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Arrain handiak txikia jaten du

"Egunero, dena okerrago, egunero..." zioen 
Hertzainak taldeak. Esaldi horretxek berak laburbiltzen 
du Lurraldebuseko erabiltzaile garen getariarrok 
pairatzen ari garen egoera.

Negu gorriak bere aurpegia erakutsi zuen otsaila 
hasieran. "Sinestezina da oaindik nolatan ez 
denen/deken ezer pasa gure bide honetan". 
Ohiko komentarioa ahoz- aho autobus geltokian, 
aterkien azpian babesten ginenon artean. Deabrua 
aipatu orduko... Otsailaren 6an, Zumaian, azken 
egunetako etengabeko euriteen ondorioz, menditik 
lur zati eskerga jauzi zen errepidera. Hortxe hasi zen 
getariarron kalapita... "Akabo, hemen gaitun/k beti 
bezela, Getaya erdiyan tzion/k ta adios!".

• Ordutegirik ez, ea nork asmatzen duen 
autobusa noiz datorren. Errepidearen itxierari 
buruzko berria entzun orduko gutako asko 
kopetilun. Lurraldebusera deitu eta euren 
erantzuna honakoa: "Ez dakigu autobusa zer 
ordutan pasako den, autobusik egongo den...". 
Asko gara zerbitzu hau erabiltzen dugun 
getariarrak, ez baitaukagu trenik. Zortzi orduz 
lanean aritu ostean, Zarautzera iritsi eta jakin ez 
autobusik izango dugun edo ez. Noski, Getaria 
herri txikia izanik, lau sagu direnez, ez du axola!

• Ordutegia bai, maiztasuna ere bai? Egun pare 
bat igaro ostean... "eureka! Ordutegiak jarri 
dituzte!". Begiratzen hasi orduko, kezka nagusi gure 
barrunbeetan: 15 minuturo busa egongo zela esan 
ziguten eta hemen ordu erdiko tarteak agertzen 
dira. Bezeroen arreta telefonoaren bestaldeko 
pertsona ere aspertu zen getariarron kexekin eta 
erantzungailu automatikoak zigun ihardetsi: "Linea 
colapsada". Ordu erdi busa itxoiten. Getariarrok 
elkarri gure penak kontatu eta umorez hartzen 
saiatzen ginen arren, askotan ez zen erraza izaten, 
hotz eta euria goitik-behitik sentituz.

• Etekin ekonomikoa ote helburu? Arrazoiketa 
"sendoa" ondorengoa: "Zerbitzuen maiztasuna 
murriztu dugu, gastua suposatzen baitigu etengabe 

ibilgailu bat jartzea aurrera eta atzera Getariara, 
aurreikuspenek diotenez hilabete itxita egongo 
baita errepidea". Azalpen horrek—arlo publikoan 
hainbatetan gertatzen den bezala—  honakoa 
dudan jartzera bultzatzen nau: zerbitzu publikoa 
izanik, etekin ekonomikoa lortzea ez da beraien 
xedea,  edo bai? Betiko leloaren, betiko leloa.

• Gidarien jarrera. "Eneee, unuzkeo majiñat txoferrek 
belarriyak gorri-gorri eukikoxkiñe gure marmarrakin!". 
Gidari batzuen jarrera bikaina izan arren, askoren 
jokabidea onartezina izan da. Lan baldintza 
kaskarretan dabiltzalako edota erreta daudelako... 
Minutu batengatik itxaron ez, erantzun txarrak...

Hau guztia aipatuta, ERRESPETUA eskatzen dut garraio 
publiko honen ohiko erabiltzaile naizen aldetik. Herri 
txikia gara, ados. Horrelako gertaerak naturaren esku 
daude hein batean —gizakiok etengabe burutzen ari 
garen suntsiketari buruz hitz egiteko tarte handiagoa 
beharko nuke—, baina honek ez du inondik inora 
justifikatzen gu horrela ibiltzea.

Esan bezala, egunero erabiltzen dut autobusa lanera 
joateko. Orain arte lasai irakurtzeko, berriketan 
gustura aritzeko edota lo-kuluxka goxo bat egiteko 
probesten nuen bidaia, ordea, umore txarrez eta 
tentsioz betetako momentu bilakatu da.

AHT bezalako makroproiektuetan —horren inguruko 
eztabaidak ere luze joko luke— buru-belarri aritu 
beharrean, hobe lukete herri txiki zein hirietako loturak 
hobetzea lehenetsi. 

Arrain handiak txikiak jaten du...

Atal hau herritar, talde zein elkarteek zuen ekarpenak egiteko da. Zuen iritzi, gutun, argazki, zorion-agur (bazkide ez direnek 4€), esker on edota agur hitzak 
argitara ditzakezue. Testuek gehienez 180 hitz izan ditzakete eta ez da irainik onartuko. Ekarpenak jasotzeko azken eguna hilaren 23a izango da, ez da bermatzen 
egun hori baino beranduago jasotako lanak argitaratzea. Testuak artzape@topagunea.com helbide elektronikora bidali edo Txeruko postontzian utzi daitezke. 

Uxoa Irigoien Odriozola

Zuzenketa

Urtarrileko alearen azalean nahiz aurkibidean olatu 
handietan ibiltzen zena Oier Iribar zela jarri genuen. 
Akatsa izan zen; erreportajean genion moduan, Iosu 
Iribar da kirol horretan dabilena. Barkamenak irakurleei 
zein Iosu eta Oierri. 

ZUEN TXOKOA
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Egunokin, Nazio Batuetako Batzar Orokorrean 
Garapen Sostengarriko Helburuak (GSH) onartzen 
dituzte estatu kideek; horien bidez finkatuko dute 

2030era arteko nazioarteko garapen-agendaren edukia.

GSHek jarraipena ematen diete Milurteko Garapen 
Helburuei; 2000. urtean adostu ziren eta ez dira, halere, 
osoki bete. Funtsean, estatuen hasierako konpromisoa ez 
da batere gauzatu, laguntza ofiziala ez baita hazi eskatu 
beste. Arlo batzuetan, gainera, gauzek okerrera egin dute: 
ingurumen eta kliman, edo desberdintasunen esparruan.

Helburuok aukera berri bat dira oraindik indarrean 
dauden printzipioak lortzeko: aurreratzea pobrezia eta 
desberdintasunik gabeko mundu baterantz, eta gutxitzea 
populazio marjinalen kalteberatasunak. Asmo horien 
oinarrian badira hiru zutabe zatiezin eta lotuak: gai 
sozialak, ekonomikoak eta ingurumenekoak. Helburuotan 
aurrera eginez, segurtatuta geratu beharko lirateke giza 
eskubideak pertsona guztientzat edozein tokitan. 

GSHak derrigorrezko erreferentzia bihurtuko dira 
garapenerako lankidetzan. Gure ustez, ez dakarte 
Euskadiko lankidetza deszentralizatuak aspalditik darabilen 
ikuspegiarekiko berritasun handirik. Arriskutsua izan daiteke 
GSHak modu automatikoan eta akritikoan jarraitzea, 
gaur egungo formulazioan badituztelako alderdi ilunak. 
Kezkagarria da ikustea gutxieneko agenda izan eta 
zeinen paper handia ematen zaion enpresa eta sektore 
pribatuari. Bitxia zaigu azken horren pisua garapen agente 
bezala eta zeinen gutxi aipatzen diren gizarte zibileko 
erakundeak, badakigun arren hauek eraginkorragoak izan 
direla pertsonengana iritsi eta beharrizanei erantzuteko. 
Ohargarria da, baita ere, ez agertzea generoaren 
zeharkako ikuspegia. Gure ustez, kontuak ematea eta 
giza eskubideen arloko nazioarteko arauekin bat egitea  
derrigorrez agertu eta bete behar dira. Azkenik, nahiz eta 
berriro jartzen den helburutzat lankidetzarako %0,7 lortzea, 
kezkagarria da luzamenduen onarpena. Beldur gara ez 
ote den horrela lortuko, eskari hori indartu beharrean, 

GSHak estalgarri bihurtzea, eta horren bidez zuritzea 
Lankidetzaren Euskal Legean jasota dagoen helburu 
bazterrezin hori lortzerakoan euskal erakundeei antzematen 
zaien konformismoa eta exijentzia maila eskasa.

Gizarte zibiletik eskatzen diegu gure gobernuei anbizio 
gehiago izan eta desagerraraz ditzatela pobrezia, 
desberdintasunak eta kalteberatasuna sortzen dituzten 
mekanismo nahiz egiturak pertsona zein gizarte guztietan. 
Horregatik, indarra egin behar dugu agenda hau benetan 
gauza dadin eta politika zein ekintza sorta anbiziotsu 
bezain aldatzaile bihur dadin.

