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2018ko kuotak

Bazkideok:

Maiatzaren erdialdean jasoko dugu Artzape Euskara 
Elkartearen urteko bazkidetzaren kuota.

Horregatik, azken urtean zuen bankuko datuetan 
aldaketarik izan bada, eskertuko genizueke 
maiatzaren 11 baino lehen jakinaraztea. 
Horretarako 943 000 548 telefono zenbakira deitu 
edo info@artzape.eus helbide elektronikora idatz 
dezakezue. 

Beste urtebetez, eskerrik asko gurekin jarraitzegatik 
eta proiektuari emandako arnas zein babesagatik.

Artzape Euskara Elkartea

Labanak zorrozten

Artzape, getariarron topaleku, alde zaharretik kaira 
doazen kaleek bat egiten duten gune, herritik itsasora 
joan nahi duen ororen pasabide. Bertatik begiztatzen 
da kaia edo moila, eta bertan dago oraindik ere 
herria itsasoaren enbatatik babesteko eraikitako 
harresi zaharra. 

Artzape, itsasoratzeko zeuden arrantzaleen 
elkargunea eta lagunarteko hizketaldirako tokia. 
Baita itzuleran, etxera bueltan zetozenen topagunea 
ere. Han dago harrizko pretil zaharra; arrantzaleek 
labanak zorrozten zituzten bertan, arbelezko harriak 
zorrozte leuna lortzeko eta harearria latzagoa izan 
zedin, tartean errekarria betelanerako. Gogoan dut 
nola aitak eta beste arrantzale askok labana ateratzen 
zuten, hatz lodiaz listukatu eta harriaren kontra pasa 
eta pasa norberak bere gustura jarri arte. 

Zenbat berriketaldi, zenbat istorio eta pasadizo, 
"akordatzen al haiz kabroi hartaz? Bai ia hondoratu 
gintuena", edo "eta besteak nola lagundu zigun 
matxura harekin trabes gelditu ginenian?"... Bitartean, 
elkarrizketatik kanpo, herriko harriztatutako kaleak 
bezain zaharra zen keinu mekanikoaren hotsa 
entzuten zen: tra,tra,tra harriaren kontrako leuntze 
horren ukitzea. 

Baina, ai ama!!! Harri zahar horiek hitz egiterik 
izango balute... Herriko historiaren zati bat aditzera 
emango zuten harriak estali zituzten, lauzak jarri 
zituzten gainean. Agian, ez omen zen egokia 
turismoari begira bizi den herri batentzat, edo hori 
pentsatu zuten "lehortarrak" ziren jaun batzuek. Gure 
kulturarekiko enpatia eza edo ezjakintasuna, zer zen? 
Ez dut garbi. 

Hori bai, itxaropena dut, ez dut galdu nahi. Egunen 
batean etorriko dira, kanpotik etorriko dira, eta bere 
garaian ikertu gabe, argazkirik gabe, dokumentatu 
gabe utzi zuten harresiaren zati hori aztertuko 
dute, eta duen garrantziaz jabeturik harlauza itsusi 
horiek altxatu eta historia, gure historia, irakurriko 

dute. Niloren ertzean egin zuten bezala, hemen ere 
landutako harriek hitz egingo dute, berriketaldietan 
kontatutako arrantza egunak, baleen inguruko 
kontakizunak, hegaluzeen harrapaketak, galernari 
nola ihes egin zioten egun beltz batean herriko 
itsasontziek...

Nork eman behar du gure herri arrantzale honen 
historiaren berri? Nork kontatu eta nork jasoko du?

Atal hau herritar, talde zein elkarteek zuen ekarpenak egiteko da. Zuen iritzi, gutun, argazki, zorion-agur, 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 komunitatea@topagunea.com helbide elektronikora bidali edo Txeruko postontzian utzi daitezke. 

Tomas Otamendi

ZUEN TXOKOA
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Kontxatik gindoazen korrika TRI-PAKALEZKA 
TEAMeko hirukotea. Gogor ta serio ari ginen 
entrenatzen udan Donostin izaten den Guiri-

Krosserako. Aquarium parera iristean, alabaina, 
mugimendu arraroak sumatu genituen: arrantza 
munduko tropel bat aurrean, tartean getaiar pila bat, 
arrantzale ohi, barku jabe, sare-jostaile... a ze saltsa! 
Ta haiekin Andresko Xabier bezalako PPko politikari 
korbatadunak... Pixkat aurrerago, ordura artekoa 
nahiko ez bazen, Getaiko txakolinaren mega-txosna 
zegoen, eta ondoan McPanamanen parrillen-postua... 
Uuufff! Arrain nahastua, nahastuegia... 

Zer ari zen pasatzen? Getaiarrek kapitala abordatu al 
zuten? Non zeuden Aste Nagusiko Donostiko piratak 
euren portua babestu gabe? Ez genuen ezer ulertzen... 
Erantzunak behar genituen, baino guk inori ezer 
galdetu aurretik, sare-jostaile bat gerturatu, ta dena 
kontatu zigun: Gipuzkoako kofradiek 100 urte bete 
izana ospatzen ari ziren. 

Ta hori entzunda, zalantza sortu zitzaigun: nolakoa 
ote zen Getaia duela 100 urte? Zein izango zen 
arrantzaren egoera 1918an? Elkarri begiratu, ta 
denok berdina pentsatu genuen. Minutu gutxian 
denboraren makinan ginen, izerditan, oraindik 
korrikako arropakin.

Ateak berriro irekitzean, arrotza zitzaigun Getaria 
batean ginen. Zuzenean mollara jaistera jun ginan. 
Baina, a ze ezustekoa: Txoritonpeko aldapa bakarrik 
zegoen behera jaisteko; ez zegoen beste biderik. Ta 
molla altxerrian zegoen, altxerriko aldapa zen molla 
osoa! Beste dena harraldea zen! Kofradia Zaharra 
ez zegoen —1919-1922 artean eraiki zuten—, ezta 
dikerik ere, San Anton uharte bihurtzen zen marea 
igotzean... 18 barku inguru zeuden guztira, batzuk 
belakin ibiltzen ziren egurrezko bote haundiak ziren, ta 
berrienak baporezko motorrak, ikatzakin zebiltzanak. 
Bakoitzean 8 arrantzale jarduten ziren lanean. 

MIKEL MUGIKA

AITOR IRIGOIEN
BEÑAT GEREKA

Denboraren makina:  
arrantza duela 100 urte

Bereziki antxotan, sardinetan eta berdeletan ibiltzen 
ziren, mallako sareekin. Antxoa sarean kateatuta, 
mallatuta ekartzen zuten, eta altxerrian sare-jostaileek 
kentzen zituzten arrainak saretik. Bistakin arrantzatzen 
zuten, radarrik ez baitzegoen. Viverorik ere ez zuten 
barkuek, eta arraina gatzatuta barriketan gordetzen 
zuten ondo mantentzeko. Ta saldu ondoren —erostaile 
gehienak italiarrak ziren— mollarako errepiderik 
ez zegoenez, barku handiak etortzen ziren tarteka 
altxerrira, han barrikak kargatu ta Santoña ingurura 
itsasoz garraiatzeko.

Nola eta zenbat aldatu diren gauzak ordutik, bai 
horixe! Hala ere, gauza batzuk berdin mantendu 
dira: arrain frexkoa, mollako builak, "ze barkutakua 
lai?" galdera, bi ronbotako aldizkariak barkuetako 
koltxoi azpitan, banderak jartzeko debekuak —duela 
gutxi barku bati isuna jarri diote Errealaren bandera 
Espainiakoa baino gorago jartzeagatik—...

Guri dagokigunez, dutxa baten premian ginen, eta 
ilundu aurretik, berriro denboraren makina hartu eta 
bueltan etorri ginen, gose punttua eginda, egun osoa 
arrain tartean ibili ostean, bi arrautza prejitu jateko 
gogoz.

PD: Gure zorionik beroenak hamarkada luzeetan 
zehar itsasoan aritu diren gure arrantzale guztiei eta 
kofradiei! Hauxe gure omenalditxoa, gure eran!

