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Aurrekoetan bezala, ar t ikulu honetan 
hedabideetako azaletan agertzen ez diren 
berriak jasotzeko asmoarekin gatoz. 

Myanmar, azken aldian, modako leku turistiko bihurtu 
da, eta ez da gutxiagorako! Ezagunak dira bertako 
baso, laku, oihan eta monumentuak: Yangoneko 
Shwedagon, Inle lakua, Bagan harana edo Popa 
mendia. Leku ikusgarri bezain zoragarriak! 

Zer gehiago dakigu Myanmarri buruz? Aurrez 
Birmania bezala ezaguna izan zen Asia hego-
ekialdeko herrialde hau. Bertan —2016ko datua—  
51.500.000 pertsona bizi dira. Inguruan Txina, 
Laos, Tailandia eta Bangladesh ditu. Erresuma Batuko 
kolonia izan zen 1948. urtera arte; ondoren, diktadura 
izan zen gobernu eredua, 2010a bitartean. Ordutik, 
errepublika parlamentarioa dute. 

Tarte horretan Aung San Suu Kyi andrea —Bakearen 
Nobel sariduna— 14 urtez preso egon da, bai 
kartzeletan bai etxeko espetxeratzean. 

Oraindik ere bizirik jarraitzen dute barne gatazkek:  
etnia desberdinen arteko borrokek batetik, budista 
eta musulmanen arteko liskarrek bestetik. Amnesty 
Internationalen datuek diotenez, azken hamarkadetan 
birmaniar askok etxea utzi eta ihes egin dute istilu 
horien ondorioz, giza eskubideen urraketak, taldekako 
bortxaketak, torturak, hilketak, etab. atzean uzteko 
gogoz. 

Azken asteetan, rohinyak protagonismoa hartu dute 
gure hedabideetan. Dirudienez, 150.000 rohingyak 
Myanmar utzi eta Bangladeshera ihes egin dute, 
oinez nahiz itsasontziz. Satelitez ikus daiteke herri 

osoei su eman zaiela, eta hilketa salaketa ugari izan 
dira estatuko segurtasun indarren aurka. Beste milaka 
pertsona inguruko mendietan ezkutatuta daudela 
uste da, baina ezin da datu hau zehaztu ez baitzaie 
gobernuz kanpoko erakundeei bertara gerturatzeko 
baimenik ematen. 

Rohinyak edo rohingyak Myanmarreko etnia 
musulman bateko kideak dira. Milioi bat pertsona 
inguru Myanmarren bizi dira eta beste hainbestek 
ihes egin dute beste herrialdeetara. Urteetan zehar 
jasan dituzte giza eskubideen urraketak, gutxienez 
70. hamarkadatik; ez dute lurrik eta jabetza pribaturik 
beraien izenean, agintarien baimena behar dute 
bidaiatzeko, ezin dira erlijio budistako pertsonekin 
ezkondu, ezin dituzte bi ume baino gehiago izan... 

Gehienak Rakain estatuan kokatuta daude. Inguru 
horietan, Myanmar eta Bangladesheko mugan, 
Harakah al Yaqin muturreko talde islamistak eta 
gobernuak, biolentzia medio, gehiegikeria ugari egin 
dituzte. Kalte nagusia gizarte zibilak pairatu du.

Gobernuak rohinyak ez ditu herritar gisa hartzen, nahiz 
eta bi belaunaldi igaro diren herrialde horretan bizi 
direnetik. Oraindik ere, iritsi berriak diren etorkinen pare 
ikusten dituzte eta ez diete herritartasunik onartzen, ezta 
horrek sortzen dituen eskubideak ere. 

Acnurrek dio memento honetan milioika pertsona 
errefuxiatu daudela munduan: gerratik ihesi, giza 
eskubideen urraketak ekiditen… Oraingoan, Asia 
hego-ekialdeari buruz jardun gara baina beste 
hainbat pertsona daude egoera berdintsuan Afrikan, 
Hegoamerikan, Mediterraneoan edo Ekialde 
Hurbilean.

Rohinyak: 
Myanmarreko errefuxiatuak
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Zer da eraso sexista?
Emakumeek sufritzen duten 
—dugun— indarkeria eta 

jarrera diskriminatzailea. Emakume 
izate hutsagatik zuzendutako 
jokabideak; gizonek emakumeen 
gaineko botere harremana izatea 
helburu dutenak eta emakumeen 
osotasunari eraso egin zein 
askatasuna ukatzen diotenak. 
Irainak, ukituak, jazarpena edo 
eraso fisikoak eta bortxaketak izan 
daitezke.

Argi dago zerbait gaizki egiten 
ari garela. Ikusi, entzun besterik ez 
eguneroko albisteetan emakumeen 
aurkako indarkeria bortitza. Sarri, 
komunikabideen mezuak, hizkuntza 
eta irudiak eraso sexistak dira.

Bada, zoritxarrez, abuztuko 
Getariako jaietan, txosna-gunean, 
eraso sexista pairatu zuenik, eta 
babes guztia eskaintzen diogu. 
Denak ez du balio, jaietan ere EZ! 

Batzuk irainduak, erasoak, 
gutxietsiak edo bortxatuak izateak 
eta beste batzuek beren boterea 
finkatzeko horrela gozatzeak, ez 
du balio.

ERASO SEXISTARIK EZ, EZ 
HEMEN, EZ INON! EZ, EZETZ 
DA BETI!

Guztion ardura da honen 
lanketa egitea, aitzakiarik eta 
erasotzaileekiko konplizitaterik 

gabe. Behingoz gaiari heltzeko 
ordua da. Ezin dugu ulertu nola 
ateratzen diren kalera, argazki 
dotorea atera, baina gero inork 
ez duen ezer egiten.

Emakumeek sufr i tzen duten 
—dugun— biolentzia matxista 
ez da soilik albisteetan eta 
egunkarietan agertzen dena. 
Bikoteek edo bikote ohiek burutzen 
dituzten erailketez gain, biolentzia 
matxistak beste aurpegi batzuk ditu, 
nahiz eta erailketek erakutsi alde 
ilun eta gogorrena.

XXI. mendeko gaitza al da?
Ez dugu nahi gure gorputzak 
esku ezezagunek ukitzerik, ez 
larrugorritan sentiarazten zaituen 
—gaituen— begirada lizunik, ez 
"hitz eder" edo "piropo"rik, ez inork 
portalean sartzera behartzerik... 
Gauez eta egunez etxeko bidea 
askatasunez egin nahi dugu, 
beldurrik gabe, kaleak ere gureak 
baitira.

Ezin dugu sexu erasoen beldurrez 
bizi, eta emakume bat erailtzen 
duten bakoitzean kalera atera 

behar dugu salatzera; matxismoak 
hiltzen gaitu ozen oihukatuz.

Entzun ere izan dugu behin baino 
gehiagotan: bikote normala zen 
ba, ezta? Matxismoa txertatuta 
dugu gizartean, normal-normal, 
eta erasotzaile bat ez da bat-
batean erailtzaile bilakatzen, 
gizarteak sortzen du. Sarritan 
ondo kamuflatzen ditu erailtzaile 
horren benetako kausak, gizarte 
matxistaren oinarriak ezkutatuz.

Benetan prest al dago gure gizartea 
emakumeak ez erailtzeko behar diren 
aldaketa guztiak egiteko? Ez legoke 
gaizki jarrera sexista ikustean pasibo 
izateari uztea. Ze, ezer egiten ez 
badugu, konplize bilakatzen gara. 
Beraz, sexu erasoak eta biolentzia 
ikustean, geldiarazi!