"Ardura komuna baina bereizia" delako, Euskadiko gizarte 
zibiletik printzipio horiek helarazi nahi ditugu gure lurraldera. 
Gure gizartea prest dago erronka anbiziotsuagoak 
onartzeko. Pobreziak dimentsio asko ditu, gizarte-
testuinguruaren eta pertsonen ikuspegi subjektiboaren 
arabera. Hortaz, politikak gizarte zibilarekin eta eskubideen 
jabe diren pertsonekin batera egokitu eta gauzatu behar 
dira. Helburu eta toki politika anbiziotsuagoak finkatu 
behar dira, genero ikuspegia zeharka txertatuko dutenak 
eta xedetzat izango dutenak benetako berdintasuna lortzea 
eta emakumeen giza eskubideak osoki gauzatuko direla 
segurtatzea. Garapen-agenda berria Ipar-Hego lankidetza-
logika zaharretik harago doa, eta zeharka gauzatu beharko 
litzateke, ez sektoreka. Garapenerako GKEok aliantzak 
egin behar ditugu gizarte mugimenduekin, modu artikulatu 
eta koherenteagoan zabaltzeko gure eragina. Hori hobeto 
lor daiteke mikrotik, eskualde mailan, zeharkako ikuspegia 
txertatuta daukaten politikak ezarriz. 

GSHak gauzatzeko beharko diren eskuduntza asko udalen 
eskuetan daudenez, aukera gehiago izango dugu eragina 
izateko. XXI. mendean ez da aitzakiarik pobreziarekin eta 
desberdintasunekin ez bukatzeko. Garapen-agenda berria 
martxan jar daiteke, baina benetako borondate politikoa 
eskatzen du.

Euskadiko Garapenerako GKEen Koordinakundea

Garapenaren  
erronka berriak
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bai, hasieran harritu ninduena zuen hitz egiteko bolumena 
zen: builaka, orruaka hitz egiten zenuten —barreak—.

Futbito jokatzera ere etortzen zinan, Elias 
Garmendia txapelketa polit hartara.
Oso txapelketa polita izaten zen, anbiente oso ona 
egoten baitzen. Egun osoan zehar jokatzen zen, hasi 
goizean goiz ta gaueko orduak arte, polikiroldegi 
barruan zein kanpuan, ta herri askotako taldeak 
etortzen ziren jokatzera. 

Ni orduan EGIko kide nintzen ta txapelketa hura EGIk 
antolatzen zuenez, ba saltsa hartara ere animatu 
ginen, ta bai ondo pasa ere...

Getarian bizi izan dezun anekdotarik xelebreena?
Bat baino gehiagorekin akordatzen naiz. Batetik, ni 
joan arte katekesia zen eskolan ematen zena, baina 
nik hasieratik mundu osoko erlijio desberdinak lantzen 
nituen. Horren inguruko istorio asko ditut. Baina 
xelebreena portuan pasa zitzaiten. 

Nik astelehenetan ematen nituen klaseak ta atsedenaldian 
moilara pasiatzera joaten nintzen, itsasoari begira nire 
pentsamendutan murgiltzera. Zestuan mendiz inguratuta 
bizi ginenez, itsasoaren handitasunak atentzioa deitzen 
zidan. Kontua da, behin hain pentsakor nindoala, ez 
nuela ikusi olatu haundi bat, ta konturatzerako goitik 
behera blai eginda nengoela. Arratsaldeko klaseak 
goitik behera bustita eman nituen egun hartan! Ikasleak 
zur ta lur geratuko ziren, a ze itxura!

Saharako herriari laguntzen ere urtetan zabiltzala 
badakigu. Injustizia galanta eta egoera onartezina 
haiek pairatu behar dutena Marokoren partetik.
Hemen Gerra Zibila dela-eta hainbat herritan 
kanporatzeak egon ziren, ta horren inguruan zerbait 
ikertzen ibilia nintzen. Saharako egoera ezagutu nuenean, 
non nazio bateko biztanleria erdia kanporatua izan 
zen, gutxienez gure elkartasuna adierazi behar geniela 

Elurra ta izotza medio, denboraren makina garajetik 
atera ezinean genbiltzan. Baina bidaiatzeko 
gogoa ez zitzaigun falta, ta eskularruak ta 

bufanda jantzita gure gaxte garaietara bidaiatu degu 
oraingoan. Iturzaetako gure garai haietara, atera 
kontuak! Aspalditik genuen ilusioa bete degu hala: 
Getaiko eskolan erlijio irakasten zigun mutil jator ta 
gertuko hari elkarrizketa egitea. Tigris ta Eufrates ibaien 
berri lehen aldiz eman zigun berari…

Andoaingo Elizaren atzean dagoen Akerbeltz tabernan 
jarri digu hitzordua. Ta pixkat beldurtu gara, pentsatuz 
ea akelarreren bat edo halako zeozer topatuko ote 
genuen. "Zuek ere earki xahartu zeate, eh?" esan digu, 
besarkada sentitu bana eman digun bitartean.

Ibon Ibarguren zestuarra da... Ibon Religion guretzat. 
Ta poz haundia da guretzat hainbeste urteren ostean 
berriro berarekin topatzea ta tertulia politaz gozatzea.

Aspaldiko! Ze moduz bizi gera? Zer da zure bizitzaz?
Ba oso ondo bizi naiz, gustura! Ilusioz nago, bizitzako 
beste etapa batean, proiektu askorekin. Andoainen 
bizi naiz nire bikotearekin, ta 3 urteko ume txiki bat 
daukagu. Pozak txoratzen gaude! Zumaian egiten 
det lan, Maria ta Jose ikastetxean, filosofiako irakasle 
bezala, ta horrela, nere herria ta gurasoak sarritan 
bixita ditzaket. 

Getaian zenbat urte egin zenitun klaseak ematen? 
Beste herritan ere ibili al zinan?
Hamar urte egon nintzen Getarian erlijioko klaseak ematen. 
Getaian ez ezik, Zestuan ta Zumaian ere ematen nitun. 
Garai hartako oso oroitzapen politak ditut, egia esan.

Nola oroitzen duzu gure herria? Zestuarra izanik, 
zer izan zan gehien harritu zintuena?
Oso jende jatorra ta sanoa topatu nuen Getarian. Nei 
gustatzen zaiten bezalakoa! Ikasleak ere oso naturalak 
ta zintzoak zirela oroitzen dut, batere malizigabeak. Hori 

MIKEL MUGIKA

AITOR IRIGOIEN
BEÑAT GEREKA

Elkarrizketan:  
Ibon Ibarguren

TXAPAKALEZKA
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pentsatu nuen. Urte hartan Zestuko Udala hango herri 
batekin senidetu zen, ta 2006tik aurrera, Zumaian urtero 
antolatzen dugu ikasleekin Saharako errefuxiatu gunetara 
bidaia, ta proiektu pila bat ditugu jada martxan han.

Hezkuntzan aldaketarik sumatu al dezu urte hauetan? 
Puuf... ikaragarri! Aldaketa handiak eman dira. Lehen 
autoritarismoa zegoen irakasleen partetik; hori ez zen 
bidea. Baina orain irakasleok autoritate oro galdu 
dugu, ta hori ere ez da ona, beste muturrera pasa 
baikara. Irakasleok edozer entzun behar izaten degu, 
ikasleen errespetu faltak aguantatu... baina kontuz 
zerbait desegokia esatearekin! Eskolaren helburua ez 
da soilik gauzak irakastea, pertsonak heztea baizik, ta 
arlo hori —emozionala, etikoa— gehiago landu behar 
da. Baloreak transmititu behar ditugu, ez soilik liburuek 
diotena. Nik horrela ulertzen dut gure lana: irakasle 
baino, hezitzaile gara, ta etorkizuneko pertsonak 
prestatzea da gure erronka.

Nola ikusten dezu erlijioen egoera egun? Aldaketa 
handia eman da azken hamarkadetan, ezta?Zer egin 
beharko litzateke husten ari diren Elizak betetzeko?
Ba kezkatuta ikusten dut egoera. Elizan oso jende 
gutxi elkartzen dela argi dago. Egungo egoeran, 
bi aukera ditugu: bata, orain arte bezala jarraitzea, 
ezer egin edo aldatu gabe. Bestea, krisi hau baliatzea 
gauzak beste era batera egiten hasteko, gure lana 
birplanteatzeko. Garbi dut bigarrena dela bidea. 
Hausnarketa beharrezkoa dugu Kristau Elkarte bezala. 
Ta orain arte ez da asmatu horretan, hutsune handiak 
egon dira.