TXAPAKALEZKA
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Latinoamerikaren aberastasun kulturala izugarria da: hainbat zibilizazio, makina bat hizkuntza, musika, 
literatura... eta batez ere, jendea; bertan izan direnek baiezta dezakete. Hala ere, gaurkoan, aberaste/
pobretze ekonomikora mugatuko gara.

Latinoamerikan 170 milioi pertsona pobretu (CEPAL) bizi dira herri aberats baten gainean. Aberastasun banaketari 
dagokionez, munduko kontinenterik injustuena da, gainera. Kontinente horren datu batzuk doazkizu.

Latinoamerika:  
aberats pobretua

Erregaia/Minerala

Petrolioa

Gasa

Niobioa

Renioa

Litioa

Grafitoa

Kobrea

Antimonioa

Lur arraroak

Zilarra

Munduko erretserbak (T metrikotan)

4.300.000

2.500.000

16.000.000

270.000

790.000

1.500.000

120.000.000

530.000

Latinoamerikako erretserbak munduarekiko

%20

%7

Brasil: 4.100.000 (%95,35)

Txile: 1.300.000 (%52)

Txile: 7.500.000 (%46,9)

Brasil: 70.000 (%25,9)

Txile: 170.000 (%21,51)

Bolivia: 310.000 (%20,66)

Brasil: 22.000.000 (%18,3)

Peru: 93.000 (%17,54)
Iturria: Mineral Commodity Summaries 2018, USGS eta Tamara Lajtman ikertzailea-Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).

Zenbaki potolo hauek zorabiatzen gaituzte: asko al da? Ba, pentsa zenbatekoa den, kontuan hartuta AEBko 
gobernuak dioela hainbat estatu latinoamerikarrekiko zaurgarria dela. Nortzuekiko?

Zaurgarritasun handia

Bismutoa

Zinka eta zilarra

Eztainua

Potasioa, renioa, iodoa

Litioa

Harri dimentsionatuak eta  
burdin oxidoa (sintetikoa)

Bauxita

Antimonioa eta tungstenoa

Barita

Aluminio oxido urtua

Estatua

Peru

Peru eta Mexiko

Peru eta Bolivia

Txile

Txile eta Argentina 

Brasil

Brasil, Jamaika eta Guyana

Bolivia

Mexiko

Venezuela

Zaurgarritasun ertaina

Silizioa, magnesio-

konposatuak eta vermiculita

Kobrea

Beruna

Aluminio oxidoa

Pumita (pomez harria), 
Feldespatoa

Nitrogenoa/amonioa

Estatua

Brasil

Txile eta Mexiko

Mexiko

Brasil, Surinam eta Jamaika

Mexiko

Trinidad eta Tobago

Iturria: Mineral Commodity Summaries 2018, USGS eta Tamara Lajtman 
ikertzailea-Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG).
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AEBko gobernuak bere txostenean dio Latinoamerikako 
lehengaien eragina AEBko barne produktu gordinaren 
%15era iristen dela (2.940.000.000.000$, Mineral 
Commodity Summaries 2018 txostenaren arabera).

Nola iritsi daiteke hain kontinente aberatsa hainbeste 
pobretzera? Ezin dugu erantzun laburrik eman, baina 
hiru arrazoibide proposa ditzakegu interesatuak azter 
ditzan: 

•	 1492. urtean hasten dena: Amerikar natiboek  
"azal zuriko" batzuk aurkitu zituzten erdi hilda, 
eta ongietorria eman zieten.

"Azal zurikoek" aberastasunak eskuratzeko 
legitimazioa behar zuten —genuen—, eta baita 
aurkitu ere: "natiboak ez dira pertsonak, ez dute 
jabetzarik; dena guretzat".

•	 Industrializazio garaian: Monroe doktrina 
(1823) eta Roosevelt korolarioa (1904).

Monroe doktrinaren (1823) xedea zen 
europar estatuak Latinoamerikatik ateratzea, 
deskolonizatzea, alegia. AEBk indarra hartu 
ahala, Roosevelt korolarioa (1904) gehitu 
zen zera azpimarratzeko, europar influentzia 
Latinoamerikan geldiarazteko ekintza militarrak 
erabiliko zituela. Doktrina horrek, aldi berean, 
europarrei kendutakoa eskuratzeko legitimazioa 
ematen zion AEBri.

•	 Azken hamarkadetan: Txina agertu da, eta 
geratzeko asmoz, gainera. 

Bere legitimazioa zera da: "Nik ere H bonbak 
ditut". Txinatarrak beti motxian!

Bidaltzailea
ARTZAPEKO LANTALDEA

LOYORRA

Izen hori ematen zaio Getarian 
harraldean bizi den itsas zizare 
edo harrari. Garai batean oso 
estimatua zen garnata modura. 
Harraldeko hondar-parajeetan 
ateratzen zen, gero, normalean 
moilan, lapatxetan-eta jarduteko.

Loyor hitza ez da ageri 
hiztegietan. Ageri dena loiar 

da. Azkuek eta Mujikak dakarte, 
eta biek ere definizio berarekin: 

gusanillo de las marismas.
Itxura guztien arabera, lohi (basa, 
lokatza) + har (zizare txiki) hitzen 
elkartez osaturiko hitza da: loihar. 

Horrek Getarian, loyor moldea 
hartu du.

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

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

GETARIAKO HITZA
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 GARBIÑE IBARBIA

Joan den hilabetean, Donostiako Tabakaleran, Sor 
dezagun etorkizuneko etxebizitza eta Irudikatu 
etxebizitza lemapean zenbait hitzaldi eta mahai-

inguru  izan ziren.

2029an, estatu mailan, milioi bat etxebizitza gehiago 
izango dira, baina zer etxebizitza mota izango dira? 
Gizartearen eraldaketa kontutan izango dute? Familia 
tipologia berrien beharrak, espazioa eta eraikuntza? 

Noski, kontuan izan beharko dira gizarte eraldaketa, 
familia tipologia berriak, espazioa eta eraikuntza, 
baina gaur egungo gizarteak eskakizun berriak ditu: 
energia-eraginkortasuna, konektatutako etxea eta 
cohousinga.

Hurrengo hamarkadan etxebizitza kontzeptuak 
garrantzizko transformazioa izango du eta eskakizun 
horiei buruz izan ziren mahai-inguruak.

Transformazioa ingurumena babesten duen gizarteak 
bultzatu behar du, baita teknologia berriei probetxu 
guztia atera eta komunitatearen balioa berreskuratzen 
interesa duenak ere. Gizarteak berak du etorkizuneko 
etxebizitza sortzeko erronka! 

90eko hamarkadan alemaniar eta suediar arkitekto talde 
batek aire girotu sistema pasiboaren oinarriak finkatu 
zituen. Passivhaus (etxe pasiboa) deitzen den eraikitzeko 
ereduak %75eko energia kontsumoa gutxitzeko gai 
diren sistema pasiboak erabiltzen ditu. Bilbon, Bolueta 
auzoan, munduko eraikin iraunkor altuena bukatzen 
ari dira. 28 solairu ditu eta etxe orratza passivhaus 
ereduekin egin da. Getxon, berriz, etxebizitza erreforma 
bati passivhaus ziurtagiria eman diote. Beraz, denon 
esku dago energia konstsumoa murriztea.

Domotikan izandako aurrerapenek eta geldiezina den 
iraultza teknologikoak, hozkailua, garbigailua edo kafe 

ETORKIZUNEKO ETXEBIZITZAK

makina telefono bidez edo ahots komandoz aktibatzea 
ahalbidetzen dute, baita argiztapena edo tenperatura 
kontrolatzea ere. Nola ez dugu ba aprobetxatuko gaur 
egungo interkonexioa?

Baina etxebizitza formatuetako transformazioa ez da 
espazio intimoetara mugatzen; hazten ari dira auzo 
espazioak sortu nahi dituzten ekimenak, harreman eta 
lankidetza sustatzen dutenak. 

Etxebizitzetako auzo espazioen irudikapen bat.

Funtsean, auzo-komunitate mota hauek espazio 
intimoena murriztu eta denen eremua zabaltzearen 
aldeko apustua egiten dute. 60ko hamarkadan zehaztu 
zen cohoussing filosofia, baina azkeneko urteetan ari 
da lortzen garapenik handiena. 