Negu Gorriaken abesti batek 
bazioen, 

Emakumea gizakia da

sexu makina baino gehiago da

emakumea gizakia da.

Jaietako eraso sexistaren ondoren txosna-gunean egindako elkarretaratzea.

Lagundu, salatu,
 mugitu...
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ARTZAPETIK BEGIRA

XABI INSAUSTI

Haur besoetakoa. Lolita euskalduna; eskandaluzko liburua. Arrazoi du Sonntagek: horri buruz hitz 
egiteko tradizio kultural frantsesean sartuta egon behar da. Amerikako tradizio kultural puritanoa 
ezgai da horretan sartzeko. 

Eskizofreniaren bidez bakarrik gainditzeko da presioa, drogen edo alkoholaren bidez. Janis Joplin da 
adibide bat. Bere figura ekarri digu berriz memoriara Uxue Alberdik. Ea zer esaten duen. 

Gabilondoren teoriak dio Atxaga XX. mendean geratu dela; Saizarbitoria, aldiz, XXI. mendera pasatzera 
lortu da. Atxaga geratu da, teoria beraren arabera, tradizio liberalean, non Haur besoetakoak euskal 
imajinarioan ez duen lekurik. Behintzat ez ohorezkorik.

Hobe ez ukitu gehiegi. Urkullu eta EAJ Kataluniari buruz bezala. Ez dagoela argi egoera; distantzia 
mantendu egin behar Kataluniako auziari dagokionean. Bide euskalduna ezberdina dela; baina hemen 
ere atzera edo aurrera begiratzea beste aukerarik ez dago. Eta aurrera begiratzen ez badugu... 

Konplexu post-ETA pasatuta, orain tokatzen da proposamenak zehaztea. Errazagoa da iraganetik 
bizitzea, etorkizuna —hau da errealitatea— pentsatzea baino. Eta hemen gehiago daukagu ikasteko 
tradizio pornografiko frantsesetik, tradizio puritano amerikarretik baino.

Pornografia versus puritanismoa
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XIX. MENDE AMAIERAKO ESKOLAK 
GETARIAN

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

HISTORIAREN KATEBEGIAK

• Escuela de niños de Askizu: 
lehen aipamena 1886ko 
urriaren 17koa.

Aipaturiko horiez gain, beste eskola 
pribatu bat ere existitzen omen zen:

• Escuela habitación de Fermina 
Arizpe: lehen aipamena 
1895eko urriaren 20koa.

1897. urtean 1.300 biztanle 
zituen herri batentzako eskola 
kopuru hau ikusita, eskolaratze 
maila altua zeukala pentsa 
daiteke. Baina dokumentazioak 
hori gezurtatzen digu, 1883ko 
apirilaren 15eko udalbatzarreko 
aktan adierazten baita haurrak 
eskolaratzen zituzten gurasoak 
sarituak izango zirela. Ukaezina da 
sariak emateko beharra bazegoen, 
eskolaratzearen maila oso altua 
ez zela. Familia guztietan haurrak 
lan-esku garrantzitsua ziren garai 
honetan, sariak pizgarri modura 
erabili zitezkeela pentsa daiteke, 
gutxienez, haurrak eskoletan izena 
ematen hasteko.

lurraldeek hezkuntzaren gainean 
zituzten eskumenak galduz joan 
ziren. Bestalde, aipaturiko foruen 
galerarekin, euskararen presentzia 
hezkuntzan ia guztiz galduko da, 
nahiz eta euskararen aldeko eskola 
planteamenduak  agertzen joango 
diren; ekimen pribatuaren bidez, 
noski.

Hezkuntzaren erregularizazioa 
Moyanoren legearen (1857) 
bitartez hasi zen garatzen Espainiar 
Estatuan, eta honen arabera, lehen 
mailako irakaskuntza udalerrien 
esku geratzen zen. Gauzak honela, 
udal artxibotik lehen mailako 
irakaskuntzaren informazioa atera 
daiteke. Udalbatzarretako aktek 
hiru eskola publiko zeudela islatzen 
dute: 

• Escuela pública de niñas de 
Guetaria: lehen aipamena 
1874ko irailaren 20koa da.

• Escuela pública de niños de 
Guetaria: lehen aipamena 
1882ko martxoaren 19koa.

Irailarekin batera hasi dira 
eskoletarako joan etorriak, 
honek herri denetan dakartzan 

aldaketa guzt iekin, udako 
ohiturekin alderatuz betiere. Inork 
ez du zalantzan jartzen gaur 
egun haur edo gazte guztien 
eskolaratzearen, eta honek 
dakarren alfabetizazioaren, 
garrantzia. Baina ziurtatu daiteke 
hori ez dela horrela izan historian 
zehar. Udal artxiboak eskaintzen 
digun dokumentazioarekin, 
Getariako eskolen inguruko  
XIX. mende amaierako zenbait 
argitzapen egin daitezke.

Ezer zehaztu baino lehen, XIX. 
mende amaierako euskal eskolen 
azalpen batzuk ezinbestekoak 
dira garaiko errealitatea ulertzeko. 
Alde batetik, kontuan izan behar 
da espainiar estatuak gidatutako 
uniformizazio politikaren garaiaz 
ari garela, hezkuntza sistema 
zentralizatuaren ezarpenaren 
garaiaz, alegia. Berrezarkuntzaren 
ezarpenetik aurrera eta foruak 
galdu ziren momentutik, euskal 
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Egunean hainbat sendagai hartzen baldin badituzu 
edo hori egiten duen norbait zure ardurapean baldin 
badaukazu, pilula-kaxa bat erosteak antolatzen eta 

tratamenduak ondo egiten lagun diezazuke.

Betetzeko, oso garrantzitsua da Tratamendu 
Aktiboaren Orria eguneratuta izatea. Orri horretan, 
zure sendagai guztien izenak agertzen dira, baita 
nola eta noiz hartu ere.

Sendagai batzuk ezin dituzu pilula-kaxan jarri, 
adibidez: inhalagailuak, jarabeak, zorroak, partxeak 

eta kolirioak. Kasu horietan, marka itzazu Tratamendu 
Aktiboaren Orrian eta jar itzazu pilula-kaxaren ondoan, 
noiz erabili behar dituzun gogoratzeko.

Sistema hori erabiltzerik ez baduzu, beste aukera batzuk 
daude, adibidez, Dosifikazio Sistema Pertsonalizatua 
(DSP). 

Teknologiarekin ondo moldatzen bazara, sendagai 
guztien zerrenda egiteko, noiz hartu gogoraraziko 
dizuten alarmak jartzeko eta abarrerako aplikazioak 
daude.

Pilula kaxak txukuntzen

FARMAZIAREN AHOLKUAK

Informazioa ibotika Medikamentuei Buruzko Herritarrentzako 
Informazioa buletinetik atera da.
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Kaixo, irakurleok:

Ikasturte berriari ekin diogun arren, oraindik uda 
gogoan dugu. Aurtengoak udaleku ireki bereziak 
izan dira, arrakastatsuak benetan. Izan ere, 150 
haur inguruk eta 20 begiralek elkarrekin igaro ditugu 
uztaileko goizak. Irteera —Hondarribia, Azpeitiko 
igerilekua, Usotegi baserria, Askizu...—, jolas eta 
ekintza ezberdinez beterik egon da uztaila. 