Asko dira/gara erlijioak jatorrian dituen baloreekin 
bat egin, baina ondoren erlijio agintarien eta Elizaren 
jokabideekin bat egiten ez dutenak/dugunak, hain 
juxtu bigarrenen ekintzak lehenaren aurkakoak 
direlako praktikan…
Erabat ados diozuenarekin. Elizak, erakunde bezala,  
ez ditu gauzak ondo egin arlo askotan ta mina sortu 

du gizartean. Akats larriena boterearekin —eta 
diruarekin— bat egitea izan da. Horrek kalte handia 
egin digu, erlijioak ezin baitu inoiz boterearekin bat 
egin, behar gehien dutenekin baizik. Hala ere, dena 
gaizki egin duela diotenekin ez nago ados. Batzuk 
zuzenean frankismoarekin lotzen dute, ta argi dago 
Estatuko Elizak frankismoa babestu zuela, baina 
Euskal Herrian, adibidez, bertako apaizak ez ziren 
Frankorekin lerratu, bere aurka aritu ziren ta askok 
fusilatuta amaitu. Proyecto Hombre, Caritas, Villa 
Betania edota lehenengo Ikastolak sortzen ere lagundu 
izan du, zeinak lan oso ona ta handia egiten duten. 
Teologia de la liberación korronteak egindakoa ere 
hor dago. Guztia ez du gaizki egin, ez. 

Duela gutxi arte ardi beltza Elizara joaten ez zena 
edo komunioa egiten ez zuena zen. Orain juxtu 
alderantziz da. Oraingo egoera aurrekoaren 
ondorio zuzena al da?
Bai, horrela da. Gauzak ez ziren ondo egin, ta horrek 
ondorioak uzten ditu beti.

Bushi Jainkoak hitz egiten omen zion gauez, 
Afganistanen eta Iraken Gerra Santuak egiteko 
aginduz. Ba al dago Gerra Santurik? Zer afaltzen 
zuen Bushek?
Ez dago Gerra Santurik. Erlijio erakundeak aparte 
utzita, garbi dut sinestunak garenon eta ez direnen 
artean antzeko baloreak defendatzen ditugula, ikuspegi 
etiko batetik. AEBren kasuan, oraintsu pasa den eskola 
bateko tiroketak garbi uzten du gauzak ez direla ondo 
egiten ari. Ikaslea burutik ondo ez dagoela esan dute 
medioek, gu beraiek dioten dena sinesten duten 
txotxongiloak bagina bezala. Arazoa sakonagoa dela 
uste dut, antzeko kasu asko eman baitira azkenaldian. 
Zergatik dago holako amorrua, halako frustazioa 
gazteengan? Zerk bultzatzen ditu besteak hiltzera? 
Kontu oso larriak dira, ta hausnarketa beharrezkoa 
da horiek gainditzeko; horretarako ezinbestekoa da 
isiltasuna. Juxtu gaur egungo gizartean ez daukaguna.
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Iturzaeta Herri Eskolako 6. mailako ikasleak gara 
eta aurten inauterietako jolas eta arratsaldeko 
antolamenduaren kargu egon gara.

Lehenengo mailatik bosgarren mailara arteko ikasleak 
kiroldegian elkartu ziren 14:30ean. Gu dagoeneko 
han geunden gauzak prestatzen.

HH2tik HH5erainoko ikasleak eskolan elkartu ziren eta 
beraien atarian emanaldia egin zuten. 1.mailatik 6. 
mailaraino, bakoitzak bere gustuko mozorroarekin joateko 
aukera eduki zuen; Haur Hezkuntzakoak, aldiz, euskal 
inauteritako pertsonaia ezberdinez mozorratu ziren.

Denok kiroldegian elkartu ginenean, jolasak egin 
genituen; sei ezberdin,maila bakoitza jolas batean 
hasita. Bost minutu pasata, errotazioa egin genuen 
eta maila hori hurrengo jolasera pasa zen. Horrela 
egin zen jolas guztiak pasa arte. Hona hemen egin 
genituen jolasen azalpena:

• Buztana kentzen: jokalari guztiek peto bat 
jarri behar dute ipurdi aldean. Jokalariak beste 
jokalarien bila joan behar dira petoak kentzeko. 
Peto gehien dauzkanak jokoa irabazten du.

• Labirintoa: harrapatzaile bat dago, beste bat 
iheslaria da eta gainerakoak labirintoa. Forma 
bat osatzen dute eta batek labirintoan dauden 
pertsonen norabidea aldatzeko esaten duenean —
eskubi ala ezker— labirintoko pertsonek gorputza 
biratu behar dute; labirintoaren bidea aldatzen da.

• Lurretik altxatzea: binaka edo hirunaka lurrean 
eseri behar dira eta denak batera lurretik altxa. 
Poliki-poliki denak elkartzen joango dira eta 
azkenean denak batera altxatzen dira lurretik eta 
horrela jolasa bukatzen da.

• Globoak lehertu: bikoteka jarri eta beraien barruko 
hanka bestearen hankarekin lotzen da; ondoren globo 

Inauteriak 
2018

bat lotzen zaie hanketan. Beste bikote baten globoa 
lehertu eta beraiena babestu behar dute. Hanketan 
globoarekin jarraitzen duen bikoteak irabazten du.

• Uztaia: biribilean jarri, eskuak eman eta 
uztaiarekin segida-segidan joan behar da. Ezin 
dituzte eskuak askatu, uztaia gorputz osotik pasa 
behar dute hurrengoari pasatzeko. Hasieran uztai 
batekin hasten da eta gero gehitu, bukatu arte.

• Kanguro: pertsona bat harrapatzailea da eta 
besteak iheslariak. Harrapatzera doanean 
"kanguro" esan eta saltoka hasi behar du. Pertsona 
hori berriro jolasten hasi edo "libratzeko" beste 
batek bizkar aldetik salto egin behar dio —Stop 
jolasaren antzekoa—. 

Jolasak egin ondoren playbackekin hasi ginen 
lehenengo mailatik hasi eta seigarren maila arte. 

Playbacka koreografia bat egitea da. Maila bakoitzak 
kanta bat aukeratu zuen eta abesti horren koreografia 
egin zuen. Kiroldegidan dantzatu genituen abesti 
horiek. Hauek dira taldeka aukeratutako abestiak: Ni 
euri tanta banitz 1. mailakoek, Gure nahia 2.ekoek, 
Gora herria 3.ekoek, Aske maite 4.ekoek, Ikusi arte 
5.ekoek eta Madre tierra 6.ekoek.  

Jolas hauek bukatuta, txokolatada egon zen kiroldegi 
barruan Guraso Elkartearen eskutik. Txokolatea eta 
bizkotxoa ipini zuten; ikasle guztiok elkartu ginen.

Arratsaldeko jolas eta antolakuntzaren prestaketan 
gauza asko egin genituen: jolasak adostu eta aukeratu, 
bakoitzaren kokalekua zehaztu, bakoitza burutzeko 
beharrezko materiala lortu: globoak, zapiak eta uztaiak... 
Joko bakoitzak leku zehatz bat eduki zuen kiroldegian eta 
6.mailako ikasleak izan ginen jolasak bideratu genituenak. 
Joko bakoitzak bere arduraduna zuen azaldu eta denbora 
kontrolatzeko. Horrez gain, beste bi ikasle jaialdiaren 
aurkezleak izan ziren.

HARRITARTEN TXUTXUPEKA
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Plastikozko hondakinen 
berreskuratze integrala

Eko-Rec enpresak gidatzen duen EndOfPlastics ekonomia zirkularreko proiektuak 
birziklatze-soluzioak bilatu nahi ditu gaur egun zabortegian amaitzen duten 
edo, kasurik onenean, baliotze energetikoan amaitzen duten Euskal Autonomia 

Erkidegoko kontsumo-osteko plastikozko frakzio nagusietako batzuetarako. Zehazki, 
urtean 200.000 tona plastikozko hondakini irtenbidea eman nahi dio. Horrela, 
ordezko kudeaketa baten bideragarritasuna erakutsi nahi da, eta gaur egun erkidego 
honetan egiten den plastikoen tratamendua hobetu.

Proiektua 2017. urtearen amaieran jarri zen abian, eta aurrea hartu dio 2018ko 
urtarrilean Europako Batzordeak aurkeztutako "plastikoaren estrategia ekonomia 
zirkular batean" estrategia berritzaileari, izan ere, estrategia horretan lagundu nahi 
da. Finantzaketari dagokionez, Eusko Jaurlaritzaren IHOBE sozietate publikoak 
antolatutako "ekoberrikuntzako proiektuen" deialdiko FEDER funtsak jasoko ditu.