Estatu Batuetan, Danimarkan, Alemanian, Frantzian 
eta Estatuan martxan dira atzetik elkarlana zein 
iraunkortasun irizpide onenak dituzten etxebizitzak, 
XXI. mendera egokitutakoak, alegia. Elkarbizitza 
errazten duten espazioak dituzte, hala nola, haurren 
zaintzarako instalazioak, arropa garbitegia, baratza, 
eta abar. 

Ahal denez, etorkizun hobea izateko diseinatu 
dezagun! 

DISEINUA
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MILITARREN PILOTAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

polizialen arteko tentsio erlazioak 
jarri ditu berriro ere mahai 
gainean. Tentsio hauen existentzia 
ukaezina da, baina noiztik bizi 
izan diren jakitea ezinezkoa. 
Hau kontuan izanda, ez litzateke 
zentzugabekeria izango, agian, 
pilota hauek kuartelera bideratzea 
kasualitatea ez izatea. Egoera eta 
kontestuari erreparatuz gero, pilota 
jokoa kuartelean kalteak eragiteko 
asmoak estaltzeko era ezin hobea 
izan zitekeen.

Lerro hauetan argi utzi nahi da 
hemen egiten dena gertakarien 
irakurketa sinple bat besterik ez 
dela, momentuko errealitateaz 
informazio gehiagorik ez baitago.

kalteen inguruko gaia: 1852ko 
abenduaren 5ekoan, 1852ko 
abenduaren 19koan eta 1853ko 
urtarrilaren 1ekoan. Gertakari 
hauen inguruan egin daitezkeen 
irakurketak oso ezberdinak izan 
daitezkeen arren, badago ulertzen 
zaila egiten den kontu bat, getariar 
pilotarien trebeziarena, alegia. 
Zaila egiten da ulertzen nola 
ia begiak itxita jolas zezaketen 
gazteek, nahi gabe, pilotak 
kuartelera bidaltzen zituzten, 
eraikuntzan izugarrizko kalteak 
eraginez.  

Azken hilabete hauetan puri-purian 
dagoen Altsasuko gazteen auziak 
euskal gazteen eta estatuko indar 

Militarrei pilotak nola ukitu 
asmatu zuten getariarrek. 
Hobe esanda, militarrei 

piloten bidez etxea nola txikitu 
asmatu zutela esan daiteke, oso 
era burutsuan, gainera. Nola 
egin zuten azaltzeko pare bat 
argitzapen beharrezkoak dira, 
militarrengana pilotak nola iristen 
ziren ulertze aldera. 

Ezer esan aurretik, 1852. urteko 
abendura egingo dugu salto, 
Isabel II.aren erregealdira, alegia. 
Udal aktek diotenaren arabera, 
Getarian militarren kuartela herriko 
plazaren ondoan kokatzen zen, eta 
non jolasten zuten getariar pilotari 
trebeek Euskal Herrian horren 
maitatu eta jarraitua den kirolera? 
Herriko plazan, noski. 1852ko 
abenduaren 19ko udal aktak 
honela dio: "Los ofi cios relativos del 
señor Comandante Militar de esta 
villa (...) relativos a los daños que 
experimenta el tejado del cuartel 
cuando se caen las pelotas (...) 
desde tiempo inmemorial se juega 
a la pelota en la plaza, y hace 
quince años que el cuartel para la 
tropa se halla situado pegado al 
muro de la misma plaza".

Hiru udal aktetan jorratzen da 
kuartelean pilotek eragiten dituzten Pilotan herriko frontoian. / Iturria: www.getaria.eus

HISTORIAREN KATEBEGIAK
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Martxoaren 23an, ostirala, goizez bakarrik eduki 
genuen eskola, 13:00ak arte, azkenengo 
eguna zelako Aste Santuen aurretik. Egun 

horretan ez genuen klase arruntik eman; jarduera 
desberdinak egin genituen zikloka. Beraz, 5. eta 
6.mailako ikasleak hainbat ekintza egiteko elkartu ginen. 

Eskolara sartu, bi gelak elkartu eta Pan pelikula ikusi 
genuen. Pelikulako pertsonaia nagusia Peter izeneko 
mutil bat da. Jaio zenean, bere amak umezurztegi 
batean utzi zuen semea gerra garaia zelako. Hamar 
urte pasa zirenean, gutxi gorabehera, Peterrek bere 
amaren paper bat aurkitu eta irakurri egin zuen. Nos 
veremos en este mundo o en otro, jartzen zuen.

Gauean pirata antzeko batzuek ume guztiak eraman 
zituzten itsasontzi hegalari batean Nunca Jamasera. 
Iritsi zirenean, lanean ipini zituzten polvo de hada 
bilatzeko. Peterrek arazo bat izan zuen lanean pertsona 
batekin eta zigorra jaso behar zuen. Zigorra altura 
batetik botatzea zen, horrela hiltzeko, baina bultza 
ziotenean, hegan egin zuen; bere boterea zen hori.

Bertan, Garfio izeneko mutil bat ezagutu zuen eta 
handik ihes egin zuten Peterren amaren bila. Bilaketan, 
amaren familia ezagutu zuen. Beraiek Peter zela 
jakin zuten zeraman lepokoagatik. Haien laguntzaz 
amarekin hitz egitea lortu zuen. 

Pelikula ikusi ondoren, hamaiketako berezia egin 
genuen. Gelakide bakoitzak gauza bat ekarri genuen 
aurrez adostuta: patatak, Doritosak, gominolak, 
gailetak, azeitunak, embutidoa, bizkotxoa...

Mahaiak erdian jarri eta janaria mahaien gainean 
prestatu genuen. Azkenik ekarritako guztia jan genuen. 
Umm... oso goxoa zegoen dena!

Hamaiketakoa bukatuta, polikiroldegira joan ginen 
eta han jolas batzuetan aritu ginen. Lau jolas antolatu 

Azken eguna  
Aste Santu aurretik

genituen: sokatira, badmintona, lokotx-bilketa eta 
sokasaltoa 

Lehenik, hiru talde egin genituen bakoitza jolas batean 
aritzeko, eremuka zatituta baitzegoen kiroldegia. 
Lehenengo hiru jolasak sokasaltoa, badmintona eta 
lokots bilketa izan ziren.

•	 Badminton: zelo horiarekin kanpoa egin genuen, 
binaka eta banaka ibili ginen. 

•	 Lokotx bilketa: lau talde egin genituen; talde 
bakoitza bikote bat izanik, lau talderen arteko 
leihaketa izan zen. Korrika joan behar genuen 
eta lurrean zeuden makil batzuk hartu otar batean 
sartzeko. Denak kenduta, berriro, banaka, beren 
lekuan jarri behar ziren.  

•	 Sokasaltoa: bi pertsona sokari ematen eta besteak 
saltoka ibili ginen.

Hiru jolas horiek amaituta, denak elkartu eta lau talde 
osatu genituen sokatiran jolasteko, 5.maila eta 6.maila 
nahastuta. Eguna bukatzeko, 5.maila 6.mailaren aurka 
ibili ginen jolasean. Primeran pasa genuen!

Hori bukatuta, gelara itzuli ginen, gauzak jaso, irakasle 
eta lagunak agurtu, eta oporretako prest!

HARRITARTEN TXUTXUPEKA
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Gipuzkoako Hiru Hondakinen 
Azpiegituretako Lurralde Plana  
Gipuzkoako Hiru Hondakinen Azpiegituretako Lurralde Plan Sektoriala onartu da apirilaren 10eko 

9/2018 Foru Dekretuaren bidez.

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Kudeatzeko Azpiegituren Lurralde Plan Sektoriala aldatzearen xedea da hiri 
hondakinak kudeatzeko definitzen dituen interes orokorreko azpiegitura publikoen errealitatea eta horien 
inguruko aurreikuspenak gaurkotzea, eta beronen bilakaera dokumentuaren barnean finkatutako helburuei 
erantzutea. Lehenengoari dagokionez, kontuan izan behar Europari begira egin behar dela, estatu eta 
autonomia mailako arau dokumentuetan finkatutako jasangarritasun irizpideei jarraikiz.