Txiki-Txokoa, Haur Hezkuntzako·2. mailako haurrei 
eskainitako aisialdi aukera, izan da aurtengo 
berrikuntzetako bat eta izan duen harrera ona dela 
eta, datorren urtean ere martxan izango da. Beraz, 
eskerrak eman nahi dizkizuegu aurtengo udan ere 
Urritza Aisialdi Elkartean konfiantza izan duzuen 
guztioi. Datorren urteko udan ere zuen zain izango 
gara.

Bestetik, Katxopa gaztelekuak irailaren 1ean ireki 
zituen ateak. Lehen Hezkuntzako 6. mailatik aurrerako 
gazteei dago zuzenduta eta ostiral, larunbat zein 
igande arratsaldeetan egoten da zabalik. Arratsalde 
gehienetan ekintzaren bat prestatzen dugu: txapelketak, 
zinema, sukaldaritza... Horrez gain, irteerak ere 
antolatzen ditugu. Esaterako, iraileko lehenengo 
astean Arcachoneko ur-parkean izan ginen, eta 
urriaren 13tik 15erako astebururako Hondarribiko 
aterpetxera asteburu pasa dago antolaturik. Beraz, 12 
urtetik aurrerako gazteok, zuen zain gaituzue Katxopa 
gaztelekuan; animatu!

Udaleku irekiak eta Gaztelekua

San Fermin Eguna ospatzen, aurtengo udalekuetan. /Urritza Aisialdi Taldea

URRITZA AISIALDI TALDEA
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Esamoldeak

"Home is not a place, 
it's a feeling"

"Etxea ez da leku bat, sentimendu bat da"

Udarako gau luzeak, hondartzako egun-pasak, terraza batean lasai eserita eguzkia hartzea, lagunekin paseoak, 
parkean seme-alabekin jolastea... Udan etxetik kanpo igaro ohi ditugu orduak eta orduak. Udazkena iristearekin 
batera, etxea apreziatzen hasten gara. Nork ez du gustuko kanpoan euri zaparrada ari dela ikustea leihotik? 

Edota manta goxoaren azpian film bat ikusi nahiz liburu bat irakurtzea? Gaurkoan etxearekin lotutako hiztegi eta 
esamoldeak landuko ditugu. Knock the door and come in! (Jo atea eta sartu barrura!).

Vocabulary

UXOA IRIGOIEN

INGLIX PITINGLIX
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GETARIAKO HITZA TXIKIEGIA AGIAN

Bidaltzailea
Artzapeko lantaldea

TXAFEROA

Txiki, txiki, txikia ikusten naiz hemen.
Sator-zulo batean sartu nahi dut, mesedez.

Baina errepideko asfaltoan ez dut ikusten bat ere!

Kremailera ireki eta nire burua aurkitu dut:
Heldu baten poltsikoan eskua sartu eta... sorpresa!

koloretako globoa topatu duen umea.
Txiki txiki txikia.

Motxilako aurreko poltsikoan gorde zenidan:
"Benetan behar duzunean erabili, Amaia".

Puztu dut globoa.

Flota como una hoja mecida por el viento... irakurriz
puztu zaizkit begiak. Benetan behar izan dudanean

puztu didazu bihotza,
ene laguna.

Jaietan-eta botatzen den suziriari 
izen hori ematen zaio Getarian. 

Itxura denez, gaztelaniazko 
etxafuego hitza dauka bere 

oinarrian, eta haren aldaera da 
txafero hitza. Inguruko herrietan 

hitz horren beste aldaera antzeko 
batzuk daude: txapligu, etxaferu, 

txaplero, txapauro, etxapero, 
itxafero, etxafero...

Euskara batu edo estandarrean 
suziri eta bolandera hitzak 
erabiltzen dira gehienbat.

Getarian eta inguruetan esaten diren 
hitzen txokoa da hau. Animatu eta 

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

TXIKI, TXIKIA

Idazlea
AMAIA IRAZABAL

TXIKIEGIA AGIAN



2017ko iraila · ARTZAPE12

SAIOA MARTINEZ DE 
LAHIDALGA

Maite ditut zazpia eta hamazazpia. Lehen, 
Jauregi eta Gabilondo gustuko nituelako. 
Orain, ostera, aitaren irriparragatik, igandeko 

besarkada eta muxuengatik, itsasontziak etxera ekarri eta 
traineruak dantzan jarri zituen ekaitz perfektuarengatik, 
getariarrok itsasoan zeresana eman eta emango dugula 
demostratu zuten txapeldun arroxengatik.

Ez dakit zer, baina badu zerbait kirol honek. Baloi 
baten atzetik korrika ibili ordez, pilotari palaz edo 
eskuz kolpe gogorrak ematen aritu beharrean, olatuen 
gainean jolasteko txalupa hautatzen dute, taula 
gainean ibiltzea erosoagoa den arren. Kostaldekoak 
izaki, Getaria beti egon izan da kirol honi estuki lotua. 
Herriaren izena eta herri oso baten ilusioa uretaratzen 
dute arraunlariek trainerua antxerritik behera jaisten 
duten bakoitzean.

Harrarekin konparatu izan dute sarri. Zenbat eta 
gehiago eman, gehiago eskatzen dizun zerbait omen 
da. Eman eta kendu. Egia baita gauza asko kentzen 
dizkizula, horien artean, denbora. Badira urte onak 
eta txarrak, ondo hasi eta gaizki amaitzen direnak, 
denboraldia aurrera joan ahala hobetuz joaten direnak, 
bandera asko astintzen diren urteak, banderak usaindu 
ere egiten ez direnak eta baita txalupak lehorrean 

geratzen diren urteak ere. Euskotren Ligan debutatzeko 
urte paregabea zirudien honek, baina ezin izan da. 
Animo neskak!

Aurten berriz argitaratu den Ciaboga aldizkarian 
irakurri nuen honakoa:

Getariarrak diruba galtzen
ikusten dirade sarri,

txalupa txarraren aitzekiya
zertako dezute jarri?

Ze arraunlari dauden jendiak
ederki diye igarri,

len bezela bakarrik bandera
bearko dute ekarri.

Txaluparen aitzekiya jartzen
ari zerate alperrik,

naita're ezin erremeditu
len egindako okerrik;

obe dezute egiyaz esan
ez daukazutela indarrik,
aspaldiko urtietan artzen

dezute jipoi ederrik.

Hau irakurrita, erantzunen bat eman beharko zaie, 
ezta? Jipoiak jaso izan ditugula egia da, baina kirolak 
zein lehiaketek horixe dute. Jipoia jaso ondoren, ordea, 
indartsuago altxatzen denik bada, eta ziur nago gure 
kasua izango dela. Hartu indarrak neska zein mutilok, 
gogor lan egin neguan, eta udan disfruta dezagun 
herriaren izenean dena ematen duten arraunlariek 
egindako balentriez.

Irailaren 10ean, Kontxako bandera irabazi ostean, 
Orioko arraunlari batek neska-laguna nola besarkatu 
zuen ikusi nuen. Eta nik ere nahi dut. Aupa Esperantza!

Esperantzara kondenatua

IRITZIA
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30. ZENBAKIA
2004KO UZTAILA

Aurtengo Salbatoreak gogoan ditugu oraindik; aldizkariaren 30. 
alean, aldiz, 2004koen zain geunden. Dena prest zegoen, baita 
konpartsa ere, 80 pertsona ari baitziren entseatzen Marina Merino 
Dantza Eskolako Joana del Hoyo irakaslearen aginduetara. Ale 
hartan, konpartsa errekuperatu zenetik prestatutako dantzei egin 
genien errepasoa: samba, valsa, Mexikoko erritmoak, ekialdeko 
dantzak, 60ko hamarkadakoak eta countrya.

