. Esku gabe, estu gare. 
Euskara eskua da. Prestu gara, testu gara. Kexu bada, mezu gara. Jestua da, sexua da euskara. 

Sexua da, ze, sua da, ze, zu zara euskara. 
Ezpada euskara ez gara.

Ezpada euskara beltz gara.
Ezpada euskara ertz gara.

Euskara festa da. Euskara extra da. Euskara neska da. Euskara kezka da. Euskara Vespa da. Badaezpada: ez 
da ba, ez da bi, ez tabu.
Euskara ez bada ez gara.

Euskara geu gara.

Euskararen ahokorapiloa

IRITZIA

UXUE ALBERDI
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28. ZENBAKIA
2004KO MAIATZA

Herriko gazteen aisialdirako aukerak zeintzuk ziren eta Udaleko 
alderdiek zer proposatzen zuten aztertu genuen ARTZAPEn. EAJ-
EAk Udaletik zein Udal Elkartetik zegoen eskaintza, eta beharrak 
nahiz hutsuneak aipatu zituen. Iparrak 12-16 urte artekoentzat 
Prebentzio Plana eta 16tik gorakoentzat Gazteen Batzordea pro-
posatu zituen. Azkenik, Aralarrek kanpoan egiteko jarduerak eta 
hauek gauzatzeko lokalen beharra azpimarratu zuen.

Artzape

Haurtzaindegirako eskaria zein izan zitekeen aztertuta, eskaria 
egin zuen Udalak Hezkuntza Sailean. Eskualtxetan zegoen lokalak 
oniritzia jaso ondoren, irailean bi gela zabalduko zirela genioen 
aldizkarian: 0-1 urte artekoa eta 1-2 urte bitartekoa. Gela bakoi-
tzak bi hezitzaile izango zituen; ordutegia eta egutegia beharren 
arabera zehaztuko baziren ere, 11 hilabetez egongo zen irekita. 
Haurreskolak Partzuergoa arduratuko zen kudeaketaz. 

Irantzu Ezenarro

Elisabet Irigoien albaitariak zioen animalien gaixotasunen %90 giza-
kiok beraiek ez ulertzearen ondorio zela. Albaitaritza naturala egiten 
zuen, homeopatia, fitoterapia eta akupuntura landuz. Elikaduraz 
ziharduen: "Janari normala eman txakurrei, guk prestatua, eta ez 
preparatu industrialak (...) janari industrialetik arazo pila bat datoz". 
Arazoez, katuekin herrian zegoenaz hau zioen: "Horrenbeste katu 
izateak arazo asko dakartza: arkakusoak eta hainbat gaixotasun". 

Irantzu Ezenarro

GAZTEENTZAKO AISIALDI ESKAINTZA

HAURTZAINDEGIA IRAILETIK AURRERA

ANIMALIAK ULERTZEAREN BALIOA

FOROA Gazteen aisialdia 

ERREPORTAJEA Haurtzaindegia

ELKARRIZKETA Elisabet Irigoien 

Aldizkari guztiak helbide honetan:
issuu.com/artzape

PETRILETIK IKUSMIRAN
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Hor ikusten dizkiat plazan, Elkanon monumentuan 
azpian selfieak ateratzen, mingaina atera, pailazo 
aurpegia jarri, behatzekin garaipen keinua egin 
beharrean begien aurrean jarrita, saltoa emanez 
argazkian airean ateratzeko... Ba al zekitek nor zen 
Elkano? Edo Estatu Batuetan egon ninduanean jakin 
nian bezala, Juan Sebastian El Cano itsasmarinelari 
buruz? Deitura horrekin agian pentsatuko diate toreroen 
arbasoren bat ote zen (egia esan, begiratu azkar 
batean, eskuan duen kapak toreroen muleta ematen 
dik eta txapelak montera!).

Kale Nagusian behera... zer duk hau, munduko gosetea 
salatzeko kontzentrazioa? Madrilgo maiatzaren 15eko 
mugimenduaren antzera ikuspegi ezkertiarrekoak 
elkartu al dituk? Ba ez, bertan daudenak ez zeukatek  
ezkertiar itxura handirik... Esku batean txakolin kopa 
eta bestean Iphonea; to beste selfiea, atzean Salbatore 
Deunaren parrokia azaltzen dela! Jakingo al ditek 
nola eraiki huen eliza eder hau? Hasiera batean erre 
egin zuan eliza erromanikoaren gainean parrokia 
gotiko dotorea altxa zutela? Susmoa diat gotikoa 
gehiago lotzen dutela Marilyn Manson edota Alaska 
abeslariekin...