Horrela, aldaketa horietan planteatzen diren helburu bereziak hauek dira:

•	 Azpiegituretarako kokagunerik egokienak aukeratzea, hain zuzen, bertan jarri ahal izateko zepen 
zahartzapenerako planta, Donostialdea/Bidasoko konpostatze edota biometanizazio planta eta 
Sasietako transferentzia-gunea. Hori guztia irizpide teknikoak kontuan hartuta, baita lurralde irizpideak, 
hirigintzakoak, ingurumenekoak, sozialak, politikoak eta ekonomikoak ere.

•	 Elgoibarko transferentzia-gunea —Debabarreneko Mankomunitatea— eta Arasoko trukatze-
zabalgunea —Txingudiko Mankomunitatea— finkatzea. Azken azpiegitura hori Gipuzkoako 
Ingurumen Gunea martxan jartzeko behar da. Beraz, mugarri horretara iritsitakoan, automatikoki 
kendu egingo da Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko interes orokorreko azpiegitura publikoen 
mapatik.

•	 San Markos Mankomunitateko transferentzia-gunea Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko interes 
orokorreko azpiegitura publikoen mapatik kentzea, Gipuzkoako Ingurumen Gunea martxan hasten 
denean.

•	 Akei, Mutriku eta Eibarko transferentzia-guneak Gipuzkoako hiri hondakinak kudeatzeko interes 
orokorreko azpiegitura publikoen mapatik kentzea, eta baita Urola Erdia, Urola Kosta eta 
Debagoieneko mankomunitateetako transferentzia-guneak eraikitzeko aurreikuspenak ere.

•	 Urteta, Lapatx eta Sasieta zabortegiak ezabatzea Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketako interes 
orokorreko azpiegitura publikoen mapatik, hondakinak botatzeko jarduera bertan behera geratu baita.

•	 Plana lurralde-plangintza, arloko plangintza eta ingurumen-plangintza aurrera eramateko tresnekin 
koordinatzea, hau da, lurraldearen zatiko planekin, beste lurraldearen arloko plan batzuekin, Natur 
Eremu Babestuak planifikatzeko eta kudeatzeko tresnekin eta abarrekin.

•	 Gipuzkoako hiri hondakinen kudeaketako interes orokorreko azpiegitura publikoen mapan ezabatutako 
edo egonkortutako azpiegitura guztiak ezabatu edo gehitzen dira, hurrenez hurren, LPSaren eremu 
materialean.

BI HITZETAN
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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AMEZKETA eta SARASOLA

ANDRES ALBERDI

Askizu aldeko bi baserriren izenak dira ale 
honetakoak. Esanahi aldetik, nahiko gardenak 
dira biak ere.

AMEZKETA. Izen ezaguna Euskal Herrian, toki-izen 
modura (herri, auzo, baserri...) leku askotan ageri 
dena. Bi osagai hauen elkarketa da: ametz + -(k)eta. 
Ametz (askoko) parajea esan nahi du. 

Ametz: zuhaitz-mota bat da, haritzaren oso 
tankerakoa. Izen zientifikoa: Quercus pyrenaica 
(gaztelaniaz, melojo, marojo, roble negral, rebollo; 
hiztegi batzuetan, quejigo izenez ere ageri da, baina 
ez dirudi egokia denik). Ametz osagai hori dago, 
besteak beste, izen edota abizen hauetan ere: Amezti, 
Ametza, Ametzaga, Ametzondo, Ametzola...

-(k)eta: -eta atzizkiaren aldaera da eta ugaritasuna 
adierazten du, beste izen hauetan ere ageri den 
moduan: Pagoeta, Anoeta, Abeta, Herrerieta, 
Sarasketa, Abaltzisketa...

SARASOLA. Izen ezaguna hau ere, bai baserri-
izenetan eta bai abizenetan ere. Bi osagai hauek ditu 

izenak: sahats + -ola. Sahatsez eginiko txabola edo 
sahats arteko txabola esan nahi du.

Sahats: zuhaitz-mota bat da hau ere; gaztelaniaz, 
sauce deitua (Salix sp.). Sahats (=sarats, sagats) 
elementua dago beste toponimo-abizen hauetan ere: 
Sahatsaga, Sarasa, Sarasaga, Sarasate, Sarasketa, 
Sarasua, Saratxaga, Sagaseta, etab.

-ola: esanahi zehatza zein duen esateko orduan, 
zalantza sortzen du. Batzuetan, txabola edo etxola 
esan nahi du, burdinola edo herreria ere adierazten 
du izen batzuetan, eta toki edo parajea ere adieraz 
dezake. Eraketa berdineko izenak dira beste hauek 
ere: Urkiola, Iraola, Loiola, Otaola, Pagola, Sasiola, 
Mendiola...

Sarasolaz aritzean, aipagarria da Getarian Xaxola 
izena. Sarasolatik dator, aldaketa fonetiko ezagun 
batzuk tarteko. (1) sa(ra)sola > sasola: bokal 
arteko <r> galtzea (<etxera noa> / [etxea nua]-n 
bezala); (2) sasola > xaxola: txistukaria (<s>, alegia) 
sabaikaritzea (<x> bihurtzea, alegia) (sagusar/
xaguxar)-n bezala).

TOPONIMIA

Amezketa. Sarasola.
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2003. urtean, Khalid, Irakeko kazetari beterano bat, 
Europako museo batzuk bisitatzen ari zen. Museoz 
museo, Babilonian idatzitako mirariak aurkitu zituen, 

Ninibeko mendixketan landutako heroi eta jainkoak, 
Asiriatik hegan egindako lehoiak, eta hainbat artelan.

Norbait gerturatu zitzaion; laguntza eskaini zion:

- Mediku bati deituko al diot?

Khalidek, makurtuta, aurpegia bi eskuen artean estututa, 
eta begietako malkoak irentsiz, hitz-motel esan zuen:

- Ez, mesedez ez. Ondo nago. 

Eta ondoren azaldu zuen:

- Hara, egia esango dizut, min handia ematen dit 
ikusteak zenbat lapurtu duten eta zenbat lapurtuko duten. 

Bi hilabetetara AEBtako soldaduak, Espainiak eta 
Ingalaterrak lagunduta, indarrez sartu ziren Bagdaden. 
Museo Nazionala hustu zuten; 160.000 obra galdu ziren.

Khalid ez zebilen oker. Suntsiketa handiko armak 
aurkitu nahiaren aitzakiaz, milaka emakume, gizon eta 
haur hil ondoren, ez zuten inongo lotsarik izan haien 
artelanak lapurtu eta beren museoetara eramateko. 
Dena munduko ordenaren eta zuzentasunaren izenean.

Gerora, herrialde osoa hankaz gora utzita, gerra hartatik 
sortutako hondamendia zabaldu zen Ekialde Hurbilean. 
Irakeko gerrari Siriakoak jarraitu zion, sekula izan den 
gerrarik latz eta ankerrena, ziurrenik. 300 mila inguru 
hildako, bost milioi eta erdi iheslari, sei milioi noraezean 
Sirian bertan, zaurituak, etxerik gabeak, edateko uraren 
gabezia, gaixotasunak..., ACNUR-en arabera.

Bitartean, medioek, erakunde humanitarioek eta giza 
eskubideen aldeko taldeek gogor salatu izan dute 

nazioarteko komunitatearen jarrera eta porrota gerra 
honetan. Ez da erraza azaltzea zer ari den gertatzen 
herrialde horretan, galdu egiten gara analisi zehatza 
egiterakoan. Zerbait egin zezakeen mendebaldeko 
gobernu batek ere ez du deus egin, ez bitartekari lanik, 
ez militarki lagundu, ezer ez. Izan ere, bakoitzak bere 
ezkutuko interes politiko eta ekonomikoak ditu. Arazoa 
korapilatsuegia da han gertatzen dena ulertzeko, baina 
hango hildakoek, zaurituek, iheslariek eta egoera 
gogor hori jasaten ari direnek justizia eskatzen dute.