Jon Illarramendi

Kepa Iribar kazetariak bere esperientzia kontatu zigun ale hartan. 
Irrati-esataria zen ordurako, eta El Diario Vascon herriko kronikalari 
izateari utzi berri zion. Honakoa zioen esperientzia hartaz: "Oso 
gustura egin dudan lana izan da; batez ere herriko kontuak izan 
direlako, herriko jende piloa ezagutu dut". Hiru Erregeen Mahaia 
saioan zebilen eta kirol esatari modura bizitako lehen esperientziak, 
barregarrienak, gogorrenak... izan zituen hizpide.   

Irantzu Ezenarro

Miren Iribar Malkorbeko kantinaz arduratzen zen bere seme-
alabekin batera. "Lehen udako giroa hobea zen, Azkoitia, Azpeitia 
aldetik beraneantiak kantidadia etortzen zian", zioen. Aparkalekua 
ordaindu beharrarekin, ordea, beste herri batzuetan geratzen omen 
ziren. Kantinan hasi zirenekoak ere gogoan zituen: "Ibili-ibilian 
ikasi ditugu tabernako gora beherak, hasieran horko Cuba librea, 
destornilladorea... ez genekien ezer".

Jon Illarramendi

MUNDU GUZTIKO DANTZAK

KIROLA ZALETASUN ETA OFIZIO

ALDATUTAKO UDAKO GIROA

ERREPORTAJEA: Konpartsa

ELKARRIZKETA: Kepa Iribar

KATRAPONAKO PETRILETIK: Miren Iribar

PETRILETIK IKUSMIRAN

Aldizkari guztiak helbide honetan:
issuu.com/artzape
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Ikasturte berri on, Iñaki! Zer moduz itzuli haiz lan-
mundura edo ikasle-tunante bizitzara? Iraila beroa 
izan diagu, ez eguraldiagatik, hain zuzen ere, baizik 

eta Katalunia aldetik datozkigun erreko haizeagatik. 

Honezkero jasoko hituen hamaika bideo eta argazki 
ilustratu sare sozialen bidez, guzti-guztiak hori-gorriak 
edo gorri-horiak. Ez dek giro ez, Mediterraneo aldean. 

Telebista piztu eta Guardia Zibilen patrol eta tanketak 
karabanan ziaztek, gurutzatuak Erdi Aroan Jerusalem 
berreskuratzera (?) joan zirenean bezala. Orduan 
Rikardo Lehoi Bihotzak bidalita nekazari eta herri 
xeheari lapurtutako zergekin; oraingoan Raxoi Bihotz 
Ustelak gu guztioi lotsarik gabe ostutako milioika 
euroekin.

Bitartean gu Visca Catalunya! Eutsi anai-arrebok! 
Votarem! Erabakiko dugu!... eta holako lekaixoak            
—irrintziak— botatzen, euskaldunok dena 
gureganatzeko daukagun bizioarekin, Catalunya 
Euskadi da! esatea bakarrik falta zaiguk! 

Hori bai, udan Benidormen, Malagan, Cadizen, 
Madrilen, Sevillan edo Granadan egon dela gure 
senideren bat, bada, ahaztu gabe ekarri loteria 
eh! esango zioagu. Edota, lanera itzulitakoan hi, 
Gabonetako loteriako dezimoa hartzea ez ahaztu eh! 
Ea tokatzen zaigun eta hi erosi gabe, lanera etorri 

ZIGOR SAIZAR

Catalunya Euskadi da?

beharrean geratzen haizen, kar, kar, kar… Ziur nauk 
hemendik abendura bitartean kirol elkarte, soziedade 
edo kultur elkarte bat baino gehiagok ere eskainiko 
dizkiala Gabonetako loteriaren partizipazioak, dirua 
ateratzeko bide erraza...

2016ko datuak emango dizkiat: Gabonetako loterian 
3.000.000€ inguru bildu zizkian Raxoiren gobernuak; 
horietatik 1.700.000€ eman zizkian saritan, 
baina %20a Ogasunarentzat denez... bildutako 
guztiaren erdia —1.500.000— inguru Guardia 
Zibilak Catalunyara bidaltzeko, kruzeroetan ostatua 
ordaintzeko eta, behar balitz, Bartzelonako portura 
gerra-ontziak eramateko. 

Abenduaren 22an... beno ez zaigu ezer tokatu, 
baina osasuna badaukagu eta gaitz erdi! Edo bota 
aña haizank, txarra denk ba! Niñoko dezimoa erosiko 
beharko din(h)agu.

Espainia bakarra eta handia baidek, Iñaki, eta 
hau bermatzeko guztion laguntza behar ditek, 
baita euskaldunona ere. Gora Euskadi Askatuta!, 
Independentzia!, Gu euskaldunak gara Euskal 
Herrikoak!... baina ea gordoa tokatzen zaigun eta 
xanpain botila astinduz ETBn azaltzen garen. 

Catalunya Euskadi da, eta euskaldunon dirua 
Raxoirena.

Iñaki Requejoren erantzuna, hurrengo alean.

SALBERAK ITSASKABRARI
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Pikamendi eta Lardi
ANDRES ALBERDI

Sanprudentze (San Prudentzio) auzoko baserri 
ezagunak dira biak. Herriko familia batzuek 
izengoiti modura ere hartzen dituzte izen horiek. 

Pikamendi. Bi osagai garbi ikusten zaizkio izenari: 
pika (<piko) + mendi. Bigarren osagaia (mendi) 
gardena, garbia da. Lehenengo osagaiak sortzen du 
zalantza: pika ala piko? Eta bata ala bestea izan, zer 
esan nahi du?

Oinarriko hitza piko da, eta euskaraz hitz-elkarteetan, 
antzina batez ere, normala zen fenomenoa gertatzen 
da: hitz-bukaerako -o > -a bilakatzea. Erreparatu, 
esaterako, hitz hauei: (asto>) astakeria, (baso>) 
basakatu, basahuntz, (beso>) besamotz, (lepo>) 
lepazuri, lepagogor, (sendo>) sendatu... 

Eta zer da piko? Autore gehienen iritziz piku fruituaren 
izena dago hor oinarrian, eta haren aldaera da horko 
piko hori; berez jatorrizko iturburua latinetiko ficus 
(higo) hitzean du. Bada pike ('aldapa handiko tokia') 
hitzaren alde egiten duenik ere, baina lehenengoa 
da iritzi nagusia. Beraz, 'piku-mendia', 'pikuak 
ematen dituen mendia' da pikamendiren esanahirik 
defendagarriena.

Toki-izen eta abizen ezagun asko dira piku-/pika 
osagaia daramatenak. Esate baterako: Pikabea ('piku-
zuhaitza' esan nahi du), Pikarte ('pikuen arteko tokia'), 
Pikatza ('piku askoko tokia'), etab. 

Lardi. Bi osagai ditu izen honek ere: lar + di.  Izen 
honetan ere lehen osagaiak (lar) sortzen du zalantza, 
bigarrena (-di atzizkia) argia baita. 

Lar hori bi elementu hauetakoren bat izan liteke:           
a) larre/lar (bazkaleku, belardi, landa, zelai; pastizal); 
b) lahar/lar (sasi, kapar, berro; zarza, espinal). Autore 
gehienek bigarren aukeraren alde egiten dute. 