EndOfPlastics proiektuaren helburu nagusia da hondakin-frakzioak erabiltzea 
kontsumo masiboko plastikozko produktuak ekoizteko. Hori dela eta, proiektuaren 
jarduera nagusietako bat da teknikoki eta ekonomikoki bideragarriak diren produktuak 
definitzea, plastikozko produktuen industriako eta banaketako sektoreetako 
enpresekin elkarlanean.

Proiektu honen mende dauden frakzioetako material batzuk gaur egun hondakintzat 
jotzen diren arren —nahasketa izateagatik—, kalitate handikoak dira eta egokiak 
dira beste produktu batzuen produkziorako lehengai gisa. Lehen urratsa izaten ari da 
Euskal Autonomia Erkidegoko hondakin-plastiko nagusietako batzuk biltzea —hala 
nola PVCa, plastiko estirenikoak, poliamida edo zenbait jatorritako poliofelinak— 
eta bezero izan daitezkeenekin harremanetan jartzea.

Enpresa parte-hartzaileak
Gaiker zentro teknologikoa arduratuko da garapen fasea bere plastikoen 
tratamenduko planta pilotuan egiteaz, plastikoen aurretratamendurako eta 
transformaziorako askotariko teknologia erabiltzen baitu.

Eko-Rec enpresak, proiektuaren buru den aldetik, Andoaingo bere plantan probatuko 
du garatutako formulen industria-bideragarritasuna eta, merkatuak eskatzen dituen 
zehaztapenen arabera, definituko ditu aurretratamenduko beharrak.

Azkenik, Zicla arduratuko da proiektua kudeatzeaz. Halaber, garatutako materiala 
probatuko du bigarren mailako plastikoen transformadoreen bere industria-sarean.

BI HITZETAN
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 GARBIÑE IBARBIA

Duela egun batzuk Zaragozako altzari azokan izan 
nintzen dekorazio eta barne diseinuko azken joerak 
ikusten. Ez nuen diseinu harrigarririk ikusi, baizik 

eta forma klasikoetan oinarrituriko diseinua. Hankaz gora 
dagoen mundu honi aurre egiteko, diseinuak forma seguru 
eta klasikoetan egin du apustu. Konplikaziorik gabeko 
forma sinpleak eta diseinu klasikoak izan dira protagonista, 
gaur egungo gustu eta beharretara egokitutakoak. 

Esan agur azken urteetan jabetu den diseinu nordikoari, 
guztiz zuriaren joerari; gorri txigortua, berdea, urdina, 
eta abar eramango dira. Koloreek etxe osoko espazioak 
beteko dituzte. Ziurgabetasun garaietan inguru seguru 
zein erosoak behar ditugu eta horregatik gelak 
ilunagoak bihurtuko dira, beroagoak, erosoagoak.

DISEINU JOERAK

Materialei dagokionez, testura naturalen eta 
artisauaren itzulera nabarmena izango da: saretadun 
altzarietan edo sokazko aulki eta lanparetan bilatuko 
dugu. Metalak joera izaten jarraituko du eta urre 
zaharrezko akabera asko ikusiko dugu. Harria ere oso 
garrantzitsua izan da dekorazio eskemetan: marmola 
eta granitoa.

Gaur egun, diseinua sorkuntza berezi eta bakarretan 
baino, giro eta sentsazioak sortzen zentratua dago. 
Sentsazioak transmititu behar ditu, etxebizitza gure 
aterpe fisiko eta psikologikoa baita.

Zure etxeak ondo eta pozik sentiarazi behar zaitu. Hor 
dago gakoa, eta ez da beti erraza izaten!

DISEINUA
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en el modo posible a lo que se 
ordenaba".

1841etik 1870era arte indarrean 
egon zen erregistro horri behin 
behineko izaera eman zitzaion, egun 
ezagutzen dugun Erregistro Zibilaren 
aurrekari modura har daitekeelarik. 
Egun erabiltzen dugun Erregistro 
Zibila, benetan autonomoa eta 
Elizarekin inongo erlaziorik gabea, 
ez zen 1871era arte sortuko. 
1841etik 1870era indarrean 
egondakoa guztiz ordezkatu zen, eta 
aldi horretako liburuak udaletxeetako 
dokumentu historiko sinple eta balio 
askorik gabeak izatera igaro ziren.

egin beharrean, udaletxeetan 
egi ten zu ten. Er regis t roko 
arduradunek egiten zuten gauza 
bakarra parrokoek bidaltzen 
zieten informazioa goitik behera 
udaletxeko liburuetan sartzea zen.

Akta liburuek diotenaren arabera, 
aipaturiko erregistroa sortzeko 
agindua 1843ko otsailaren 24ean 
iritsi zen Getariara: "...expone el 
establecimiento de los registros 
civiles usando las reglas que se 
han de seguir al efecto y remitiendo 
los libros necesarios, y se acordó 
que se satisfaciere el importe de 
tres libros y se diese cumplimiento 

Egun ez dago Erregistro 
Zibi l publikorik gabeko 
udaletxerik, ez luke egon 

beharko behintzat. Ezinbesteko 
estatistika tresna bilakatu den hau 
orain dela mende eta erdi inguru 
hasi zen espainiar lurraldeko 
udaletxeetan zehar zabaltzen, 
ordura arte soilik parrokietan 
jaso tzen bai tzen az tergai 
daukagun Erregistro Zibilak 
biltzen duen antzeko informazioa. 
Parrokia hauetan demografikoki 
azpimarragarriak ziren gertaerak 
jasotzen zituzten —jaiotzak, 
ezkontzak, heriotzak...—, garai 
hartan estatu moderno baten 
kontrolerako ezinbesteko zen 
informazioa, alegia. 

1841ean gaur ezagutzen dugun 
Erregistro Zibila sortzeko lehen 
pausoak ematen hasi ziren 
liberalak. Madrildik bidalitako 
aginduen arabera, 500 biztanle 
baino gehiago zituzten herri guztiak 
behartuta zeuden erregistroa 
izatera, horretarako, jaiotzen, 
ezkontzen eta heriotzen kontuak 
jasoko zituzten hiru liburu izatera 
behartzen zituzten.

Azken f inean, parrokie tan 
eramaten zen erregistro sistema 
berdina erabiltzen zen, baina 
ordutik aurrera parrokian bertan 

ERREGISTRO ZIBILAREN SORRERA

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

HISTORIAREN KATEBEGIAK

ARTZAPE · 2018ko otsaila 11

1841eko Verako (Almeria) jaiotzen Erregistro 
Zibilaren liburua. 

Iturria: blog.vera.es
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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Ondo gurea dugun hitza da. Ez 
dakigu Getariatik kanpora beste 
inon erabiltzen den. Normalean 
txangurru (Maja squinado) izenez 
ezagutzen da jateko oso estimatua 
den itsas karramarro handi hau, 
oskol biribila eta arantzaz betea 

duena.
Ez dugu inongo hiztegitan aurkitu 

txokorro hitza adiera horrekin. 
Pentsatzekoa da txangurru hitzaren 

aldaera bat izango dela.
Bitxikeria bat, hala ere: txokorro 
hitza, hiztegietan, ageri, ageri 
da, baina gaztelaniazko cardo 

lanceolado landarearen ordaintzat. 
Ez dakigu erlaziorik baduten 

itsaskiaren eta landarearen izenek. 
Interesgarria da, baina, bien 
arteko antzari erreparatzea.

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

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

Martxoak 17 
Ilberria

Martxoak 24
Ilgora

Martxoak 2-31
Ilbetea

Martxoak 9
Ilbehera

ZAINTZA
EGUNAK

Martxoan ez du  
zaintzarik. 

FULDAIN 
FARMAZIA

Bidaltzailea
ARTZAPEKO LANTALDEA

TXOKORROA

GETARIAKO HITZA INTERESGARRIAK
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AITOR IRIGOIEN

Nora joan dira?

Beste zerbaiti buruz idaztekoa nintzen, eta 
zirriborroa ere erdi osatuta neukan. Otsaileko 
goiz hotz eta euritsu hartan, alabaina, abesti 

batek intentzioa aldarazi zidan. Aspaldiko partez 
Rise Against taldearen CDa jarri, eta ahaztuta neukan 
Audience of one kanta entzutea zein emozioak 
dantzan jartzea, biak bat izan baitziren. Malkotara 
iristeraino.