Mollaino jaitsi nauk eta han ikusi diat herriko 
arrantzale famatuetako bat, otarrak eta trezak 
prestatzen ari zuan. Bere inguruan turista taldea 
eta haietako batek eskuetan tablet moduko bat 
gure garaiko kotxe teledirigido baten mandoekin. 
Dron bat ari huen gidatzen gure herriko marinelaren 
gainean... Halako batean Salbatore Deunaren 
parrokiako tontorretik kaio banda ziztu batean jaitsi 
dek eta tramankulu hegalaria mokoka jotzen hasi 
dituk. Joaren joaz dronaren kontrola galdu dik turistak 
eta akabo. Black Hawk derribado edo getaiarrez 
esanda, katxarrua putzuta. Turisten aurpegiak ikusi 
behar hituen, Iñaki, ikusi zutena sinetsi ezinik uretara 
begiratzen ziaten, drona hondoratzen ari huen 
bitartean.

Iritsi dituk beroak eta jende masa amaigabeak Kale 
Nagusian eta Malkorben, iritsi duk uda. Beti kexu 
gaituk zenbat jende etortzen duken herrira, batez ere 
kotxeak aparkatzeko arazoak edo hondartzan egoteko 
tokirik ez dugulako herritarrok. Urteetan kexu izan nauk 
honegatik, baina esan beharra zagok askotan kexua 
ohitura bihurtu dela, justifikazio zantzurik gabe.

Azken urteotakoa jasangaitza duk ordea, ez Getaian 
soilik, inguruko herri guztietan ere. Udaran hondartza 
eta inguruak beteak egotea normala iruditzen zaidak, 

Goazen 
"ixkireta"!

Orduan arrantzale famatuak, aurpegiarekin etsipen 
keinua eginez (hauekin alperriek esanez, alegia) hauxe 
esan ziean: 

— Kaioek ez ditek oporrik, ez kamerarik, ez Instagram 
edo Facebookik. Bizitzeko gogoa galanta bai 
ordea! Aske bizitzeko, egunean egunekoa. Eta zuen 
tramankulu horrek beraien janaria lapurtuko zuelakoan 
jo eta eraitsi ditek. Nik sare sozialik ez diat baina 
hondotik zuen "kaio mekanikoa" ateratzeko sarea utziko 
dizuet. Agian izkira batzuk ere harrapatuko dituzue 
edo amarren bat. Ziur hobeto pasako duzuela!

ZIGOR SAIZAR

IÑAKI REQUEJO

Getaria 
metafisikoa

SALBERAK ITSASKABRARI
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Zigor, guztiok baitiagu eskubidea itsasoan freskatzeko, 
baina zer ari duk gertatzen, Getaia kasu, adibidez, 
parking arazoarekin?

Tetris jokoaren logika ez duk mantentzen, muga fisikoak 
dituk mugimenduaren ardatz, gure Getaia maiteak 
fisikaz haragoko ikuspegia omen dik, agintari politiko 
zein ez politikoek ikuspegi metafisikoa dute espazio-
materia erlazioaren aurrean. Ezinezkoa iruditzen 
zaidak ulertzea zergatik espazio zehatz bat baliagarria 
izanik azken honen hirukoitza edo gehiago eskaintzen 
duken. Turismo basati honen inguruan eztabaida irekia 
proposatu beharko diagu herritarren artean, ezta?

Turismo propaganda basatiak eta ongi etorri 
amaigabeak; ez ote diagu murriztu behar geure 
buruen eskaintza munduarekiko? Geure herriari ere 
kutsu magikoa ematen zioagu turistak erakartzeko, 
zertarako? Ekonomiarentzat ona dela ez diat dudarik, 
nik ekonomia honen zukuetatik eran baitiat, baina 
ez diat uste garapen esponentzial honek mesederik 
egingo dionik herriari; aurkakoa, kalterako izango duk.

Hau irakurtzen duen norbaitek pentsa lezake "baina, zer 
proposatzen duk gazte?". "Atea itxiz sarrera murriztea 
epe motzerako irtenbidea da, epe luzerako irtenbidea 
propagandaren murrizketa izan daiteke", erantzun gisa.

Ahoz aho eta sare sozialetan beti gure oporraldi 
miserableen propaganda egiten diagu, inork ezagutu 
edo bizi ez dituen esperientziak konpartituz, klase sozial 
altuagokoak garen ideia plazaratuz. Propaganda 
merkea... funts teorikorik gabea; Getaria paradisua 
ez duk, beste herri bat besterik ez.

Turismoa esponentzialki aurrera doan heinean, saiatu 
beharko diagu ahoz ahoko gonbitak edo propagandak 
modu jasangarriagoan egiten, eta turista bezala, mundua 
modu batean edo bestean zaintzen. Ez bakarrik arlo 
ekologikoan, jende pilaketa eta akustikaren arlotik ere bai.

INTERESGARRIAK

ZAINTZA

FULDAIN FARMAZIA

Uztailaren 24tik 31ra

EGUNAK

Uztailak 1-30
Ilgora

Uztailak 9
Ibetea

Uztailak 23
Ilberria

Uztailak 16
Ilbehera
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Kaixo lagunok,

Ekaina amaitu berri den honetan, eta udara aurretik 
dugunez gero, Urritza eta Katxopa gaztelekutik ilusioz 
eta energiaz kargatutako motxilak prest ditugula esan 
nahi dizuegu. Proposamen berriekin gatoz eta ekintza 
dibertigarri ugari prestatu ditugu datozen asteotan 
Getariako kaleak alaitzeko asmotan. 