Ugaritasuna adierazten du -di atzizkiak. Honako 
hauetan ere ageri da -di hori: ArantzaDI (arantza 
askoko tokia), AlberDI (arbel askoko tokia), ElorDI (elorri 
+ -di), LertxunDI, GorostiDI...; edo -diren aldaera den 
-ti beste hauetan: AmezTI, ArisTI, ErrazTI...

Beraz, lardi zera da: sasitza, sasidia, sasiz betetako tokia.

Getariakoaz gain, Lardi izeneko baserria bada 
Adunan, bada Urretxun, bada Lizartzan, bada Aian 
(Amezketa-Lardi)...

Pikamendi. Lardi.

TOPONIMIA
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KLIK BATEAN

Urrian hasiko dira 2017/2018ko ikastaroak

Irailean ikasturte berriari ongi etorria eman eta 
matrikulazioak ireki ondoren, urriarekin batera hasiko 
dira ikastaro asko eta asko. Hemen zerrenda labur bat:

• Euskara ikastaroa: gurasoei zuzenduta antolatu 
du Getariako Udalak. Horregatik, eskola orduetan 
izango da; astelehen, astearte eta ostegunetan, 
14:30etik 16:00etara. Maiatzera arte iraungo du.

Bestalde, abian da euskaraz dakitenak eta 
ikasten ari direnak elkartzen dituen Mintzalagun 
programa. Izena emateko Urola Kostako AEK 
euskaltegira edo Zarauzko Udal Euskaltegira 
joan, 625 485 215 telefonora deitu edo                       
urolakosta@aek.org helbidera idatz daiteke.  

• Bertsolaritza tailerra: gaztetxoen artean, 12-16 
urte, sustatu nahi izan da aurten ere. Beraz, bai horiek 
bai helduak ostegunetan elkartuko dira Eskualtxetan; 
gazteak 18:30ean eta helduak 20:00etan. 

• Guraso Eskola: urriaren 25ean hasiko da eta 18ra 
arte eman daiteke izena. Bi taldetan banatuko dira: 
0-7 urte bitarteko umeen gurasoak eta 8-12koenak. 
Lehenak asteazkenetan 14:30etik 16:00etara 
elkartuko dira; bigarrenak 18:00etatik 19:30era. 

• Pintura tailerra: ohi moduan, Manuel Fernandesek 
emango du Eskualtxetan. 

Euskararen Ginkana lehen aldiz eskualdean

Hainbat erakundek Urola Kostako Euskararen 1. 
Ginkana antolatu dute gazteen artean euskara 
bultzatzeko asmoz. 

DBHko 3. eta 4. mailakoek hartuko dute parte, lau 
pertsonako taldetan banatuta. Lau astez probak egingo 
dituzte Internetez; horietan puntu gehien lortzen duten 
lau taldeek abenduaren 2an jokatuko dute finala 
Zarautzen.

• Joste eta kakorratz ikastaroak: urria eta azaroan 
emango dira. Lehena astearte, asteazken eta 
ostegunetan izango da, 15:00etatik 17:00etara; 
bestea, asteazkenetan 15:30etik 17:00etara.

• Katukale irakurle taldea: irailean hasi ziren  
eta urriaren 26an egingo dute hurrengo saioa. 
Abendura arteko programazioa aurreikusita dute 
eta azaroan zehaztuko dute ekainera bitartekoa.

• Kirol ikastaroak: ate irekiak egin zituzten jendeak 
kirol ezberdinak probatzeko. Jarduera berriak daude 
aurten, hala nola, yoga kundalini edo crossforce. 
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Lapurreta egin dute Eskualtxeta kulturgunean

Askok dagoeneko jakingo duzuenez, irailaren 19tik 
20rako gauean lapurrak sartu ziren Eskualtxeta 
kulturguneko hainbat lokaletan. Ondorioz, zenbait 
kalte jasan ditugu bertako eragileok. 

ARTZAPE aldizkaria izan da kaltetuetako bat, lanerako 
ezinbestekoa dugun materiala eraman baitzuten           
—ordenagailuak, argazki kamerak, artxiboak, 
editazioko programak eta abar—.

Hasierako ezinegona eta etorkizunarekiko zalantzak 
baztertuta, lanean jarraitu eta iraileko ale hau zuengana 
heltzea izan dugu helburu. Atzerapen pixka batekin 
bada ere, lortu dugu. Aurrera begirako asmoekin ere 
irmo jarraitzen dugu eta joango gara, apurka, aletzen.

Txarretik onari begiratuta, eskertzekoak dira Udalaren 
zein Ertzaintzaren lana, herritarren nahiz aldizkariko 
kolaboratzaileen babesa eta inguruko hedabideen 
laguntzeko prestutasuna. 

Beste behin, Facebookeko profilean egin genuen bezala, gure elkartasuna adierazi nahi diegu gainerako kaltetuei.

Bertso Banda egingo da larunbatean

Aurreko albistean aipatu bezala, Artzape Euskara 
Elkarteak hainbat asmo ditu esku artean urte amaierara 
bitarte.

Besteak beste, Bertso Band ikuskizuna egingo da 
urriaren 7an, Salbatore Deuna elizan. Getariako 
Musika Bandak, eta Uxue Alberdi eta Jon Maia 
bertsolariek eskainiko dute saioa. Gai-jartzaile gisa, 
berriz, Ane Ezenarro ariko da. Ezin esan guztia prest 
dagoenik, baina entseguak hasita daude, beraz, 
gutxiago falta da. 

Ikuskizuna 22:30ean hasiko da eta sarrera doan 
izango da. Halere, gonbidapena eskuratu beharko 
da, aurrez, Turismo Bulegoan. 

KLIK BATEAN
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1 Igandea 
Iturrarango erlauntzak 
ezagutzeko irteera 
Ordua: 10:15-14:00 
Lekua: Autobus geltokitik abiatuta  
Antolatzailea: Guraso Elkartea

3 Asteartea 
Eskulan ikastaroan izena 
emateko epe amaiera 
Lekua: Harritarte  
Antolatzailea: Gure Txeru 
Ikastaroa urritik ekainera emango 
da, ostegunetan, 15:00etatik 
17:00etara eta 17:00etatik 
19:00etara, Gure Txeruren lokalean. 

Spectres, Pura Mania eta 
Arrotzak taldeen kontzertua 
Ordua: 21:00 
Lekua: Gaztetxea  
Antolatzailea: Gazte Asanblada 

7 Larunbata 
Zientzia esperimentuak 
Ordua: 16:30-19:45 
Lekua: Katxopa gaztelekua 

Vor, Meido, Anakrosis eta 
Conteiner taldeen kontzertua 
Ordua: 21:30 
Lekua: Gaztetxea 
Antolatzailea: Gazte Asanblada

Bertso Band. Getariako 
Musika Banda, Uxue Alberdi 
eta Jon Maia bertsolariekin 
Ordua: 22:30 
Lekua: Salbatore eliza 
Antolatzailea: Artzape Euskara 
Elkartea 
Doan izango da baina sarrerak aurrez 
hartu beharko dira Turismo Bulegoan.

9 Astelehena 
Thanx, Telesa Ohnepal 
eta Low Riders taldeen 

kontzertua 
Ordua: 20:00 
Lekua: Gaztetxea  
Antolatzailea: Gazte Asanblada

13-15 Or.-Ig. 
Hondarribiara irteera 
Antolatzailea: Katxopa gaztelekua

15-20 Ig.-Or. 
Galiziara bidaia 
Antolatzailea: Arrantzale Zaharren 
Elkartea 

18 Asteazkena 
Guraso Eskolan izena 
emateko azken eguna 
Lekua: Eskola edo udaletxea 
Parte-hartzaileak bi taldetan 
banatuko dira seme-alaben adinaren 
arabera: 0-7 urtekoak eta 8-12 
urtekoak. Zazpi saio izango dira, 
astezkenetan, 14:30etik 16:00etara 
(0-7 urteko umeen gurasoak) 
eta 18:00etatik 19:30era (8-12 
urtekoak), Iturzaeta Herri Eskolan.