Bereziki abestia ixten duen galdera geratu zitzaidan 
barnean, etengabe bueltaka: Where have they gone? 
Neguan hostorik gabe geratzen den zuhaitzak —ia— 
ziur noizbait egina izango duen galdera bera: 

Nora joan dira?

Opor egunetan, irudimenez blai, arrebekin egindako 
era guztietako marrazkiak eta elkarrekin asmatutako 
ipuinak... Ostiraletik igandera, Zestuan, atitta eta 
amamanean egindako egonaldiak, eta han sentitzen 
genuen epeltasuna, maitasuna, goxotasuna eta 
bakea... Eguzki zein euri, sekula aspertzen eta 
nekatzen ez ginen frontoiko futbol eta erraketa saio 
amaigabeak... Adin guztietako gaztetxoz gainezka 
egoten zen Merkeko plazako giro polit hura eta hango 
joko mitikoak...

Nora joan dira?

Petatxoen kolekzioak ziruditen galtzak eta nik tela 
aukeratu ondoren amak eskuz egindako figuradun 
alkandora haiek... Eskolatik irtetean, jendez eta postuz 
gainezka egoten zen ostiraletako azokara egindako 
korrikaldiak... San Juan su erraldoi hura prestatzeko, 
kartoi eta egur bila herri guztian zehar, gora ta 
behera izerditan, egindako hamaika buelta... Errege 
bezperako gauean, lo hartzea ezinezko egiten zuen 
ilusio, urduritasun eta magia uholdea...

Nora joan dira?

Entzundako dena sinesteko eta pertsona guztiengan 
konfiatzeko gaitasuna... Minaren eta dezepzioaren 
aurreko inozentzia garden eta infinitu hura... NI ez 
ezik, GU hitza ere erabiltzen, kontuan izaten, genekien 
garaia. Eskubideak eta betebeharrak biak eskutik 
helduta ibiltzen zirenekoa...Betirako izango omen ziren 
txikitako laguntasunak eta gaztaroko maitasunak…

Nora joan dira?

Ametsez elikatutako jendetza itzelen aurrean, Allendek 
edota Chek errezitatutako duintasun hitzak, guztiontzako 
etorkizun baterako errezetak... Diktadoreek zein haien 
ondorengoek debekatutako ideiez, mezuez betetzen 
ziren horma margotuak... Euren bizitza arriskuan jarriz, 
gurasoen altzoan ikasitako hizkuntza erabiltzen eta 
transmititzen zutenen ausardia eta nortasuna; euren 
sustraiak ahazten ez zituzten zuhaitzak... Familia 
aurrera atera eta ondorengo belaunaldiontzat 
bizimodu hobea uzteko helburu bakarrarekin, kapritxo 
oro baztertuz, lan egitera dedikatu ziren arbasoen 
izerdia...

Nora joan dira?

Etxeko epelean, aulki hutsik ez zegoen mahai-buelta 
ederra, eta hutsunearen ausentzia... Ta zu, amama, 
35 urtez beti ondoan egon zarena, eman didazun 
dena itzultzeko gai izan baino lehen utzi gaituzuna... 
Non zaude azaroaren amaieraz geroztik? Nora joan 
zara? Non eta nola senti dezake adaxka soil batek joan 
den zuhaitzaren presentzia?

Neguaren ostean beti dator udaberria. Nerudak zioen 
moduan, lore guztiak zapaldu arren desagerrarazi ezin 
den udaberria; zelaiak koloreztatzen eta zuhaitzak berriro 
hostoz janzten dituena. Agian galdera hauen guztien 
erantzunik ekarriko ez diguna. Joan direnen galera 
konpondu ezin duena. Baina aurrera egiten laguntzen 
gaituena, gure existentzia lore berriz edertuz.
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34. ZENBAKIA
2004KO ABENDUA  

Aldizkariaren 34. ale hartan, abendua izanik, Gabonei begira 
geunden. Egitaraua errepasatu eta Olentzerok Herri Eskolara 
egindako bisita aprobetxatu genuen harekin hitz egiteko. Urtean 
zehar aspertzeko aukerarik ez zuela zioen, zeregin ugari zituela: 
"Jasotako gutunak irakurri, ume bihurri eta onen zerrenda osatu, 
oparien kaxak eta paperak birziklatu...". Nola jakin nor portatzen 
zen ongi? "Ongi ezagutzen duten helduei galdetzen diet".

Jon Illarramendi

OLENTZEROREN EGUN ESKOLAN
ERREPORTAJEA: Olentzero

Aldizkari guztiak helbide honetan:
issuu.com/artzape

Kostabela bela eskolako kide Salba Manterolak argitu zigun 
"zaletasuna sortzeko" egiten zutela lan. Konplexutasuna aitortzen 
zion: "Oso kirol zaila da, gauza asko hartu behar dira kontuan: 
itsasoa, haizea... arautegia ere oso konplexua da, baina ibilian 
berehala ikasten da". Instalazioetan zituzten zailtasun handienak, izan 
ere, materiala erosi ondoren, uzteko lekua falta zutela-eta okupatzera 
heldu ziren; aldagela, dutxa eta komunik ere ez zutela zioen. 

Irantzu Ezenarro

BELA SUSTATZEKO JARDUNEAN

GABON OHITUREN ERREPASOA

ELKARRIZKETA: Salba Manterola

KATRAPONAKO PETRILETIK: Juanita Isasti 

Gabonetak ospakizunen ohitura aldaketak aipatu zizkigun Juanita 
Isastik. Batetik, alaitasunean: "Uan etzakau poztasuniik, urte guztian 
ondo jaten diu eta". Bestetik, jatekoak aldatuta ere, berea mantentzen 
zuen: "Nik beti horrela iten diat: aza-olioa, kazuela txanpinoia, 
bakailua piperrakin edo tomatiakin eta gainetik haragia. Postreako 
prexixo konpota, eta, geo, arrozconleche eta turroia". Kantuan, aldiz, 
etxez etxe ibiltzen ziren: "kalian kantuan ibiltzia uaingo kontuak dia".

Jon Illarramendi

PETRILETIK IKUSMIRAN
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Askizu auzokoak ditugu hil honetako bi etxeak 
ere. Lehen begiratuan, esanahi iluneko izenak 
dirudite biek, baina ez da halakorik.

AGERRE. Ageri (agiri) hitza dago izenaren oinarrian; 
'agerian, toki ireki eta haizetsuan, baso- eta oihan-
inguru'tik aparteko lekua adierazten du. 

Euskal Herriko herri asko eta askotan dago izen hori 
duen baserriren bat. Getarian, Askizun bertan, badira 
hiru: Agerre, Agerregoikoa eta Agerreberri ere. Eta 
baserri-izen modura ez ezik, abizen modura ere oso 
izen erabilia eta ugaria da. 

Agirre izena Agerreren aldaera da, etimologian 
ageri eduki beharrean, agiri daukana. Hartara, 
esanahi bereko aldaera asko dituzten oinarri-
izenak dira, hauetan ikus daitekeen bezala: Agerre, 

Agerre. Ziarre.

Agerre eta Ziarre
ANDRES ALBERDI

Ager, Agerrebe(he)re, Agerrete, Agerri..., Agirre, 
Agirregabiria, Agirrebengoa, Agirrebe(he)re, 
Agirreberri, Agirreurreta... / Iparragirre, Eizagirre, 
Izagirre, Egoagirre...

ZIARRE. Zehar dago izenaren oinarrian (edo haren 
aldaerak diren zeihar, ziher, zear, ziar osagaiak). 
'Aldapan, maldan, toki oker, makur, bihurri, inklinatu'an 
dagoen parajea esan nahi du.

Elementu honekin eraturiko toki-izenak ere ugari dira 
Euskal Herrian, aldaera askorekin. Zearra eta Ziarra 
dira oinarrizkoak. Baina beste asko sortu dira horien 
elkarketatik. Esate baterako, errepara izen hauei eta 
duten esanahiei: Zearsolo/Ziarsolo (aldapan dagoen 
soroa), Ziardegi/Ziartegi (toki inklinatua), Zearreta/
Ziarreta (aldapa edo inklinazio askoko parajea), 
Zearbide/Ziarbide (toki bihurriko bidea).

TOPONIMIA
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Amantala jantzi nahi diat. Bizirik egon nahi dutela 
oihukatu beraien alboan. Aski dela marru egin, 
indarkeria matxista terrorismoa dela, genozidio 

hutsa adierazi.