San Juan festetako jokoekin ekin diogu Urritzaren 
udako denboraldiari. Katxopa gaztelekuarekin, 
bestalde, ekainaren 29an Arcachonera joateko aukera 
bikaina izan dute gaztetxoek. 

 
Udako egitasmoa

URRITZA AISIALDI TALDEA

Horien ostean... UDALEKU IREKIAK, TXIKI TXOKOA 
ETA "GETAIKO KONKISTATZAILEEN ERRONKA" 
izango ditugu uztailean zehar. Txiki Txokoa eta 
udaleku irekietan jasotako harrera dela-eta oso gustura 
gaude, 150 haur baino gehiago izango baikara bi 
proiektuetan. Izugarria!!! Mila esker guztioi. 

Katxopa gaztelekuak antolatutako "Getaiko 
konkistatzaileen erronka"rako izen ematea, berriz, 
gaztelekuan bertan egin ahal izango duzue. Hainbat 
proba egingo ditugu herrian zehar, eta uztailaren 
amaieran Getaiko konkistatzailea zein den jakin ahal 
izango dugu. Beraz, ez galdu aukera eta animatu, 
primeran pasatuko dugu eta! 

Azken aste hauetan buru belarri gabiltza ekintzen 
antolaketan, eta proiektu guztiak bide onetik doaz. Gure 
helburua haur zein gaztetxoek ahalik eta udara ederrena 
pasatzea da, eta horretarako lanean jarraituko dugu. 

Orain, ordea, zuen txanda heldu da. Udara 
ahaztezin bat igarotzeko behar diren osagaien zerrenda 
egin eta hasi motxilak energiaz eta ondo pasatzeko 
gogoz betetzen... ABENTURA HASTERA DOA!!!!

Laster arte!
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Izen bereko edo antzeko tokirik ez da ezagutzen 
Euskal Herrian. Ez daukagu, hortaz, helduleku 
bibliografiko konparatiborik hitzaren nondik 
norakoaren berri jakiteko. Interpretazio arazotsua 
da, beraz, gaurkoa, baina, zalantza eta guzti, 
hipotesi  egoki bat osatzeko adinako datuak 
badira.

Hiru elementuk osatzen dutela dirudi getariarrok 
[Gaztanbillote] esanda ezagutzen dugun 
Gaztanbilote harritzarra: gaztan + bil + (k)ote.

GAZTAN. Gaztan forma da gazta hitzak hartzen 
duena hitz elkartu eta eratorrietan, hauetan bezala: 
gaztanbera, gaztandegi, gaztanontzi, gaztanola... 
Eta osagai hori dagoela ematen du Gaztanbiloten 
ere. Baina ezin baztertu gazta(i)n(a) izatea ere 
lehen elementu hori, hitz hauetan gertatzen den 
bezala: gaztanbide (gaztainbide), gaztanondo, 
gaztanzulo...

BIL. Bigarren elementu hau, euskal toponimian oso 
arrunta dena, biribil hitzetik sortua da, adituen 
ustez. Biribiltasunaren ideia ematen dio hitzari, bai 
hitz arrunt askotan (gurpil, barrabil, luharbil...) eta 
bai toponimo (eta abizen) askotan ere (Mendibil, 
Arribillaga, Haranbileta, Zubillaga, Sunbila...). 

(K)OTE. Izenari lotzen zaion atzizki handigarria da. 
Hitz ezagun asko baliatzen da hartaz: gizonkote, 
liburukote, mutikote, handikote, sendokote, 
lasaikote, lodikote, mardulkote, zabalkote, 
mozkote...

Aztarna guztien arabera, beraz, uste dugu GAZTA 
biriBILezko (haitz) handikOTEa esan nahi duela 
Gaztanbilotek. Uste hori erabat sendotzen du 
haitza gertutik ikuskatzeak: gazta itxurako harri 
biribilez jositako haitza da, ondoko argazkian 
antzeman daitekeen bezala.

TOPONIMIA

GAZTANBILOTE

Idazlea
ANDRES ALBERDI



1919

2017

Urola Kostako Hitza
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Testua
JON ANDER DE LA HOZ

"Historikoki getariarron artean oso balio sentimental 
handia izan duen eraikina da, eta berreskuratu 
beharra dago". Esaldi batean laburbildu du Eskubide 

Sozialen Kartako Haritz Alberdik Getariako herritar 
ugarik arrantzaleen kofradia zaharraren inguruan 
duten pentsamendua. Kofradia zaharra 1919ko 
irailaren 20an zabaldu zuten, eta hala, bi urte pasatxo 
geratzen zaizkio mendeurrena betetzeko. Ikusteke 
dago, haatik, egungo egoeran data seinalatura iristeko 
gai izango ote den: "Egoera penagarrian dago, eta 
zerbait egiten hasi beharra dago berezko balio 
arkitektoniko-estetikoa mantenduz berrerabiltzeko".