Uxue Alberdiren "Jenisjoplin" 
nobelaren aurkezpena 
Ordua: 19:00 
Lekua: Alondegia

Bugs&Rats, Paniko eta 
Cocaine Piss taldeen 
kontzertua 
Ordua: 21:00 
Lekua: Gaztetxea  
Antolatzailea: Gazte Asanblada

19 Osteguna 
XXI. mendeko iraultzak 
bultzatuz hitzaldia Arnaldo 
Otegiren eskutik 
Ordua: 19:00   
Lekua: Iturzaeta Herri Eskolako 
aretoa 
Antolatzailea: Txikota Elkarte Soziala

21 Larunbata
DJ Festa: elektronikoa, funk 
eta hip hop 
Ordua: 22:30 
Lekua: Gaztetxea  
Antolatzailea: Gazte Asanblada

22 Igandea 
Pintura Eguna 
Ordua: 11:00-13:00 
Lekua: Eguraldi ona bada, frontoian; 
txarra bada, Berdura plazan  
Antolatzailea: Guraso Elkartea
Eskulanak egiteko aukera egongo da 
lehenik eta pintura lehiaketa ondoren.

Furor 
Ordua: 16:30-20:00 
Lekua: Katxopa gaztelekua

23 Astelehena 
Odol-ematea 
Ordua: 19:00-21:00 
Lekua: Ulpiano Etxea  
Antolatzailea: Gure Txeru

24 Asteartea
Don Vito eta LCDP taldeen 
kontzertua 
Ordua: 21:00 
Lekua: Gaztetxea  
Antolatzailea: Gazte Asanblada

25 Asteazkena 
La influencia de la 
revolución rusa en los 
procesos de emancipación 
latinoamericanos hitzaldia 
Marcos Roitmanen eskutik  
Ordua: 19:00  
Lekua: Ulpiano Etxea 
Antolatzailea: Txikota Elkarte Soziala 

Guraso Eskolaren hasiera 
Ordua: 14:30-16:00 eta 18:00-
19:30 
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola 

Antolatzailea: Guraso Elkartea 
Saio guztien datak finkatuko dira

26 Osteguna 
Katukale irakurle taldearen 
saioa 
Ordua: 18:30  
Lekua: Liburutegia 
Sergei Doulatoven "Maleta" liburua 
landuko dute.

27-28 Or.-Lr. 
Scalextric egunak: 
muntaketa, probaketa eta 
txapelketa  
Ordua: 17:00-20:00 ostiralean; 
16:30-19:45 larunbatean  
Lekua: Katxopa gaztelekua

29 Igandea 
Film emanaldia 
Lekua: Katxopa gaztelekua

Cristobal
Balenciaga
Museoa 
 
4-5 Az.-Og. 
"Berreraikitze 
transformazionala" 
metodoaren sarrera-ikastaroa 
Ordua: 09:30-14:00 eta 15:00-
18:30
Parte-hartzaileak “Berreraikitze 
transformazionala” izeneko 
patroigintza-sisteman barneratuko 
dira, Shingo Sato diseinatzailearen 
eskutik. Teknika hori bolumenaren 
gaineko diseinuan oinarritzen da, 
baita gorputzaren anatomiara 
egokitzeko prozesuan ere. Gorputz 
geometrikoak, arkitektura eta 
origamia hartzen dira elementu 
bolumetriko gisa.

2017ko URRIA
AGENDA
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SOINUZ BLAI

"Nerea da gure arteko profesional bakarra”, dio erdi txantxetan Xabier Etxaniz bateria 
jotzaileak. Sei lagunek osatzen duten Soinuz blai erromeria taldeko kideak dira biak, beste 
lau lagunekin batera. Orain artean, lotura ezberdina izan du kide bakoitzak musikarekin, 
baina elkar hartu eta pentagramak lantzen hastea erabaki zuten Gabonen jiran. Irrikitan 
daude bide berriak zabaltzeko, eta kontaktua Instagrameko @soinuzblai profilean egin 
daitekeela zehaztu dute musikari gazteek.

BIDEA URRATUZ 
IKASTEKO ILUSIOA

TESTUA ETA ARGAZKIAK
JON ANDER DE LA HOZ

ELKARRIZKETA
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Nolatan sortu zenuten Soinuz 
blai taldea? 
Aratz Perez: Nik beste talde 
batzuetan jotzen nuen aurrez, 
eta Xabier Etxaniz bateria jotzen 
hasi zen duela denbora bat. 
Gero, musikaren inguruko izen 
batzuk zerrendatu genituen eta 
hitz egin ostean martxan jarri 
ginen poliki-poliki. Hala ere, 
nahiko mugituak izan ziren 
hasierak, taldean aldaketak 
izan genituelako. Bukaerarako, 
hamaikako honekin geratu gara.

Nolakoa izan da hasiera? 
Miren Campos: Uste baino 
hobea. Gustuko abestiak 
aukeratzen genituen, eta 
Nereak trikitixa ondo jotzen 
duenez, bera zen oinarria. 
Gabonak inguruan hasi ginen 
entseatzen, eta hilabete batzuren 
ostean plazara atera gara. 
Uztailaren 24an eskaini genuen 
lehen kontzertua, presoen 
aldeko martxa baten baitan. 
Selektibitateko azterketak 
prestatzen ari ginen, eta 
geldialdi baten erdian harrapatu 
gintuen. Entsegu gutxirekin 
iritsi ginen, baina gustura.

A.P.: Bai, nahiko ondo atera 
zitzaigun, eta jendea gustura 
geratu zela uste dut. Entzuleek 
hala esan ziguten behintzat.

Kattalin Zubizarreta: Hain 
zuzen, niri gehiago gustatu 
zitzaidan lehenengo kontzertua 
bigarrena baino. Getariako 
jaietan izan genuen bigarrena, 
eta jende pila bat gerturatu zen. 
Horrek urduri jarri gintuen, eta 
barrutik ikusita, akats potolo 
batzuk egin genituen, nahiz 
eta publikoa ohartu ez.

Nerea Martinez: Niretzat 
bigarrena hobeto atera zen, 
bada. Uste dut lehenengoan 
egindako akatsak zuzentzeko 
aukera eman zigula 

bigarren kontzertuak. 

Xabier Etxaniz: Egia da, baita, 
bigarren kontzertura beste 
konfiantza batekin iritsi ginela. 
Lehenengo kontzertua baino bi 
aste lehenago sei entsegu inguru 
egingo genituen, eta uztailaren 
24etik abuztuaren 5era arte 
ezin izan genuen entseatu, 
baina konfiantza bazegoen.

Zerk eragin ditu aipatutako 
aldaketa horiek? 
M.C.: Hasieran ez genuen 
konpromiso asko hartzeko 
asmorik, baina aurrerago 
bai. Horrela, batek ezin zuen 
entseguetara azaldu lanera 
joan behar zuelako, beste 
batek ez zuen loturarik nahi...
haiek ordeztu egin genituen. 

N.M: Hasieran katxondeo pixka 
batekin hartu genuen kontua, 
baina serio hastea erabaki 
ahala, kide ohi batzuek esan 
zuten ez zutela jarraitu nahi.