Ez dute alferrik esaten gizakia dela gizakiaren otsoa. 
Halere, inongo otsok ez du beste otso bat hiltzen; 
ez dute jarduten, guk bezala, elkar akabatzen. Ospe 
txarra dute, bai, baina ez dira haiek mundua zoroetxe 
itzel eta hilerri handi bihurtzen ari direnak.

Orain, iheslari horiek Europako ateak kolpatzen 
ditugunean, mendebaldeko gobernu askok entzungor 
egiten dute, beste batzuek bestaldera begiratzen dute; 
aldiz, borondate oneko jende asko haiei laguntzeko 
prest dago, daukaten apurra beraiei eskainiz. Azken 
batean, testigu deserosoak dira, gure kontzientzia txarra 
sorrarazten digutenak. Horregatik dauzkagu hemen, gure 
artean, behin eta berriro ozen eta garbi esaten "zuen 
agintariek interesak dituzte gure herrialdean eta bakarrik 
utzi gaituzte gure lurrean, orain arrisku handiak hartzea 
besterik ez zaigu gelditzen, bizia galtzeraino, zuen 
artean har gaitzazuen". Hori da errealitatea, gustatu 
ala ez, eta erantzunkizun handi baten aurrean gaude.

Behin, Bartzelonako Raval auzoko mural batean 
esaldi hau irakurri nuen: "Zure jainkoa judutarra da, 
zure musika beltza, zure autoa japoniarra da, zure 
pizza italiarra, zure gasa argeliarra da, zure kafea 
brasildarra, zure demokrazia greziarra da, zure letrak 
latinoak dira eta zure zenbakiak arabiarrak dira. 

Ni, halabearrez, laguntza eske nator. Eta zuk 
atzerritarra deitzen didazu?"

Beren lurraldetik ihesean

JOXI ERAUSKIN

IRITZIA
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Bai, hik ere jasoko huen sakelako segapotoan 
A2 kanpaina martxan dela, alegia, OK 
amerikar inperialista erabili beharrean, ados 

(A2) elebiduna gure elkarrizketa zibernetikoetan 
idatzi beharko genukeela. "Bi hizkuntzen arteko 
harremanak uztartzen dituelako" omen, española 
eta euskararen artekoa, hain zuzen ere. Eta jakina, 
ni ez nagok harremanen kontra, alderantziz baizik 
—martxoko testuaren ondoren, ditudan irakurle 
jarraitzaile apurrek esan zuten bezala, "hau uañe 
hasi den/k berdekeitan"—. 

Baina pertsonen arteko harremanak berdinetik 
berdinera izatea defendatzen diaten bezala, 
hizkuntzen artekoak ere halaxe izatea nahiko nikek. 
Eta nagok, espainola eta euskararen arteko ligea 
ez dela horrelakoa, hartu-emanean botere desoreka 
handia dagoela. Motxian esanda: euskarak askoz 
gehiago hartzen duela españoletik, españolari 
ematen diona baino —zulo, kale-borroka, ekintza 
eta holako hitz lirikoak izan ezik—.

Horren adibide duk aste honetan egin didaten 
galdera ligatze kontuak direla eta: "Azokatuta 

ZIGOR SAIZAR

A2, azokatzea ez diat faltan botatzen
al hago?" Harri eta zur galdetu nioan: "Nola? 
Azokatuta?". "Bai, motel, ea ligatze kontuan 
merkatuan al hagoen". 

Joño, joño... azokatuta... Eta nik erantzun nioan 
ezetz, ez nagoela azokatuta. Orduan berak, 
hipotesi zuzena egin zuelakoan, "ah bikotea 
baduk beraz! Zein duk ba?". Eta nik, "ez, ez", ez 
dudala bikoterik, baina ez dudala gogorik azokan 
egoteko ere. Ondoren galdera pikantea, "ez al duk 
faltan botatzen?". Faltak bota Messik ederki egiten 
zizkian, eta zerbait edo norbaiten beharra banu, 
bota baino, gabetsi egingo nikek, edo bere minez 
izan. Baina faltan bota... 

Ostiralez, ederki antolatutako Artzape Fest! musika 
jaialdiko kontzertuetako batean, Izarori hauxe 
entzun nioan abesti baten aurretik: "a veces en 
vez de echar de menos a unas personas, yo las 
echo de más, es decir, no las quiero ni ver". Eta 
nik A2, azokatu, faltan bota... bezalako harreman 
toxikoaren ondorioak asko botatzen dizkiat 
komuneko zulotik behera, kale-borrokatzat hartuko 
ditek ekintza hau?

ZAINTZA
EGUNAK

Maiatzaren 2tik 4ra.

FULDAIN 
FARMAZIA

Maiatzak 8
Ilbehera

Maiatzak 15
Ilberria

Maiatzak 29
Ilbetea

Maiatzak 22 
Ilgora

SALBERAK ITSASKABRARI
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Politikariek datorren 
urtean euren haustekunde 
programetan erabakitze 
eskubidea sartzea da asmoa.
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Duela bi hilabete Berdura plazan egindako 
jendaurreko aurkezpenean eman zuen Getariako 
Gure Esku Dagok ekainaren 10ean Euskal 

Herrian egingo den giza katearen berri. Egun hartan 
bertan ekin zion saretze kanpainari, parte-hartzaileen 
izenak biltzeari, alegia. Ordutik, astebururo ikus 
daitezke herriko norbanako eta eragile ezberdinak 
Kale Nagusian izen-emate orriak betetzen. 

Getariarrek bi kilometro osatu behar dituzte katean, 
ibilbidearen 30. eta 31.ak, hain zuzen ere. Tarte 
horretan jartzeko prest agertu diren herritarrak ehundik 
gora badira ere, gehiago behar dira. Beraz, Gure Esku 
Dagoko kideek eskatu dute azkar egiteko izen-ematea, 
lekua ziurtatu zein antolakuntza lanak errazteko. "Etorri 
eta apuntatuko dela esan digu jende askok baina 
komeni da lehenbailehen mugitzea. Koadrilan etorriko 
direla ere adierazi digute batzuek; animatu eta ez 
dezatela azken momenturako utzi". 

Izan ere, argitu dute jendea lortzeko arazoak badaude, 
laguntza eskatu beharko dela beste herrietara: "Giza 
kate bat ez da memento batean antolatzen, ez da 
gure herria bakarrik, baizik eta Araba edo Bizkaiako 
edozein udalerri zein Donostiako txoko bat dira. 
Horregatik da kate bat". 

Edozein asteburutan mahaira gerturatzen direnek 
—zein izen-ematea gizakatea.gureeskudago.eus 
webgunean egiten dutenek— bost euro ordaindu 
beharko dituzte. Horren truke zapi bat eta giza katean 
egoteko konpromisoa hartuko dute beren gain. Guztiei 

azpimarratzen diete azken hori: "Kanpotarrak etortzen 
badira, zehazten diegu bere herriari non egokitu zaion 
kilometroa; hala ere, hona etortzera konprometitzen 
badira, apuntatzen ditugu. Ziurtatu beharra daukagu 
izena ematen dutenak Getarian egongo direla ekainaren 
10ean". Horrez gain, ekimen berri honetarako atera 
dituzten kamiseta berriak erosteko aukera dute mahaian.

Herritarrekin bete beharreko bi kilometroez gain, 
inguruko beste bost kilometroren ardura du Getariak: 
lezoarrek Zarautz eta Getariaren artean beteko 
dutenarena eta azpeitiarrek Getaria eta Zumaian 
izango dituzten lauena. Horrek esan nahi du horietan 
ere egon beharko dutela hainbat herritarrek "haiei 
harrera egin eta logistikarako". 

2019aren garrantzia 
Giza kateak Donostia, Bilbo eta Gasteiz batuko ditu 
201,9 kilometro osatuz. EAEko hiriburuan, Eusko 
Legebiltzarrean amaituko da, ez zoriz hala egokitu 
delako, zentzu zehatz bat baitute bai ibilbidearen 
luzerak bai amaiera puntuak. 