Gure gizartea oraindik eredu patriarkal eta atzerakoian 
oinarrituta dagoela salatu nahi diat. Emakumeen lanik 
gabe gure herria gelditu egingo litzatekeela konturarazi 
nire ingurukoei; ikastetxeak, ospitaleak, administrazioa, 
baserriak, tailerrak, baforeak, dendak... geratu egingo 
liratekeela beraien jardunik gabe, sekulako pisua dutela 
gure ekonomian eta batez ere guztion ongizatean.

Besoko morea eraman nahi diat, betaurreko ubelak 
jantzi, beraiekin batera eskua emanda hango 
eta hemengo manifestaziora joan, atzean jarri, 
protagonismoa zuena dela esan, babesa eman, zuekin 
gaudela sentiarazi.

Lilatoian parte hartu nahiko nikek, ez lehiatzeko, 
ez, helburu komun baten alde elkarrekin korrika 
egiteko baizik. Urtean egun horretan bakarrik korrika 
egiten duen horri hauspoa emateko, animatzeko, 
txaloa jotzeko, eskua emateko, babesteko, eroso 

ZIGOR SAIZAR

...eta nik ez diat gizonezkoa izan nahi

sentiarazteko... eta helmugan besarkatzeko. Saltaka 
elkarrekin eginez berdintasunaren helmugara iristeko 
elkarrekin borrokatuko dugula adierazteko. 

Emakumezkoek hartzen dituzten zamak partekatzen 
ditugunok beraien konplize izan nahi diagula 
jakinarazi nahiko niekek, eguneroko jardunarekin 
berdintasunaren aldeko konpromiso irmoa hartuta 
daukagula adierazi. 

Argi baitzaukat borroka hau irabazteko elkarrekin egin 
beharko dugula bidea, konplizitateak bilatu, elkarlana 
egin, inklusibitatea landu inor alde batera utzi gabe.

Bai, nik ere nahi diat amantala jantzi, edo besoko 
morea, edo betaurreko ubelak eraman inoiz ubelduko 
ez diren begien irriak ikusteko. 

Agian ahalko diat, zeren genero sistema bitarraz 
aparte —emea edo arra— askotariko gorputz, ibilbide, 
bizipen, ahalmen eta identitateak badituk —bollerak, 
transak, etab.—...

...eta nik ez diat gizonezkoa izan nahi. 

SALBERAK ITSASKABRARI



FERNANDO ALBERDI

Duela urte batzuk, Dona Doni izozki denda jarri zuen martxan Fernando Alberdik. 
Artisau lana da harena, eta aitortu du gustura ari dela horretan; berak egiten ditu 
izozkiak. Azken asteetan Ourensen (Galizia) eta Madrilen izan da, Espainiako 
izozkigile elkarteak antolatutako (ANHCEA) 'Concurso Cattabriga & Anhcea 
al Mejor Sabor Nacional’ txapelketan. Ourenseko lehen postua eta Madrilgo 
hirugarrena bere lanean aurrera jarraitzeko bultzada direla uste du.

"EPAIMAHAIAK DENA BALORATZEN 
DU: LANA, IZOZKIA, AURKEZPENA..."

TESTUA 
JON ANDER DE LA HOZ

ARGAZKIAK
IOSEBA FUENTES

ELKARRIZKETA
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"Ourensen nire txanda iritsi arte oso urduri egon 
nintzen; behin txanda igarota, lasaitu nintzen"

Ourenseko txapelketan 
irabazita lortu zenuen Madrilgo 
txapelketarako txartela. Zer 
esan nahi du horrek zuretzat? 
Ni ikustera eta ikastera joan 
nintzen. Baziren beste herrietako 
izozkigileak ere, ezagutzen 
nituenak, eta orain, denda 
itxita daukagunez, pixka 
bat saltseatzea zen asmoa. 
Helburu horrekin joan ginen.

Behin Ourenseko kanporaketara 
joanda, lehen postua lortzea 
espero zenuen? 
Ez, ez. Ez genuen espero. Ea 
sailkatzen ginen, hori pentsatu 
izan nuen, baina besterik 
gabe. Ez ginen parte-hartzaile 
asko ere; bederatzi ginen, 
eta horietatik hiruk eskuratu 
zezaketen hurrengo faserako 
txartela. Gainera, hara iritsita 
jende ona ikusi nuen, nik baino 
esperientzia gehiago zuena. 
"Hemen ez diat ezer egiterik", 
pentsatu nuen. Horregatik, irabazi 
nuela jakitean sorpresa izan 
zen, espero gabekoa zelako.

Beraz, gustura, ezta ? 
Bai, baina oso gaizki pasa 
nuen, egun guztia han bueltaka, 
goizetik gaueraino baitzen. Nire 
txanda iritsi arte oso urduri egon 
nintzen; behin txanda igarota, 
lasaitu nintzen pixka bat. Gero, 
esan zidatenean irabazi nuela... 
orduan ederki, baina ordura 
arte gaizki pasa nuen, noski.

Bederatzi lagun aritu zinetela 
aipatu duzu. Nola izan zen 
txapelketa? 
Binaka ziren kanporaketak, 
eta niri hirugarrenean egokitu 
zitzaidan, arratsaldeko 15:00ak 
aldera. Ordura arte besteei 
begira egon nintzen; nire 
txanda egokitu zenean, bi 
ordu izan nituen lanak egiteko. 
Bi izozki egin behar nituen bi 
ordutan, baina ez hori bakarrik; 
aurkezpena egitea eta makinak 

eta gainontzeko guztia garbitzea 
ere bi ordu horien barruan sartzen 
zen. Orduan, epaimahaiak 
zenbait gauza aztertzen zituen: 
nola egiten nuen lan, zer 
mugimendu egiten nituen...
Azkenean, epaimahaiak guztia 
baloratzen zuen: zure lana, 
izozkia bera, aurkezpena...

Orokorrean baloratzen zuten 
lana, beraz? 
Bai. Lehen helburua aipatu 
duzunez, nire asmoa fasean 
aurrera egitea ere bazen, baita 
herriarentzat ere. Getariarrek ere 
ikus zezatela izozkiak egiterakoan 
saiatu egiten garela, eta zergatik 
ez? Harrotasun puntu bat 
emateko ere bai. Hori da niretzat 

sari handiena; izozkiak erostera 
etorri ohi den jendearentzat 
ere badela sari hau.

Zein izozki egin zenituen? 
Bi egin behar izan genituen, eta 
horietako bat derrigorrezkoa zen. 
Epaimahaiak esaten zuen zein 
egin behar zen —finalean ere 
bai—. Tarta sucher deiturikoa da; 
txokolate asko duen helatua da. 
Madrilen ere egin behar izan 
dugu; eta han irabazita, estatu 
mailako tarta sacher zapore 
onenaren titulua ematen dute. 

Beste zaporeko izozkia 
norberak hautatzen du, eta 
nik mangoa aukeratu nuen, 
pikante apur batekin.

Alberdi eta taldekidea Ourensen —goian— eta Madrilen —behean—. /Arg.: Arte Helado

ELKARRIZKETA:
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Pikantearekin? 
Bai. Mango izozki dendan 
ere badaukagu, baina 
horrelako lekuetan buelta bat 
eman behar zaio, eta zerbait 
bereziagoa egin. Orduan, 
mangoa oso gozoa denez, 
pikante pixka bat sartzea 
erabaki genuen. Egia esan, 
asko gustatu zitzaion jendeari.

Zer dela eta erabaki zenuen 
bigarren izozkia mangoarena 
egitea? 
Bere jokoa badu. Guk fruten 
izozkiak urarekin egiten ditugu; 
freskagarriak izaten dira, baina 
ez oso krematsuak. Bagenekien 
gainontzekoek krematsuak egingo 
zituztela, eztia, txokolatea eta 
abarrekin; hargatik aukeratu 
genuen sorbete moduko bat 
egitea. Mangoak, ordea, fibra 
asko du sorbete eran izanagatik 
ere, baina amaiera krematsua 
du. Horregatik egin genuen 
apustu hori; arriskatu ginen, baina 

jakinda krema handia duela 
amaieran. Nire ustez, sorpresa 
izan zen epaimahairentzat.

Nola ikusi zenituen aurkariak? 
Oso maila onean. Noski, guztiok 
geunden urduri eta akatsak 
egingo genituen, baina halere 
ondo. Denak profesionalak 
ziren, izozki dendak zituztenak, 
gozotegietakoak...ni izango 
nintzen gazteenetakoa. 
Han esperientzia asko 
zuen jendea zegoen.

Bestalde, nik aitortu behar 
dut lagundu egin nautela. 
Geroko lana nik egin dut, 
baina nire irakasle Carlos 
Arribasek eta Txokoko 
Enriquek —Fleischmann— 
aholkatu egin naute.