Hargatik, sinadura bilketa egin du Karta Sozialak 
azken asteetan, oraingo blokeo egoera hausteko 
asmoz. Elkarteko kide Patricia San Sebastianek uste 
du gaiak herrian interesa piztu duela: "Guztira 355 
sinadura bildu ditugu, eta kopuru ona delakoan 
gaude". Eñaut Bernalek xehatu du emaitza positiboa, 
esanez "herriaren tamaina ikusita eta luzatu 
genezakeen prozesua zela jakinda" jende asko dela. 
Hala, hurrengo egitekoa sinadurak instituzioetan 
aurkeztea dela azaldu dute: "Lehenik Udalera joko 
dugu, eta sinadurak aurkezteaz gain bilera eskatuko 
diegu egoeraren errepasoa egin eta eman beharreko 
pausoak zehazteko". Gipuzkoako Foru Aldundira 
eta Eusko Jaurlaritzara ere helaraziko dute jasotako 
babesa.

Ahanzturan erortzear zegoen gaia berriz ere mahai 
gainean jarri du Karta Sozialak. Alberdik azpimarratu 
duenez, sinadura bilketaren aurretik kofradia 

zaharraren egoerari buruz antolatutako hitzaldian 44 
lagun bildu ziren Ana Maria Benito —itsas historian 
aditua— eta Ismael Manterola arkitekto eta irakaslearen 
iritziak entzuteko. Gainera, sinadura bilketak interesa 
berretsi duelakoan dago: "Gaia lantzeko beharra 
dago. Hausnarketa prozesu bat abiarazi behar da, 
ezin baitzaio bizkarra eman herritarren interesari". 
Gainera, uste du Getariatik kanpo ere jendeak 
baduela egoeraren berri: "Noticias de Gipuzkoak eta 
Gipuzkoako Hitzak erreportaje bana argitaratu dute 
euren iniziatibaz, eta bisitariek ere sarri aipatzen dute 
tristea dela eraikina horrela egotea; neronek ikusi ditut 
iruzkinak sare sozialetan".

Erabilera anitzeko eraikina
Hain justu, Karta Sozialeko kideek uste dute 

Benito eta Manterolaren hitzaldia abiapuntu bat izan 
daitekeela etorkizuneko eraikinaren osaerari begira: 
"Benitok azpimarratu zuen erabilera asko izandako 
eraikina dela, arrantzaleen aterpetxe izatetik hasi, 
haiek sendatzeko erizaindegitik igaro eta eskola nahiz 
kofradia izateraino". Horregatik, erabilera soziokulturala 
proposatzen duten arren — Azpeitiko San Agustin edo 
Gernikako Astrak duten eran— ez dute aterik itxi nahi: 
"Herritarren iritzia entzun beharra dago, eta egokiena 
zer den erabaki. Prozesu parte-hartzaile batek bermatu 
dezake herriaren egitasmoak jasotzea". Bien bitartean, 
sinadura bilketa baliatuz eurek ere jaso dituzte 
Getariako biztanleen proposamenak, eta ohartarazi 
dute mota guztietakoak izan direla: "Etxebizitza 
sozialak, arrantzak eta nekazaritzak Getarian izandako 
eraginari buruzko interpretazio zentroa, arrantza 

Kofradia zaharra
IRTENBIDE DUINAREN 
PESKIZAN

ERREPORTAJEA

Urteak dira arrantzaleen kofradia zaharraren eraikina erabilerarik gabe eta erortzear 
dagoela. Getariako Eskubide Sozialen Kartako kideek egoera hori aldatzeko beharra 
ikusi eta sinadura bilketa egin dute herrian ekainean zehar, "hausnarketa prozesu bat 
abiarazteko".

2017
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jarduerari zuzenean lotutako erabilera, aterpetxea eta 
beste zenbait aukera bildu ditugu, guztiak baliozkoak, 
eta uste dugu gure proposamenarekin bateragarriak 
direla eskaintza soziokulturalaren bidean".

Aukera guztien artean, baina, pribatizazioa 
baztertu nahi dute: "Ezin da bost izarreko hotel pribatu 
bat jarri; herriarentzat izan behar du kofradia zaharrak, 
eraiki zutenean bezalaxe. Ez da ahaztu behar 
arrantzaleek, herritarrek eta instituzioek elkarlanean 
eraiki zutela etxe hau, norbere patrikatik dirua jarrita", 
azpimarratu dute. Euren esanetan, esentzia hartaz 
gain, orduko balio estetikoak ere mantendu beharko 
lituzke eraikinak: "Ismael Manterolaren arabera, 
garai hartako eraikinen ezaugarri nabarmenak ditu, 
armarrien erabilera esaterako". 