X.E.: Hasieran abeslari batekin 
hasi ginen, baina gero beste bat 
bilatzen hasi nintzen. Kontuak 
aterata 30 bat neskari galdetu 
nien ea nahiko al zukeen 
gurekin abestu: herritarrak, 
lagunak, eskolakoak, beste 
herrietakoak... 30 izango ziren, 
bai. Azkenean Marina etorri 
zen; ez nuen kasik ezagutzen, 
baina bere koadrilako batek 
esan zidan ondo abesten 
duela. Parrandan izan zen, 
probatzeko esan nion eta 
hurrengo egunean harremanetan 
jarri eta gurekin hasi zen.

Zer dela eta izan behar zuen 
emakumezkoa abeslariak? 
X.E.: Gurearen moduko talde 
batean ohikoena abeslaria 
emakumezkoa izatea da.

K.Z.: Askoz hobea da, 
ahots aldetik, erromeria 
talde batentzat.

A.P.: Bai, musika estiloak 

"Edozein eskaintza 
ilusioz jasoko dugu, 

eta gustatuko 
litzaiguke bidea 

pixka bat irekitzea"

"Uztailaren 24an 
eskaini genuen lehen 

kontzertua"
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zerikusia du horretan, 
eta emakumezko ahotsa 
egokiagoa da.

Nola hasi zen bakoitza bere 
instrumentua jotzen? 
K.Z.: Nik txikitatik jotzen 
nuen gitarra, baina utzita 
nengoen. Abeslari izateko hasi 
nintzen, baina ohartu nintzen 
nirea ez zela erromerietarako 
ahotsa. Gero, hauek eskatu 
zidaten gitarrarekin hasteko.

M.C: Nik berez ez nuen 
panderoa jotzen. Trikitixa 
ikasi nuen zazpi urtean zehar, 
baina aspaldi utzita nengoen. 
Ikasten ari ginela, baina, Unai 
Frantzesena irakasleak aukera 
eman zigun panderoaren kurtso 
txiki bat jasotzeko eta orduan 
hasi nintzen pixka bat. 
Horregatik 
ari naiz 

panderoarekin.

N.M.: Zazpi urterekin flauta 
jotzen hasi nintzen musika 
eskolan, baina ikusi nuen 
lagun gehienak trikitixarekin 
hasi zirela. Nik seigarren 
mailan ekin nion, eta oraindik 
horretan jarraitzen dut.

A.P.: Ni duela bi urte hasi 
nintzen baxua jotzen, beste 
talde bat sortzearen harira 
—Hortzaka—; gehiago 
ikasten joan ahala, beste 
proiektutan ere hasi naiz. Ez 
nekien instrumenturik jotzen, 
baina Hortzaka sortzerakoan 
egin genuen banaketarekin, 
baxua jotzen eta eskolak 
ematen hasi nintzen.

X.E.: Ni duela urtebete 
udaletxean nintzen bateria 
eskoletara apuntatzen! 

Bere garaian, Aratz-eta 
Hortzakarekin hasi 
zirenean, 
kontzertuetara 

joan eta sekulako inbidia 
sentitzen nuen, publikoan ginela, 
gogoa transmititzen zutelako. 
Lagunei esaten nien egunen 
batean talderen batean arituko 
nintzela, eta krokis ezberdinak 
egin nituen; hasieran, baxua 
jotzen hasi nintzen oriotar 
batzuekin... Munduari hogei 
bira eman ostean bateriarekin 
amaitu dut, transmititzen duena 
gustatzen zaidalako. Klaseetan 
izena ematea erabaki nuen.

Aratz, zuk gainera baduzu 
bitxikeria bat oso ohikoa ez 
dena... 
A.P.: Hala da. Ni ezkerra naiz, 
eta oso gutxi gara. Horrek 
bere zailtasunak ere baditu. 
Esaterako, normalean ezin dut 
beste inoren instrumentua jo, 
pertsona gehienak eskuinak 
direlako. Horrela, zerbait 
gertatuz gero besteren 
bati eskatzea zaila 

egiten da.
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K.Z.: Gertatu zitzaigun. 
Aurrekoan soka bat hautsi 
zitzaion bere baxuari, eta beste 
taldeko kideak berea eskaini 
zion. Arazoa zen soka guztiak 
alderantziz jarri behar zituela. 

A.P.: Bai, talde ezberdinetako 
kide naizenez, Salbatoreetan 
kontzertu dezente izan nituen, 
eta soka bat hautsi zitzaidan. 
Joan nintzen Zarauzko denda 
batera, baina itxita zegoen. 
Mila modutara saiatu nintzen 
lortzen, eta azken unean 
eskuratu nuen. Ez zen arazorik 
izan azkenean, baina ezkerra 
izatearen desabantaila da 
hori. Bestela, beste taldekoen 
baxua erabiliko nuen eta kito.

Eta zu, Marina, nolatan hasi 
zinen abesten? 
Marina Peral: Etxean. Beti izan 
dut zaletasuna eta talderen 
batean egotea gustatuko 
litzaidakeela esan izan dut 

beti. Xabierrek aipatutakoan 
hasi nintzen, baina ordura 
arte etxean abesten nuen.

Zenbat kontzertu eman 
dituzue? 
M.C.: Bi bakarrik, baina oso 
giro polita izan genuen bietan.

K.Z.: Uste dut erromeria 
taldea izateak zerikusia 
duela publikoaren erantzun 
onarekin. Azkenean, abestiak 
ere ezagunagoak dira, eta 
jendea biltzen du horrek. Beste 
estiloek ez dute hori lortzen.

M.P.: Gainera, guk 
jotzen ditugun abestiak 
dantzagarriagoak dira, eta 
gustura hartzen dituzte.

M.C.: Hala ere, lehen 
kontzertuan gertatu zitzaigun 
ikusleak geldirik egotea. Gure 
artean pentsatzen genuen, "ez 
ote dute dantzan hasi behar?". 
Baina esperientzia 
ona izaten 
ari da.

Baduzue beste kontzerturik 
hitzartuta? 
X.E.: Momentuan ez. Hala ere, 
aipatu beharra dago Agurainen 
jotzeko eskatu zigutela iragan 
irailaren 9an, Zarauzko 
Euskal Jai Egunez. Ezagun 
batek kontaktua egin zuen, ea 
erromeria talderik ezagutzen 
zuen galdetu ostean, eta gure 
izena eman zien. Deitu ziguten, 
baina ez joatea erabaki genuen, 
Aratz Estatu Batuetan zegoelako, 
eta ezinezkoa zitzaigulako.

A.P.: Bai, egun horretan itzuli 
nintzen Estatu Batuetatik, 
baina gauerdian. Horrez gain, 
mugikorrik gabe nengoen hautsi 
egin zitzaidalako, eta ez nekien 
ezer. Zarautzera joan nintzen 
zuzenean, eta Xabierrekin topo 
egitean berak aipatu zidan 
eskaintza bat genuela gau 
hartarako. Hala ere, edozein 

eskaintza ilusioz jasoko dugu, 
eta gustatuko litzaiguke 
bidea pixka bat irekitzea.
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Parte hartzera gonbidatuko dituzte herritarrak, asmo finkoak 
ezarrita: Mundubira 500 proiektua bere egitea bakoitzak eta  

horren inguruko harrotasun sentimendua lortzea, jasotako ideia 
eta proposamenak fundazioaren planean aintzat hartzea,  

eta ekintzak lehenestea.