Halako mailako jendeari 
irabaztea bultzada da zure 
bidean? Lehen aipatu duzu 
herritarrena... 

Bai, apur bat hori bilatzen 
nuen. Getarian gauza asko 
ditugu onak, eta izozkiena 
gehitzea, ba... ondo. Niri 
gustatuko litzaidake getariar 
bat kanpoan izozkiei buruz ari 
denean, "guk ere herrian onak 
ditugu, ba" esan ahal izatea. 
Hori da saririk onena niretzat.

Madrilera ere iritsi zara. —
Elkarrizketa Madrilen jokatutako 
finala baino lehen egin zitzaion; 
finalean hirugarren postua 
eskuratu zuen—. 
Valentziako jendea ere 
prestatuta dago, baina 
esperantza pixka bat izan 
dut. Nire probaketak egiten 
aritu naiz azken boladan, eta 
saiatzeko intentzioz joan naiz.

Beraz, prestatuta joan zara 
Madrilera? 
Bai, behin horra iritsita, 
esfortzu txiki bat egin dut.

Ezberdintasun handia dago 
Madrilgo txapelketatik 
Ourensekora? 
Madrilen ere bederatzi lagun 
izan gara. Gure fasetik 
sailkatutako hiru lagun joan 
gara; gero, Valentzia inguruan 
ere beste bederatzi aritu ziren 
lehen fasean, eta handik ere 
hiru. Madrilen jokatu zuten lehen 
fasean 30 izozkigilek hartu 
zuten parte, baina Andaluziatik 
joandakoek ere bertan hartu 
zutelako parte. Hala, finalean 
ere bederatzi lagun izan 
arren, guztira 50 inguruk hartu 
dugu parte txapelketan.

Proposamen bera erabili al duzu 
bi faseetan? 
Bai, baina hobetua. Azkenean, 
nire asmoa Madrilen aurrekoa 
hobetzea izan da. Alegia, 
aurrez egin nituen akatsak 
zuzendu eta ahal izan den 
neurrian perfekzionatzea.

Mangoa Ezpeletako piperrautsarekin. /Arg.: Arte Helado

"Mangoak fibra asko du sorbete eran izanagatik 
ere, baina amaiera krematsua du. Horregatik 
egin genuen apustu hori. Nire ustez sorpresa 

izan zen epaimahaiarentzat"

Ourense eta Madrileko sariak. 

ELKARRIZKETA
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Lokaleko eskaintza kristalean.

Dona Doni izozki dendak 
planteamendu berria ekarri du 
Getariara? 
Izan liteke. Iruditzen zait 
Getariak behar zuela horrelako 
zerbait, aurrez egon direnak 
gutxietsi gabe. Izozki denda 
txiki bat jartzeko adina merkatu 
bazegoela uste nuen. Hala 
ere, apustua egin behar izan 
genuen; ikastera joan, izozkiak 
egiten ikasi... Emazteak 
esan zidan gauzak ondo 
egin behar zirela, ikasita, 
eta halaxe egin dugu. Behin 
ikasita, jarri dugu denda.

Beraz, pena merezi izan du, 
ezta? 
Bai, zalantzarik gabe. Pena da 
sasoi batzuetan bakarrik ireki 
ahal izatea; ez da urte guztirako 
negozio bat. Baina oso gustura 
nago. Bost hilabete egiten 
ditugu, eta jende asko etortzen 
den arren, denda txikia da. Hori 
bai, oso gustura nago bai egin 
nuen apustuarekin, baita herrian 
izan duen erantzunarekin ere.

Izozkia egiteko zer 
prozesu jarraitzen duzu 
egunerokotasunean? 
Denboraldia denean, egunero 
egiten dut izozkia. Kalkulatzen 
aritzen naiz, zer saldu dudan 
eta hurrengo egunerako zer 
behar dudan. Makinaria 
italiarra dugu, eta egunero 
aritzen naiz horrekin. Txikia 
da, eta gauzak ezin ditut 
denbora luzerako egin, baina 
hobeto dela iruditzen zait: 
izozkia beti dago freskoagoa, 
eta aldi berean, hobea 
egoten dela esango nuke.

Nola hautatzen duzu zein 
zaporetako izozkia egin behar 
duzun? 
Neurri batean, bezeroek 
eskatzen dutenaren arabera. 
Halere, beti gustatzen zait beste 

lekuetan ikusi ditudan gauzak 
egitea, baita beste izozkigileren 
batekin hitz egin badut, hark 
esandakoak egitea ere. Hori ez 
da beti ondo irteten; askotan, 
zure ilusio guztiarekin egiten 
duzu izozki bat, baina bezeroen 
artean ez du arrakastarik, nahiz 
eta oso ona egon. Orduan, 
jendeak eskatzen duenaren 
arabera jokatu behar duzu.

Zein da gehien eskatzen 
dutena? 
Jogurt zaporekoa da gehien 
saltzen dena. Gero, bezero 
gazteei garrantzia handia eman 
behar zaie: oso garrantzitsua 

iruditzen zait haien iritzia. 
14-20 urte artekoek eskatzen 
dutena garrantzitsua da; baita 
helduena ere, baina gazteek 
ekartzen dituzte ideia berriak, 
haiek dakarte freskotasuna. 
Gero, irabiakiak zein krema 
eta gainontzekoek ere badute 
garrantzia. Irabiakiek arrakasta 
izaten dute, eta helduek 
hartzen dute gehienbat.

Noiz zabalduko duzue aurten?  
Aste Santuan. Goiz egokitu 
da aurten, baina ohitura 
hori dugu. Gero, behin Aste 
Santua igarota, asteburuetan 
zabaltzen hasiko gara.

Alberdi Dona Doni izozki dendan, "Gure izozkia zure irria" leloaren aurrean.

Denda kanpoko izozki deigarriarekin.

ELKARRIZKETA
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"Sistema honek ez du funtzionatzen emakumeon 
ekarpenik gabe, eta hori erakutsi nahi dugu 
grebarekin". ELA sindikatuko ordezkari Leire 

Txakartegik iragan otsailaren 6an egindako 
adierazpenak dira horiek. Egun horretan erregistratu 
zuten mar txoaren 8an Emakumeok*Planto 
lelopean egingo den greba feminista, Bilboko Lan 
Ordezkaritzaren bulegoetan. Gauza bera egin zuten 
hurrengo egunean Iruñean.

Nazioarteako grebara deitu dute mugimendu feministek; 
guztira, munduko 70 herrialde baino gehiagotan egin 
dute geldialdirako deiadarra. Euskal Herrian, bertako 
mugimendu feministak egin du, eta berehala atxikitu 
da gehiengo sindikala —UGT eta CCOOk Espainiako 
deialdia babestu dute—. Halaber, alderdi politiko eta 
eragile ezberdinek ere bat egin dute, baita eragile 
sozial, kultural eta politikoetako zenbait agintarik ere. 
Lau zutabetan oinarrituko da hilaren 8ko deialdia 
Euskal Herrian, eta lau orduko lanuzteak egingo dituzte: 
11:00etatik 15:00etara eta 18:00etatik 22:00etara. 
Enplegu grebaz gain, zaintza lanen greba, kontsumo 
greba eta ikasketa greba ere egingo dute.

Grebarekin bat egingo dute zenbait getariarrek; 
horien artean, bat gehiago da Maitane Subijana 
kazetaria. Gertutik landu du grebaren gaia, eta bere 
iritzi artikuluek sarri tolesten dituzte feminismoaren 
ertzak. Horregatik, greba deialdiaren aurrean ez zaio 
inolako zalantzarik sortu. Subijana, azaldu duenez, 
egun ez da inongo taldetan aritzen, baina ez dio 
militantzia feministari uko egiten: "Egun, nire kasa 

ari naiz militatzen". Hala ere, zehaztu du Getarian 
badagoela Mariñak izeneko taldea, nahiz eta "egun 
dinamikarik ez duen ia". Gazteen inplikazio faltarekin 
lotu du hori, 30 urtetik beherako emakumerik ia ez 
baitago mugimendu horren jiran. 

Greba egiteko beharra dagoela argi ikusten du 
Subijanak. Haren esanetan, "emakume hutsa 
izateagatik jasaten ditugun zapalketa guztiengatik 
egin beharra dago". Era guztietakoak azpimarratu 
ditu; zehaztu duenez, "oso agerikoak diren biolentziak 
daude, baina, horiez gain, biolentzia isil asko jasaten 
ditu emakumeak". 