Egungo egoera iraultzeko une egokia da 
oraingoa Karta Sozialekoen ustez. Euren aburuz, 
2019ko mendeurrenak bat egingo du Elkano 
500 egitasmoarekin, eta data horiek aprobetxatu 
daitezkeelakoan daude. Halaber, Udalak zeresana 
baduela dio Bernalek: "Ez dakigu jabetzaren kontua 
nola dagoen, baina eraikinak horrela ezin duenez 
egon, etikoki Udalari dagokio konpromisorik handiena 
hartzea, ahalik indar gehien eginez, berau baita 
herritarrongandik gertuen dagoen instituzioa. Gainera, 
jakin nahiko nuke Europako portuak biziberritzeko 
abian dauden planek zerikusirik baduten eraikinaren 
egoerarekin. Ez dut esango ezkutuan dabiltzanik, 
baina zerbait dagoenaren susmoa badut". Izan ere, 
Karta Sozialak erakundeetara jo zuen egoerari buruz 
zerbait jakin asmoz, baina ez zuten ezer garbirik 
lortu: "Donostian batera eta bestera ibili ginen, eta 
Aquariumera ere bidali gintuzten".

Bestalde, San Anton mendiaren erabilera publikoa 
ere defendatu dute sinadura bilketan. San Sebastianek 
zehaztu duenez, "funtsean, orain artean bezala 
jarraitzea da eskatzen duguna". Alegia, 2015ean 
Espainiako Sustapen Ministerioaren baimenez Estatuko 
Portu Agintaritzak Gipuzkoako lau itsasargi —San 
Anton, Hondarribiko Higer, Donostiako Santa Clara 
eta Pasaiako Senokozulua— hotel pribatu bilakatzeko 
zuen asmoa geldiaraztea: "Badakigu Getarian ez 
duela aurrera egiteko aukera askorik, baina kolpetik 
atea itxi nahi diogu aukera txikienari ere".  Izan ere, 
Getariako Eskubide Sozialak defendatzen du bai San 
Anton mendiko itsasargiak, baita kofradia zaharrak ere 
herritar ororen mesederako behar dutela izan, "duela 
mende bat egin zuten bezalaxe".

ERREPORTAJEA

Kofradia arrantzaleen aterpetxe zeneko irudia.

Alberdi, San Sebastian eta Bernal bildutako sinadurekin. / Eskubide Sozialen Karta

Armarria.
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Azken bost urtean %9,2 hazi da kirola egiten 
duen pertsona kopurua estatu espainiarrean, 
Espainiako Kirol Kontseilu Gorenaren arabera. 

Alabaina, datuaren beharrik ez da igoeraz ohartzeko; 
nahikoa da kiroldegira joan edo pasealekuetan barrena 
ibiltzea, beti aurkituko baita norbait kirola egiten. Getaria 
ez da salbuespena: herri kirolzalea da, eta asko dira 
herriko nahiz beste lekuetako kirol taldeetan dabiltzanak. 
Guztien iritziak sartzea ezinezko dela jakin arren, 
haietako batzuen esanak bildu ditu ARTZAPEk, urteak 
orain artean eman duenaren errepasoa egin asmoz.

Eskubaloia
Urte bikaina izan da aurtengoa eskubaloiari 

dagokionez. Zarautz Kirol Elkarteko jubenilen mailan 
aritzen diren Maialen Urresti, Maddalen Iraola eta 
Nerea Barreiros getariarrek denboraldi bikaina 
osatu dute, nahiz eta Espainiako Txapelketako 
finalerako txartelik ez lortu. Bartzelonako sektore 
arteko txapelketa irabazita sailkatu ziren Espainiako 
Txapelketarako —Zarautzen jokatu zen—, eta 
finalerdietarako txartela gertu izan zuten arren, Elx, 
Pozuelo eta San Sebastián de los Reyesen aurka 

Kirol errepasoa

Bakarka edo taldean, denboraldia hasten edo amaitzen. Asko dira kirolaren olatua 
hartuta dabiltzanak Getarian. Lehiatu ala ez, haietako askoren bizipenak jaso nahi 
izan ditu ARTZAPEk ale honetan.

IZERDIA DUTE ZALETASUN

TESTUA
JON ANDER DE LA HOZ

Orotariko kirol eskaintza eta kirolariak topa daitezke Getarian.

ERREPORTAJEA
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jokatu ostean kanpoan geratu ziren, ARTZAPEren 
aurreko alean azaldu zutenez.

Pilota
Berrikuntza nabarmena ekarri du aurtengo udak 

Getariako pilota eszenara. Urte asko direla jokatzen 
den Salbatore txapelketari Emakumezkoen  Eskuz 
Binakako I. Elkano Saria gehitu zaio, eta jada hasiak 
dira Euskal Herri osoko pilotariak lehian. Ekainaren 
11n eman zioten hasiera txapelketari; zazpi bikotek 
eman dute izena, eta bi ligaxkatan banatu dituzte 
parte-hartzaileak. Hala, ligaxka bakoitzeko lehen bi 
bikoteak sailkatuko dira uztailaren 23an jokatuko diren 
finalerdietarako, eta handiak astebetera izango da 
finala, hilaren 30ean. 