ERREPORTAJEA



ARTZAPE · 2017ko iraila 25

"Proiektuari dagokion garrantzia eman behar zaio, 
eta herritarrak giltzarri dira horretarako". Udalak 
ez du zalantzarik: Elkanok munduari bira eman 

ziola lau mende bete zirenean bezalaxe, datozen 
hamarkadetan herriaren etorkizuna bideratuko duen 
proiektuak abiarazteko probestu behar da urtemuga.

Orduko hartan moila berritu zen, XX. mendeko arrantza 
garapena bermatuko zuten lanak eginda. Horrez gain, 
egungo udaletxea ere orduan eraikitakoa da. Bistan 
da bi lanek herriko ekonomian nahiz funtzionamenduan 
izan duten garrantzia; hargatik, abiatu berri den 
egitasmoari funtzio estrategikoa eskaini nahi dio 
Udalak.

Horretarako, udal ordezkariek beharrezko ikusten dute 
herritarren parte hartzea. Dagoeneko eskema bat egina 
dute —datozen egunetan egingo da publiko—, baina 
funtsean ideia baten jiran pibotatzen du: zer hobe 
herriaren etorkizuna herritarrekin marratzea baino?

Mundubira 500: Elkano Fundazioa, Udalaz gain, 
Urola Kostako Udal Elkarteak, Gipuzkoako Foru 
Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak osatzen dute. Getaria 
mailako instituzioak, baina, herritarren ahotsa eramatea 
du xede, eta horretarako think tank moduko bat sortzea 
dute helburu, herritarrek eta Getariako elkarteek osatuko 
dutena. Bi fase izango ditu: lehenik komunikazioa, eta 
parte hartzea ondoren.

Komunikazio alorra bi zatitan banatuko dute, herritarrei 
begirakoa eta elkarteei zuzendua. Lehen kasuan, 

parte-hartze prozedimendua azaltzeko bilera orokor 
bat egingo dute, eta horren ostean herriko buzoietara 
bidaliko dute informazioa. Horrez gain, arreta gune 
berezitu bat jarriko dute leku finko batean. Teknologia 
berrien bidez ere emango dute euren asmoen berri 
—Facebook, Twitter, Whatsapp—, eta herri mailako 
hedabideak nahiz Udalaren webgunea ere probestu 
nahi dituzte. Asmoa da proiektuaren berri ahalik eta 
jende gehienak izatea.

Parte hartzera gonbidatuko dituzte herritarrak, asmo 
finkoak ezarrita: Mundubira 500 proiektua bere egitea 
bakoitzak eta horren inguruko harrotasun sentimendua 
lortzea, jasotako ideia eta proposamenak fundazioaren 
planean aintzat hartzea, eta ekintzak lehenestea. 
Getariako bizilagunei datozen asteetan azalduko zaie 
hori lantzeko metodologia.

Elkarteei begira, bi modutara azalduko dute egitasmoa. 
Alde batetik, elkarte jakin batzuekin egindako bileretan 
–Kofradia, Getariako Txakolina, Getabat, Babexa–, 
eta talde bilerak bestetik, kirol talde eta elkarte 
soziokultural nahiz gastronomikoekin.

Lau ideia tailerretan jardungo dute bi eremuek, 
zeinak metodologia bertsuarekin landuko dituzten. 
Arlo teknikoan, lau talde ezberdin sortuko dira 
egitasmoan lantzeko proposamenak egiteko, eta 
jarduera ezberdinekin lotuta egongo da. Esaterako, 
turismoa eta hirigintza barnebilduko dituen tokiko 
garapenaren taldea, industriarena, kulturarena eta 
hezkuntzarena. Haien eraginkortasuna bermatzeko 

Mundubira 500: parte-hartzea

Uztaileko alean eman genizuen Elkano 500 proiektuaren aurkezpenaren berri. Orain, baina, 
egitasmoaren mamia xehatu eta nondik-norakoak zehaztea da asmoa. Parte hartzera bultzatu 
nahi dituzte herritarrak, beraien ekarpenek ere lekua izan dezaten egitasmoan. Horretarako 
hainbat bilera egingo dituzte talde ezberdinetan banatuta. 

HERRIAREN ETORKIZUNA ERAIKITZEN, 
ELKANO LEMATZAT HARTUTA

Testua
JON ANDER DE LA HOZ
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sei edo zortzi lagunen parte-hartzea bermatu nahi 
dute, gutxienez.

Bilerak faseka joango dira. Lan talde bakoitzean hiru 
bilera egitea da asmoa, eta haien iraupena parte-
hartzaile kopuruaren arabera zedarrituko da. Urrian, 
azaroan eta abenduan egingo dira batzarrak.

Lehenik eta behin, diseinu eta parte-hartze prozesua 
burutuko da. Horri garrantzia berezia eskainiko zaio, 
diseinua egokia izan dadin ikuspegi ezberdinak 
txertatuko baitituzte. Bertan izango dira udaleko 
parte-hartze teknikaria, taldeetako dinamizatzaileak 
eta proiektuko aholkularia. Taldeen diseinua eta 
metodologia lantzeko bi bilera egingo dituzte.

Hala, guztira zortzi lan talde jarriko dira martxan, eta 
bakoitzak hiru tailerretan partehartzea aurreikusten 
da: aurkezpenari dagokionean hasteko, eta ideien 
nahiz adoste faktorietan gero. Guztiak hurrenkera 
horretan landuko dira. Bertako ekarpenen aniztasuna 
eta aberastasuna berebizikotzat dute udal ordezkariek, 
eta horretarako taldeak zortzi eta 22 lagunen artekoak 
izatea da xedea, bi orduko saioetan.

Tailerren funtzionamendua
Aipatu bezala, lan talde bakoitzak hiru tailerretan 
hartuko du parte. Aurkezpenekoan proiektuaren 
nondik norakoak zehaztuko dira, parte-hartzearen 
sustapenaren arrazoiak eta testuinguruaz gain. Gero, 
aurreko urteetan egindako lanaren xehetasun batzuk 
eskainiko dira. Horrekin guztiarekin proiektuaren 
ikuspegi eta helburu sorta bateratua bildu beharko du 
talde bakoitzak.

Handik ideien tailerrera igarota, hemen ideiak batuko 
ditu taldeak. Horretarako inspirazio lanabesak eta 
adibideak erabiliko dira, ideien multzokatze batera 
iritsi eta gerora fundazioak landuko dituen ekintzak, 
proiektuak eta ekimenak zehaztu. Buruari eragitea, 
alegia. Edo, hain modan dagoen hitza erabiliz, 
brainstorminga egitea.

Azkenik, adoste tailerrean landuko dituzte Getariako 
Udalak fundazioari helaraziko dizkion proposamenak. 
Ideiak jasotzen dituen dokumentua aurkeztuko da, eta 
sortutakoaren inguruan hitz egiteko aukera izango dute 
partaideek, azken dokumentuari buruzko iritzia eta ukitu 
osagarriak emanez. Horiekin plagintzarako elementu 
baliagarriak zehaztuko dira, fundazioak plana osatu 
dezan. Udalak dio beharrezkoa dela parte-hartzea, 
funtsean etorkizuneko Getarian eragina izan dezakeen 
egitasmo baten aurrean lanean ari direlako, eta horren 
inguruko erabakimenak getariarron esku ere egon 
behar duela irizten dutelako.Uztailean jendaurrean egin zuten egitasmoaren aurkezpena.

Zortzi lan talde jarriko dira  
martxan, eta bakoitzak hiru 
tailerretan parte hartzea  
aurreikusten da.
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