Greba lau zutabetan oinarritu izana ez da kasualitate 
hutsa. Euskal Herriko mugimendu feministak 
Emakumeok*Planto egunaren karietara egin zuen 
aurkezpenean azaldu zuenez, "sistema honek sexuaren 
araberako lan banaketa bultzatzen du, eta ezkutatzen 
eta gutxiesten ditu bai feminizatutako ogibideak, bai 
bizitzaren iraunkortasunarekin zein zaintzarekin lotutako 
lanak ere". Hor kokatu ditu haurren hazkuntza, heziketa, 
biziraupenerako nekazaritza, mendekotasun egoeran 
dauden pertsonen arreta, elkartasun sareak, euskarri 
afektiboak eta beste zenbait arlo.

Horrez gain, mugimendu feministaren arabera sistema 
honek ez ditu enpleguak modu berean baloratzen. 
Adibidea ere jarri zuten hori azaltzeko. Izan ere, 
azpimarratu dute Hego Euskal Herrian, bataz beste, 
7.680 euro gutxiago kobratzen dutela emakumeek 
gizonekin alderatuta. Lanaldien iraupenari dagozkion 

Greba feminista

Euskal Herriko mugimendu feministak grebara deitu du datorren martxoaren 8rako, 
"Emakumeok*Planto" lelopean. Getarian mobilizazio deialdirik egin ez arren, greba deialdi-
arekin bat egin dute emakume askok; Maitane Subijana kazetariarekin xehatu ditugu greba 
bera eta feminismoa.

BERTAN PLANTO, 
AURRERA EGITEKO

Testua
JON ANDER DE LA HOZ

ERREPORTAJEA
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ezberdintasunak ere azpimarratu dituzte, eta azaldu 
dute "bizitza pertsonala, soziala eta politikoa bateratzea 
eragozten duen gurpil zoro batera bultzatzen gaituela".

Horiek guztiak bere egin ditu Subijanak, eta gaineratu 
du "genero bakoitzari rol batzuk esleitzen" zaizkiola, 
eta gizartea horiek erreproduzitzen ari dela. Debate 
politikoetako kuoten adibidea jarri du. Kazetari 
getariarraren esanetan, "izate hutsagatik gizonak 
gorago daude, haien pribilegioei uko artean egoera 
ez da aldatuko".

Halaber, hainbatek feminismoan interesa duela uste du, 
eta jardun politikoarekin lotu du hori. Azpimarratu du 
egun feminismoa politikarien agendan dagoela, baina 
zalantza du horren eragile ez ote den izan gizarteak 
duen benetako interesa. Horren adibidetzat, zehaztu 
du feminismo hitza Google atarian bilatuenen artean 
dagoela.

Getarian mobilizaziorik ez
Gaur-gaurkoz, Euskal Herriko Mugimendu Feministaren 
sare sozialek ez dute mobilizaziorik iragartzen 
Getariarako datorren martxoaren 8an. Horregatik, 
Subijanaren ustez zaila izango da grebak herrian izango 
duen eragina kuantifikatzea: "Deialdirik orokorretik 
kanpo ez denez deitu, norberaren hautuetan oinarrituko 
da greba". Besterik ezean, ikasleen, dendarien eta 
publikoari begira lanean ari direnen hautuak izango 
dira greba kuantifikatzeko modu bakarrak. 

Getarian ez, baina Urola Kostako koordinadora 
feministak mobilizazioak deitu ditu Azpeitia, Azkoitia, 
Zestoa, Zumaia, Zarautz eta Orion. Horietan guztietan 
zenbait ekitaldi egingo dituzte martxoaren 8an, eta, 
bezperan, Getariari hertsiki loturiko gai bat jorratuko 
dute Orion: arrantza, genero ikuspegitik aztertuta.

Era batera edo bestera, Subijanak greba egitera 
bultzatu ditu Getariako emakumeak, eta zehaztu 
du "eremu denak hartzen dituela". Bere amonaren 
adibidea jarri du horretarako: "Beste bizipen batzuk 
izan ditu, baina berari ere badagokio greba hau. 
Etxean ere lan egiten da, eta bazkaria ez egin eta 
amantala leihotik zintzilikatu dezake". Izan ere, etxeko 
langileen greba irudikatzeko proposamenen artean 
kokatu dute amantalak zintzilikatzearena.

Greba honek emakumeen egoera sozioekonomikoa 
ezbaian jartzeko asmoa du, eta hura iraultzeko beharra 
azpimarratzen du, azpiraketak bazter uzteko. Euskal 
Herriko mugimendu feministek greba deialdiarekin 
bat egingo dute; nazioartean aurrekariak dituen arren 
—Latinoamerika, Katalunia, Islandia—, lehen aldia 
da hemen gisa horretako greba egiten dela. Hala, 
emakumeak planto egitera doaz, bidean aurrera egiteko.

Lantoki eta ikasgeletan lanuzteetara 
batuz.

Mobilizazioetara joanez; nagusiak 
12:00etan eta 20:00etan.

Amantala (edo beste tresnaren bat) 
balkoitik zintzilikatuz zaintza lanak 
azaleratzeko. 

Merkatuan kontsumitzeari utzi, 
batez ere langileen esplotazioaren 
ikur diren enpresa handietan. 

Greba zabalduz eta zure eskualdean 
antolaketan parte hartuz.

Zaintzeari utziz, lan hori beste 
emakumeen* esku utzi gabe.

Edonon zaudela besoko morea 
jantziz.

Grebarekin bat egiteko hainbat modu proposatu dituzte  
mugimendu feministek Hemen batzuk:
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1 Osteguna 
Pintxo-poteoa  
Ordua: 19:00 
Lekua: gaztetxea 

2 Ostirala 
Kontzertuak: Herstura eta Jasan  
Ordua: 22:15 
Lekua: gaztetxea

4 Igandea 
29. Lilaton lasterketa 
Ordua: 10:30 
Lekua: Boulevard (Donostia)

Anoetara irteera: Real 
Sociedad-Alaves 
Ordua: 16:45 
Lekua: plaza 
Antolatzailea: Urritza Aisialdi Taldea

Zinema emanaldia
Ordua: 17:00 
Lekua: Gure Txeru aretoa 
Antolatzailea: Guraso Elkartea

6 Astelehena 
Errigorako otarrak eskatzeko 
izen-ematearen hasiera 
Lekua: drogeria eta farmazia 
Antolatzailea: Getariako Eskubide 
Sozialen Karta 
Pare bat arratsaldez Berdura plazan 
mahaia jarriko dute.

8 Osteguna 
Emakume Langileen 
Nazioarteko Eguna 
Ordua: 12:15 
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola 
Antolatzailea: Eskola eta Udala 
Umeen leloak bistaratu, manifestua 
irakurri, bertsoak abestu...

Pintxo-poteoa  
Ordua: 19:00 
Lekua: gaztetxea

11 Igandea 
Mendi irteera: Deba-Markina 
19 kilometroko ibilbidea.

Zinema emanaldia
Ordua: 17:00 
Lekua: Gure Txeru aretoa

13 Asteartea
Hitzaldia: "Kristau heziketa. 
Aste Santuko testuetan 
oinarrituz" 
Ordua: 17:00 
Lekua: Alhondiga
Guillermo Lucco La Salleko 
erlijiosoaren eskutik.

14 Asteazkena
Porrotx eta Uxue Alberdi 
Ordua: 18:00 
Lekua: Alhondiga 
Antolatzailea: Getariako Eskubide 
Sozialen Karta
Hezkuntza publikoko greben harira.

Solasaldia irakasleekin: Belen 
Zabala eta Argizka Zulaika 
Ordua: 19:00 
Lekua: Alhondiga

15 Osteguna 
Hezkuntzako greben harira, 
kontzentrazioa 
Ordua: 18:30 
Lekua: plaza

Pintxo-poteoa  
Ordua: 19:00 
Lekua: gaztetxea

18 Igandea 
40. Gure Txeru Banakako Esku 
Pilota Txapelketaren finalak 
Ordua: 12:00 
Lekua: frontoia

Zinema emanaldia
Ordua: 17:00 
Lekua: Gure Txeru aretoa 

22 Osteguna 
Katukaleren saioa 
Ordua: 18:30 
Lekua: liburutegia 
Eider Rodriguezen "Bihotz handiegia".

2018ko MARTXOA

AGENDA
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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.



www.artzape.eus

• Albisteak
• Agenda
• Aldizkariak
• Galeria
• Bideoak
• Inkestak
• Komunitatea

komunitatea@artzape.eus-era 
idatzi kide izateko

Izen-abizenak:

Helbidea-Herria:

Telefonoa:

Helbide elektronikoa:

Kontu zenbakia:

Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

egin bazkide

Txeruko postontzian // info@artzape.eus