Albiste pozgarria da hori Xabier Etxaniz pilotari 
eta elkarteko kidearentzat. Hala ere, gogorarazi 
du Getariako pilota ez dela horretara mugatzen: 
"Salbatore txapelketan 100 bikotetik gora ditugu hiru 
mailatan —kadete, jubenil eta 22 urtez azpikoak—, 
eta haurrekin ere lan dezente egiten dugu". Hain justu, 
urritik ekainera bitartean aritzen dira gaztetxoekin, eta 
bi txapelketa egiten dituzte, otsaila arte banakakoa, eta 
bikoteka ekainera arte. Hiru lagun aritzen dira gazteak 
akuilatzen: Gorka Zenekorta, Gorka Aristi eta Etxaniz 
bera. Halaber, federazio mailako txapelketak ongi 
ezagutzen dituzte hirurek, partaide gisa. Gipuzkoa 
mailako hiru txapelketa jokatzen dituzte, eta horren 
ostean El Diario Vasco sari entzutetsuaren moduko 
txapelketa pribatuak. Bertan aritu da aurten Aristi, baina 
Etxanizek dio ez direla asko pilotari getariarrak, "hiru 
jubenil, bi infantil eta alebin parea". Bere esanetan, 
bizirik dirau aspaldiko ohiturak: "txikitan pilotan hasten 
gara, eta futbolera salto egin gero".

Arrauna
Pilota bada aurkia, arraunari egokitu zaio 

ifrentzua emakumezkoen kirolari dagokionean. Azken 
urteotan etenik gabe ureratu ostean, Getariako Arraun 
Elkarteak ezin izan du trainerurik osatu hasi berri den 
denboraldirako. Hala, kide askok utzi egin dute 
arrauna, eta beste taldeetan ariko dira beste batzuk. 
Esaterako, Pasai Donibaneko Batelerak ontzian ariko 
dira Aizpea Peña aurrekoa eta Izaro Lestayo patroia.

Haatik, gizonezkoek atera dute ontzia. Taldeak 
osaera berria du aurten, zortzi baja izan baititu 
Gorka Etxeberriak zuzentzen duen traineruak. Senior 
mailara igo berri diren harrobiko mutilekin bete dituzte 
hutsuneak: Iker Castillo, Kepa Goikoetxea, Igor Gomez, 
Julen Manterola eta Haritz Miralles batu dira Esperantza 
ontzira, Unax Eizagirre patroiarekin batera. Horiez 
gain, zenbait urtez estropuak zintzilikaturik izan dituen 

I. Elkano Sariko hainbat pilotari partida baten atarian. / Gure Txeru

Esperantzako arraunlariak estropadan. / Luis Azpeitia

Jokin Idiakez itzuli da tostartera. Gaizka Gorostiaga 
arraunlariaren arabera, "taldean egondako aldaketa 
handiak ontziaren bizkar-hezur guztia aldatzera behartu 
gaitu. Hala ere, neguko testetan espero baino hobeto 
ibili ginen. Gazte asko ditugunez, uretako lan asko egin 
dugu neguan, inoiz baino kilometro gehiago eginaz. 
Beste urtetan ez bezala, aurten ez dugu irabazteko 
presiorik, eta gazteek ikas dezaten aprobetxatuko dugu 
uda, gozatuz, sufritzen ikasiz eta epe laburrean berriz 
goiko postuetan egoteko bultzadatxoa hartuz". 

Bestalde, Esperantzakoak ez dira uda honetan 
arraun egingo duten getariar bakarrak: iazko 
denboraldian Kaikun aritu ostean Hondarribiko 
ontzira itzuli da Jon Larrañaga, eta Jon Urrestik Pasai 
Donibanerako bidea hartu du.
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Argazkiaren deskribapena.