Gure Esku Dagok uste du 2019a urte "erabakiorra" 
izango dela, besteak beste, Eusko Jaurlaritzako zein 
udaletako hauteskundeak direlako. Horrela, erabakitze 
eskubidea politikarien agendetan sartzeko garaia dela 
iritzita, eskubide hori defendatzeko herritarrengandik 
jasotako 2019 arrazoi eramango ditu giza katearen 
amaieran Eusko Legebiltzarrera. Herritarron Ituna deitu 
zaio arrazoiak bilduko dituen txosten horri; geroago, 
Herri Ituna bilakatzeko asmoa du. 

Giza katea

2014an egin bezala, aurtengo ekainaren 10ean milaka euskal herritarrek erabakitzeko es-
kubidea aldakarritzeko eskua ematea espero da. Inora joan gabe, Getariatik bertatik pasako 
da Gure Esku Dagok antolatutako giza katea. Herriko taldea prestaketa lanetan buru-belarri 
dabil azken asteotan; izen-emateen fasean dago orain.

ETORKIZUNARI ESKUA 
LUZATZEKO UNEA

Testua eta Argazkiak
IURE EIZAGIRRE

ERREPORTAJEA
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Getariatik ere datorren urtearen garrantzia azpimarratu 
dute: "Muga 2019a da, aurten horri begira egin behar 
dugu lan. Orain erakutsi behar dugu herritarrok benetan 
zer nahi dugun, zenbat jende dagoen erabakitzeko 
eskubidearen alde eta nola sinesten dugun horretan. 
Guk aukeratu ditugun politikariek eraman beharko 
dute hori aurrera, baina gure nahia ez badugu 
adierazten eta giza katea ez bada ondo ateratzen, 
ez dute babesik sumatuko herri- nahiz hauteskunde- 
programetan hori sartzeko". 

Herritarron Ituna 
Nondik datoz, baina, parlamentura eramango diren 
2019 arrazoi horiek? Bada, herri bakoitzean egindako 

Hainbat getariar Herritarron Itunerako landutako arrazoiei begira.

batzar parte-hartzaileetatik. Gurean martxoan egin 
zuten, eta hainbat herritarrek euren iritziak bota 
zituzten lau gai orokorrean —herritartasuna, kultura, 
gure lurra eta ongizatea— eta zenbait azpigairen 
inguruan.

Era guztietako arrazoiak plazaratu ziren: "Herritik 
gorantz, eta ez alderantziz, egindako gizarte eredua 
nahi dudalako", "pertsona 'ilegalik' existitu ez dadin", 
"erabiltze bakarreko produktuen aurka egingo duen 
gizarte batengatik", "arrantza kuotak Euskal Herrian 
erabakitzeko eta negoziatzeko eskubidea nahi 
dudalako"... 

Jasotako ideia oro lurraldeko taldera bideratzeko 
konpromisoa hartu du Getariako Gure Esku Dagok. 
Gainera, jakinarazi du herritarrek oraindik badutela 
arrazoiak emateko aukera, batetik, getaria.
gureeskudago@gmail.com helbidera idatzita eta 
bestetik, maiatzaren 19an ospatuko duten Klik 
Egunean.

Ospakizun xumea aurreikusten da, giza katerako 
jendea animatu eta parte-hartzaileek elkarrekin zapiak 
apaintzeko. Erabakitzeko eskubidea defendatzeko 
besteek emandako arrazoiak zein norberarenak 
zapian islatzea da asmoa. 

Herritarretatik politikariengana jauzi egiteko garaia 
izango da katearen ostean —Getarian dagoeneko lortu 
dute Udaleko bi alderdien babesa giza katerako—, 
izan ere, irailean alderdi politiko zein eragileei 
helaraziko zaie Herri Ituna; erabakitzeko eskubidea 
nola gauza daitekeen aztertuko dute orduan.

ERREPORTAJEA
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Musika eta dantzekin lotutako herriko taldeekin elkarlanean ari 
dira prestatzen Gure Txerukoak ikasturte amaierako emanaldia. 
Sekretua mantendu nahi dute baina uneoro agerian geratu da 

musikaren garrantzia.

ERREPORTAJEA
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Kriskitinak, makilak, eskutik helduta datozen 
emakumeen ilarak... zerbait ezberdina suma 
daiteke Gure Txeruko helduen entseguetan. 

Ikuskizun berezia prestatzen ari dira ikasturte 
amaierako emanaldirako; urtero legez, Euskal Jai 
Egunaren bezperan, maiatzaren 25ean, egingo dute. 
"Protagonistak dantzariak izango dira, baina musikak 
ere asko alaituko du giroa", azaldu dute; tiraka, 
"estilo ezberdinetako dantzak era anitzetako musikaz" 
lagunduko dituztela aitortu dute.

Adierazpenotatik ondoriozta daiteke entsegu lokalean 
ikusten dena baino lan gehiago dagoela aurtengo 
ikuskizunaren atzean. "Musika eta dantzekin lotura 
duten herriko taldeei gonbidapena luzatu genien" 
diote; horrela, Elkano Musika Eskola, txistulari zein 
Musika Bandarengana jo dute, baita oraindik argitu 
nahi ez duten beste hainbat pertsonengana ere. 
Musika Eskolaren egitekoa azpimarratu dute, aitortuz, 
dantzariez gain, lan handia egiten ari dela asmo hau 
aurrera ateratzeko. 

Oraingoz talde bakoitza bere kabuz dabil entseguetan: 
"Gure Txerukoak, Irati irakasle dutela, lanean aritu dira 
ikasturte osoan, gogotsu, astero-astero geratuz. Beste 
taldeak bakarlanean ari dira momentuz; bukaera 
aldera denok elkartu eta batera entseatzea da asmoa". 

Hilabeteetako lanak emandakoaren emaitza, esan 
bezala, maiatzaren 25ean, gauez, ikusi ahal izango 
da frontoian. Eguna iritsi artean ere esker oneko dira 

Gure Txeruren emanaldia

Euskal Jai Egunaren bueltan egin ohi dituzte Gure Txeruko dantzariek ikasturte amaierako 
emanaldiak. Aurten ere hala izango da, baina helduen ikuskizunerako gauza berri eta  
bereziak prestatzen ari dira. Jendea erakarri eta harritu nahian, sekretua da nagusi baina 
ahalegindu gara, handik eta hemendik, izango denaren zantzu batzuk biltzen.

BERRIKUNTZAREN BILA  
IKASTURTEA AGURTZEKO

Testua eta Argazkiak
IURE EIZAGIRRE

taldeko irakasle, Musika Eskola, Udal, txistulari eta 
gainerako parte-hartzaileekin. 

Helduen emanaldiaren aurretik —arratsaldean— 
taldeko haurrek erakutsiko dute kurtsoan zehar zertan 
aritu diren; emanaldi hau beste urtetakoen antzekoa 
aurreikusten da.

Dantzari Txiki Eguna aurreratuta
Orain arte, ekaineko bigarren igandean ospatu izan 
da Getariako Dantzari Txiki Eguna. Aurten, ordea,  
giza katean parte hartzeko deia egin du Gure Esku 
Dagok egun horretarako, hargatik, Gure Txeruk eguna 
maiatzaren 6ra aldatzea erabaki du.

Urtero izaten dira beste herri batzuetako dantzariak 
Getariako txikiei laguntzen; aurten Lezotik eta Zarauztik 
etorriko dira. Goizeko emanaldiaren ondoren, gainera, 
DJaz gozatzeko aukera izango dute, arratsaldean. 

Gure Txeruren hurrengo emanaldiak

•	 Maiatzak 6: Dantzari Txiki Eguna.

•	 Maiatzak 13: Meagako San Isidro jaiak.

•	 Maiatzak 25: ikasturte amaierakoa.

Tartean irteera bat edo beste egingo dute 
beste herrietako dantzariekin aritzeko. 

ERREPORTAJEA
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Webgunean iragarri genizuen urduri pasa 
genuela astea, berdin eguna. Ez, egiari 
zor, batzuk besteak baino lasaiago egon 

ginen. Izaera kontua edo guztia ondo lotuta egoteak 
ematen duen segurtasuna. 

Hala baitzegoen dena, ia dena. Azken uneko 
xehetasunak faltako ziren: hango ogia, besteko 
limoiak. Egunean lanerako laguntzaile talde bikaina 
topatuta, guri ahaztutakoa eurek izan zuten gogoan. Ez 
zen hutsik izan, edo agian bateren bat bai, baina ez 
Artzape Fest! jaialdira batutako seiehundik gora ikus-
entzuleek sumatuko zuten ezer, arazoen aurreikuspenak 
ere eginak baikenituen. 