ERREPORTAJEA

Futbola
Zapore gazi-gozoa utzi du aurtengo denboraldiak 

Getariako futbolaren gorengo mailan. Gozoa, 
Oiartzunen bigarren taldean aritzen den Ane 
Camposek hirugarren amaitu duelako Euskal Liga, 
Zarautz txapeldunarengandik bost puntura. Alde 
garratza, baina, etxeko taldeari egokitu zaio. Bi urtean 
jarraian maila galdu du Getariako Ketak, eta hori 
"alde negatiboa" dela zehaztu du Beñat Gerekak. 
Kapitainak azaldu duenez, "iaz jaitsi ondoren, jokalari 
askok utzi egin zuten eta osorik aldatu behar izan 
genuen taldea". Bere esanetan, "jokalari getariar 
gazte asko sartu izana positiboa izan arren, zelaian 
sufritu egin dugu gaztetasun hori, eta eragina izan 
du emaitzetan". Azken unera arte maila eustekotan 
izan ziren Ketakoak, promozio kanporaketa jokatu 
baitzuten, baina ezin izan zuten. Horregatik, Gerekak 
azpimarratu du aldaketa gehiago begiztatzen 
zaizkion Ketak ateak edonorentzat zabalik dituela. 
Hain justu, 2007an taldea sortu zutenetik jokalari izan 
diren Gerekak eta Mikel Mujikak ez dute datorren 
denboraldian jarraituko.Ketako jokalariak iazko denboraldian gol bat ospatzen. / Keta
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"baliteke aurten surf txapelketa 
iraila hasierara aurreratzea, 
haurrak oporretan daudela 
aprobetxatuz".

Triatloia
Urte oparoa izan du aurtengoa Getaitri Triatloi 

Klubak. Elkartea sortu dutela bosturtekorik ere igaro 
ez denean, garaikurrak pilatzen hasi dira jada 
taldeko kideak. Horren adibide, Jokin Egurbidek 
mendi lasterketetan lortutakoak: Segura-Zerainen 
bigarren postua lortu zuen, eta hirugarren izan zen 
San Marcoseko igoeran. Gipuzkoako Ligan ere lehen 
postuetan sailkatu da gaztea. Aldiz, Gorka Gonzalez 
Gipuzkoa eta Euskadiko txapeldun izan da duatloiko 
V1 mailan. Alabaina, Getariako elkartetik landa bada 
getariar sariturik. Unai Gastañares da horren adibide; 
iazko triatloi zirkuituan beteranoen lehen mailako 
txapeldun izan zen NikTrikoa, eta hirugarren maila 
absolutuan. 

Alabaina, garaikurretatik kanpo ere badute zer 
kontaturik herriko triatloilariek. Azpimarratzekoa, 
urtero legez, Zarauzko Triatloian izandako presentzia: 
Getaitri klubeko hamabost lagun izan ziren irteera 
marran, NikTriko Gastañares eta Codeameko Zigor 
Saizar eta Danel Gabilondoz gain. 

Atletismoa
Itsasoa bizi iturri nagusi izan duen herrian bada 

mendia maite duenik, eta gero eta gehiago dira 
mendian lasterka aritzen direnak. Haien artean, 
baina, bada bat gorengo mailan ari dena urtea joan, 
urtea etorri: Uxoa Irigoien. Aspaldi da bere izena 
egunkarietako orrian agertzen dela, baina ez dirudi 
desagertzeko asmorik duenik; aurten ere beteta dago 
garaipenen zakua. Azkoitiko herri lasterketa irabazita 
estreinatu zuen denboraldia iazko azaroan, eta 
oso maite dituen bi lasterketatan txapeldun izan da 
aurtengoan: Donostia-Hondarribia-Talaia Bidea eta 
Pagoetako Mendi Lasterketa. Oraingoan, bikotekako 
mistoan hartu zuen parte Zarauzko lasterketan, Igor 

Etxeberriarekin bat eginda, eta 34 minutu eskaseko 
lana eginda jantzi zuten txapela.

Txirrindularitza, surfa
Hirugarrenen marmarrak entzutera ohituta 

daude bizikletaz errepidean eta oholarekin itsasoan 
ibili ohi direnak. Alabaina, kikildu beharrean 
gero eta gehiago dira bi kiroletan parte hartzen 
dutenak. Antton Manterola Getariako Surf Elkarteko 
zuzendaritza batzordeko kideak azpimarratu duenez, 
70 lagun inguru dira Gaztetapeko elkartean. Eurak 
dira orain artean urrian jokatzen zen txapelketaren 
antolatzaileak, baina aldaketak iragarri ditu: "Baliteke 
iraila hasierara aurreratzea, haurrak oporretan 
daudela aprobetxatuz. Hala, asmoa lagun gehiagok 
parte hartzea da”. 

Txirrindularitzari dagokionean, aldiz, ugari dira 
Katxapo elkarteko elastikoa jantzita Euskal Herriko eta 
munduko errepideetan barrena dabiltzanak. Esaterako, 
Sabiñanigoko (Huesca, Espainia) Quebrantahuesos 
eta Treparriscos proba ezagunetan parte hartu zuten 
hamarnaka getariarrek ekainaren 17an.

Irigoien Donostia-Hondarribia-Talaia Bidean helmugaratzen. / Fortuna Kirol Elkartea



2017ko ekaina · ARTZAPE26

2017ko UZTAILA
AGENDA

1 Larunbata 
V. Zumaiako Beteranoen 
Estropada 
Ordua: 17:00 
Lekua: Getariako estropada 
eremua 
Antolatzailea: Arraunlari 
Beteranoen Elkartea (ABE)  
ABE ligako 7. jardunaldia 
izango da. Berez Zumaian zen 
jokatzekoa baina obrengatik 
Getariara lekualdatu dute.

2 Igandea 
Udako kirol ikastaroetan 
izena emateko epearen 
amaiera 
Lekua: turismo bulegoa 
Antolatzailea: Getariako Udala  
Modalitate ezberdinetako 
ikastaroetan eman daiteke 
izena: piraguismoa; bela; 
surf, bodyboard, paddle eta 
teknifikazioa; Stand Up Paddle; 
irristaketa; igeriketa; urpeko 
jarduerak; pilota (frontenis); 
Zumba eta spinning. Horietako 
batzuk kiroldegian emango dira. 
Informazio gehiago Udalaren 
webgunean, 943 140 957 edo 
943 896 024 zenbakietan 
zein info@getariaturismo.eus 
eta kultura@getaria.org 
helbideetan. 

3-18 As-Ol 
Udaleku irekiak eta Txiki 
Txokoa 
Ordua: 09:30 
Antolatzailea: Urritza Aisialdi 
Elkartea 

8 Larunbata  
II. Flysch Nazioarteko 
Organo Jaialdia: Pablo 
Gutierrez organojolea eta 
The Gospel Wave Choir 
abesbatza 
Ordua: 20:30 
Lekua: Salbatore Deunaren 
parrokia 
Antolatzailea: Gipuzkoako 
Foru Aldundia, Getariako Udala, 
Zumaiako Udala eta Debako 
Udala 

9 Igandea 
Mendi irteera Aratzera

12 Asteazkena 
Traineruen Gipuzkoako 
Txapelketa 
Ordua: 18:30

15 Larunbata 
Gazte Alaiak txistulari 
taldearen emanaldia 
Ordua: 13:00 
Lekua: Artzape

17  
Euskara ikasteagatik diru-
laguntzak eskatzeko epe 
amaiera 
Lekua: udaletxea 
Ikasturte hasieran aurre-
eskaria egindakoek eskatu 
ahal izango dute diru-laguntza, 
baldin eta ikastaroak iraun 
bitartean herrian erroldatuta 
egon badira eta ikastaroaren 
orduen %80 bete badute. 
Eskatzaileek ikasle agiriaren 

edo langabe-txartelaren kopia 
eta matrikularen ordainagiria 
aurkeztu beharko dituzte. 

20  
Udalekuetako haurren 
irteera 
Gaua kanpoan igaroko dute

24 Astelehena 
Kawá Quartet gospel 
kontzertu solidarioa 
Ordua: 20:30 
Lekua: Salbatore Deunaren 
parrokia 
Emanaldirako sarrera doan 
izango da; baina "Música 
para salvar vidas" Ugandako 
umezurtzei musika eta 
dantzaren bitartez laguntzeko 
proiektuaren aldeko ongintzako 
kontzertua denez, borondatea 
eskatuko da amaieran.

27  
Udalekuetako haurren 
irteera 
Gaua kanpoan igaroko dute. 

29 Larunbata 
Haurren Eskuz Binakako 
IV. Txapelketaren finala 
Lekua: frontoia 
Antolatzailea: Gure Txeru

30 Igandea 
Emakumezkoen Eskuz 
Binakako I. Elkano 
Sariaren finala 
Lekua: frontoia 
Antolatzailea: Gure Txeru

Cristobal 
Balenciaga 
Museoa 

1-15 Ig-Lr 
Murgil zaitez 
Mugikortasun murriztuko 
pertsonentzako esperientzia; 
museoa bisitatu eta Malkorbe 
hondartzan bainu egokitua 
hartzeko aukera izango dute. 
Gehienez 15 laguneko taldeak 
osatuko dira, beraz, leku 
kopurua mugatua da. Informazio 
gehiagorako, 943 008 840 
telefono zenbakia edo info@
cristobalbalenciagamuseoa.com 
helbide elektronikoa. 
 
6 Osteguna 
Uda Ikastaroa: "Modako 
ekintzailetza gaur"  
09:00etan hasita, moda-negozioko 
arlo estrategikoei buruzko hiru 
hitzaldi eskainiko dira. Egungo 
egoeraren erronken eta aukeren 
gaineko ikuspegi orokorra eta 
ekintzaileek sektorean arrakasta 
izateko beharrezko gaitasunak 
landuko dituzte.

20 Igandea 
Javier Martinen eskola 
magistralean izena emateko 
epe amaiera 
Javier Martinek irailaren 29an 
eta urriaren 1ean emango du 
"Goi-mailako joskintza tekniketara 
hurbilduz" ikastaroa.
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PUbLIZITATE TARIFAK

Tamainak

4,3 x 4
9 x 4

13,6 x 4
9 x 8

13,6 x 8
orri erdia

ZenbaTekoa

12 euro
24 euro
36 euro
48 euro
72 euro
96 euro

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.



Urriak 22
Ilbehera
Urriak 22Urriak 22
Ilbehera