Aurreko egunetik Balenciaga Museoa egokitzen hasita, 
horretan igaro zuten taldekide batzuek apirilaren 
20a ere. Zenbat leku duen Museoak kanpoan zein 
barruan... Egunaren joanean, metroak kilometro 
bilakatu ziren sarreratik sukalderainoko ibilaldian. 

Nekea pilatzen, urduritasuna areagotzen, eta 
musikariak arratsaldeaz geroztik soinu probetan. 
Hauek ere, teknikariekin harmonian, beraienak eginda  
Getariako kale-giroa ezagutzeko aprobetxatu zuten. 
Geroago itzuliko ziren museora, sukaldari laguntzaileek 
zein taldekook herriko hainbat merkatarik emandako 
produktuekin prestatutakoa afaltzera. 

Gose ziren batzuk; 20:30ean mahaiaren bueltan 
zeuden Izaro eta Marlik taldeko kideak zein musika 

Artzape Fest!  
lanean dagoenaren begietatik

Marlik. /Arg: Beñat Gereka

Izaro. /Arg.: Beñat Gereka

KRONIKA
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teknikariak —Nøgenekoak beranduago etortzekoak 
ziren—. Zerbait janda, backstagera joan ziren 
musikariak. 

Marlikek ekingo zion kontzertuari, 21:30ean. 
Lehenago, ordea, 20:45ean, museoko ateak ireki 
behar ziren. Bost minutu lehenago zalantzak: sarrerak 
kontrolatzeko aparailu eta mugikorraren aplikazioak 
funtzionatuko zuten, inor egon ezean atean jarri edo 
ez, irekiera 21:00ak arte atzeratu... Lehen bikotea 
kanpoan ikusita, akabo dudak; sarrerakoak ere lanera. 
Bitartean, barruan, tabernakoak azken gauzak bere 
lekuan jartzen, gerorako erosotasuna bilatzen. 

Gutxinaka agertu zen jendea hasieran; segurtasuneko 
langileen muga gaindituta, Marliken emanaldirako 
taldetxo bat bertan zen. Beste batzuk, aldiz, 
kanpoan, izozkia jaten. Minutuek aurrera egin ahala 
300 pertsonatik gora zeuden museo barruan; Izaro 
hasterako, saldutako sarreren jabeen gehiengoa bertan 
zen. Bi taldeen arteko tartea baliatu zuen zenbaitek 
kanpora atera eta haize apur bat hartzeko.

Bigarren jo zuen mallabiarrak. Izan zen aurreikusi ez 
eta azken abestia entzutera soilik heldu zenik ere. 
Neska-mutil bikote bat zen; neskak sarreraren dirua 
eskatu zion mutilari, eman ote dio? Umorea zutenez 
nagusi, anekdota dibertigarri gisa bizi izan zen 
museoaren atarian.

Izarok amaituta, jende andana kanpora: "Denak 
etxera ote doaz ba?", "Norbait geratuko da azken 
kontzeturako, ezta?". Sarri, ezjakintasunak eragindako 
beldurra jabetzen da gutaz; bai, bazen jenderik 
Nøgenen emanaldian, eta Artzape Euskara Elkartekook 
ere guretzako tartetxo bat hartzeko aukera izan genuen. 

Donostiarrek amaituta, ordea, geurera berriro: lanera. 
Hondakin, hesi, botila, jaki, kaxa... jasotzeko asko.  
Denon artean errazago, baina, beti ere, nahi baino 
luzeago ostiral gau baterako. Apurka agurtzen joan 
ziren bidelagun izandako bolondresak; haien jarduna 
zinez eskertzea dagokigu.

Egunak berea emanda, azken tragoa hartu genuen, 
tentsio eta urduritasuna alboratzeko zein dena uste 
baino azkarrago joan zela ondorioztatzeko. Hainbat 
herritarren lehen iritziak heldu zitzaizkigun; ezin geurerik 
eman. Oraingoan bestaldean egon gara, eta zuei 
ere, irakurleok, ezin ikus-entzulearenak azaldu. Dena 
den, ziur Cristobal Balenciaga Museora hurbildutako 
600 pertsonetakoren bat zuen ingurukoa dela, ea zer 
kontatzen dizuen. 

Guk, beste behin, eskerrak eman behar: pazientzia 
nahiz umorez beterik etorri eta jarrera ezin hobea 
izan zenuten ikus-entzuleei, lana guztion egitekotzat 
hartu zenuten bolondresei nahiz produktu eta 
babesletzekin jaialdi hau antolatzen lagundu 
diguzuenoi. 

Nøgen. /Arg.: Beñat Gereka

Aurrerago ikus gaitezke beste Artzape Fest! batean. 
Hurrengo intentzioa, ordea, ikus-entzuleen lekura 
itzuli eta Gazte Asanbladak bere hamargarren 
urteurrenaren aitzakian ekarriko dituen Kaotiko, En 
Tol Sarmiento eta konfirmatzeko dagoen beste talde 
baten emanaldiekin gozatzea da. Euskal kulturan 
eta gazteen artean sona handiko taldeak ari dira 
heltzen aurten Getariara; aurrerago zer gerta 
ere, dagoenean bon-bon egiteko ideiaz gabiltza. 
Maiatzaren 19koan, akaso, egingo dugu kontzertuek 
musikalki eman dutenaren kronika. 

Gazte Asanbladak antolatuko kontzertuaren kartela. 

KRONIKA
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Getariako XVII. Literatura Lehiaketako irabazleak

Apirilaren 20an banatu zituzten Getariako XVII. Literatura 
Lehiaketako sariak. Hauek izan ziren irabazleak: 

•	 Axel Aristorena Iturberen Hizkidun gizona.
•	 Oinatz Aranburu Arrizabaloren 1936ko gerra.
•	 Jurgi Balenciaga Alkortaren Rajiv Everesten gora.
•	 Gorka Zabala Alberdiren Itziar eta bere lagunak.
•	 Jokin Bordagarai Leundarenaren Erronka.
•	 Miren Ezenarro Hormazaren Teresaren sekretua.
•	 Ioritz Olaskoaga Lertxundiren Infernuko botila.
•	 Amets Aizpurua Mancisidorren Mahasti Jaun Saria.
•	 Aingeru Aizpurua Mancisidorren Kenya.
•	 Onditz Goikoetxea Uzinen Josi eta josi.
•	 Josune Uzin Berasaluzeren Etxerako bidea.

Udalak webgunean jarriko ditu lanak ikusgai; 
ARTZAPEk argitaratu ohi duen paperezko liburuxka, 
aldiz, datorren hilabetean banatuko dugu herriko etxe 
guztietara. Irabazle guztiak sari banaketaren osteko talde argazkian. 

Lehen Mikro-ipuin lehiaketa antolatu du Liburutegiak

Lehiaketa iragartzeko prestatutako kartela.

Udalaren literatura lehiaketak agerian utzi berri du 
Getarian badela idazteko zaletasuna. Horri helduta, 
I. Mikro-ipuin lehiaketa antolatu du Udal Liburutegiak. 

12 eta 16 urte bitarteko gaztetxoek itsasoaz idatz 
dezaten prestatu dute lehiaketa, hori baita lehen edizio 
honetako gaia. Adin hori izateaz gain, ezinbestekoa 
da Euskadiko Liburutegi Sareko bazkide izatea.

Lanak ez dira idatzizkoak bakarrik izango, izan ere, 
gehienez 150 hitz izango dituen ipuina ez ezik, 
argazki edo irudi bat eduki beharko dute. Partaide 
bakoitzak nahi adina argazki/irudi eta mikro-ipuin 
aurkez ditzake maiatzaren 1etik ekainaren 15era. 

Ins tagramen ja r r i  beharko d i ra  lanak 
#GetariaMikroIpuin2018 traola erabilita eta  
@getariako.liburutegia etiketatuz. Irabazleak bi 
laguntzentzako abentura txangoa irabaziko du.

KLIK BATEAN
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Katraponako kantinaren ustiatzea eska daiteke

Katraponako kantina. 

Trikitilari gazteen txapelketan izena eman daiteke

Duela bi urteko txapelketako partaideetako batzuk.

Udalak martxan du Katraponan uda garaian jarri 
ohi den kantina eta ondoko komunak erabili eta 
ustiatzeko esleipen prozesua. 

Aurten, 4.068 eurokoa da lizitazio prezioa, eta 
zozketaz egingo da esleipena. Horretarako aurrez 
lehiaketa fasea pasa beharko da, hor aztertu, 
onartu eta sailkatuko baitira Udalak jasotako 
proposamenak. Zozketan ateratzen denak kontratua 
sinatu eta hurrengo egunetik abenduaren 9ra izango 
du kantina ustiatzeko aukera. Alabaina, bere 
gain hartuko ditu plaza zein komuna garbitzeko 
betebeharrak. 

Eskaintzak aurkezten dituztenen artean lehentasuna 
izango dute Lanbiden izena emanda eta urtebetez, 
gutxienez, Getarian erroldatuta daudenek. Izapideak 
udal bulegoetan —09:00etatik 13:00etara— utzi 
beharko dituzte maiatzaren 14a baino lehen. 

Euskal Jai Egunean, maiatzaren 26an, egingo dute 
Trikitilari Gazteen Getariako 19. Txapelketa. 18 urte 
arteko gazteek har dezakete parte eta izen-ematea 
zabalik dago maiatzaren 17ra arte. Deialdi irekia 
denez, bikote asko apuntatuko balira, txapelketaren 
aurretik kanporaketa egingo luketela jakinarazi dute. 
Egunean bertan sei bikote ariko dira lehian.

Bikoteek, baserritarrez jantzita, gehienez zazpi 
minutu iraungo duen pot-pourria, eta arin-arin, 
fandango edo porrusalda —aukeran— jo beharko 
dituzte. Epaimahaiak horien zailtasuna, bikotearen 
bat etortzea, kantua, dantzagarritasuna eta pandero-
jotzailearen lana baloratuko ditu.

Irabazleek txapela eta 250 euro jasoko dituzte, 
bigarrengoek 150 euro, hirugarrengoek 100 euro 
eta laugarren, bosgarren eta seigarrenek, berriz, 60 
euro. Getariar bikote onenak ere saria izango du.

KLIK BATEAN
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2 Asteazkena 
Salbatore Deuna XXI. Pilota 
Txapelketaren hasiera 
Kadete, jubenil eta 22 urtez 
azpikoen txapelketa. Maiatzean 
astelehen eta asteazkenetan 
jokatuko dira partidak; ekainean 
eta uztailean astelehen, asteazken 
eta larunbatetan. 

4 Ostirala 
Antxua Eguna
•	 12:00etan, ekitaldia 

Balenciaga Museoan. 
•	 18:30ean, Gure Txeruren 

emanaldia herriko trikitilari 
eta txistulariekin.

•	 19:00etatik 21:00etara, 
antxua dastaketa frontoian.

5 Larunbata 
Antxua Eguna
•	 11:00etan, Antxua Eguneko 

II. Bela Estropada.
•	 18:00etatik 21:00etara 

Sugarri txaranga.
•	 18:30ean, Urrezko Aizkora.
•	 22:00etan, "Artxipielagoa" 

ikuskizuna Balenciagan. 

J.S. Elkano Xake Torneoa 
Ordua: 10:00
Lekua: Berdura plaza 
Antolatzailea: Elkano Xake Kluba 

6 Igandea
Arrantzale Eguna
•	 09:00etan, diana.
•	 11:00etan, arrantzaleen 

meza, prozesioa eta itsas-
bedeinkapena.

•	 Ondoren, arrantzale zaharrei 
omenaldia.

•	 11:30ean, Gipuzkoako 
Trainerilen Ligako estropada.

•	 13:00etan, Musika 
Bandaren kontzertua.

Dantzari Txiki Eguna 
Ordua: egunean zehar 
Antolatzailea: Gure Txeru 
Lezo, Zarautz eta Getariako 
dantzariak ariko dira. 17:00etan 
DJ Porru egongo da. 

8 Asteartea 
"Udalak %100 berriztagarria 
den energiaz bakarrik hornitu 
ahal daitezke?" hitzaldia 
Ordua: 19:00 
Lekua: Alhondiga 
Antolatzailea: Eskubide Sozialen Karta 
Iratxe Arriola (Eako alkatea) eta 
Oihan Mendo (Garesko alkatea) 
izango dira hizlari.

9 Asteazkena 
Udalekuei eta Txiki Txokoari 
buruzko informazio bilera 
Ordua: 18:30 
Lekua: udal aretoa 
 
11 Ostirala 
Bertso desapiyua

19 Larunbata 
Naturaren Eguna 
Ordua: 12:00 
Lekua: plaza 
Antolatzailea: Urritza Aisialdi 
Taldea

Klik Eguna 
Antolatzailea: Gure Esku Dago

Gazte Asanbladaren 10. 
urteurreneko festa
•	 12:00etan, txosna irekiera 

frontoian eta triki-poteoa.
•	 14:00etan, bazkaria.
•	 Ondoren, jokoak kalez kale.
•	 19:00etan, elektrotxaranga.
•	 21:30ean, kontzertuak: 

Kaotiko, En Tol Sarmiento 
eta konfirmatzeko talde bat.

20 Igandea 
Mendi irteera: Autzagane-
Bilbo (Atxuri) 
Izena emateko maiatzaren 
17an baino lehen turismo 
bulegoan (943 140 957).

23 Asteazkena 
Laburbira 2018. Film 
laburren emanaldia 
Ordua: 21:00 
Lekua: eskolako zinema aretoa 
Antolatzailea: Getariako Udala 
Sarrera doan izango da.

25 Ostirala 
Gure Txeruko haurren 
dantza emanaldia 
Ordua: 18:30 
Lekua: frontoia 
Antolatzailea: Gure Txeru 

Gure Txeruko helduen 
dantza emanaldia 
Ordua: 22:00 
Lekua: frontoia 
Antolatzailea: Gure Txeru 

26 Larunbata 
Euskal Jai Eguna 
Gazte Alaiak txistulariak, 
Musika Eskolako trikitilarien 
emanaldia, azoka eta bertako 
produktuen dastaketa, Larrain 
dantza, irrintzi lehiaketa, 
Trikitilari Gazteen Getariako 19. 
Txapelketa, kantu-jira Kuxkuxtu 
taldearekin, Holako taldearen 
erromeria... 

31 Osteguna 
Katukale irakurle 
taldearen saioa 
Ordua: 18:30 
Lekua: liburutegia 
Antolatzailea: Katukale
"Bidean ikasia" liburua 

aztertuko dute Arantxa 
Urretabizkaiarekin. 

Isidro 
Deunaren 
jaiak 
 
12 Larunbata
•	 20:30ean, ikurrinaren 

igoera.
•	 21:00etan, auzo afaria. 

Izena maiatzaren 9a 
baino lehen eman behar 
da 649 513 487 telefono 
zenbakian.

•	 Ondoren, Ansorregi eta 
Larrañagarekin erromeria. 

13 Igandea
•	 12:00etan, meza.
•	 Ondoren, Gure Txeru 

dantza taldearen 
emanaldia. Sagardoa eta 
txerriki errea.

•	 17:00etan, Mus 
Taxapelketa irekia.

15 Asteartea
Ixidro Deunaren Eguna
•	 11:30ean, meza eta 

prozesioa.
•	 Ondoren, auzoko 

adinduen omenaldia eta 
bazkaria.

•	 Jarraian, txakolina eta 
txerriki errea.

•	 23:00etan, Izer eta 
Alabier.

2018ko MAIATZA

Agenda www.artzape.eus webgu-
nean eguneratzen dugu. Adi!

AGENDA
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Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.

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



Izen-abizenak:

Helbidea-Herria:

Telefonoa:

Helbide elektronikoa:

Kontu zenbakia:

Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

egin bazkide

Txeruko postontzian // info@artzape.eus

www.artzape.eus


