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SALBERAK ITSASKABRARI
Beharbada hurrengo testua Urdangarinen kartzelatik
idatziko diat, Mozal Legea dela-eta, epaile putakume
hauek hara eraman nautelako. Ah ez, niri ez zidatek
kartzela aukeratzen utziko...

ZIGOR SAIZAR

Putakumeak

P

utakumeak, Jonan, putakumeak idazteko beste gai
bat izan eta beraiengatik ahora eta hitzera besterik
ez zaialako etortzen: putakumeak.

Putakumeak San Ferminetako festetan aurrez pentsatuta,
planifikatuta, harrokeria osoz, neska bortxatu, zapaldu,
puskatu eta bizi osorako izorratu zuten bost piztiak (?).
Putakumea horrelako gizatxarrak defendatzeko barruak
izan dituen abokatua, bere defentsa estrategia osatzeko,
biktima gupidarik gabe zapaltzeko miserablea izan
delako. Becerra jauna, nola egin dezakek lo lasai?
Putakumeak, epaiketan argi eta garbi geratu arren
bortxaketa izan zela, bost piztiak nahita eta beraien
botere matxitoa erabiliz neska txiki-txiki eginda utzi
zutela, abusua izan zela epaitu zuten epaileak.
Putakumeak, San Fermin festen bezperan, aske
utzi dituzten epaileak. Guardia zibilak jotzeagatik
kartzelan urteak pasaraztera derrigortuko duen
justiziak, emakumeak gupidarik gabe bortxatzen
dituen guardia zibila, militarra… aske utziko ditu,
datozen San Ferminetan berriz ere bost putakumeak
beste edozein emakume bortxatu eta zapaldu dezaten.
Putakumeak zuek, aske utzi dituzuen epaileak.
Eta putakumeak edozein indarkeria matxista eragin,
erabili, esan, adierazi eta egiten duten guztiak.
Gonbito larria zeukat, Jonan, nazka ikaragarria sentitzen
diat eta beste zerbaitez idazteko asmoa banian ere, putakumeka hasi nauk, inpotentziaz, amorruz, tripako minez.
Ziurrenik ez dek hitzik egokiena PUTAKUMEA, beraien
amek ez dutelako errurik, juxtu gai honetan emakumeak
baitituk biktima bakarrak. Baina euskaraz ez diat irain
gogorragorik topatu barruan dedana adierazteko.
Hiri egiten diat gonbita, kazetaria izanik, eta euskara
dotore nahiz jantzia duanez, horrelako injustizia baten
aurrean barruak askatzeko hitzik egokienak bilatzeko.
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JON ANDER DE LA HOZ

Izebergaren punta

A

gerikoa zuan hire amorrua, Zigor, gai aldaketarena
azaldu hidanean. Agerikoa eta ulertzekoa, gainera.
Antzeko bisaiak nabaritu nizkian behin-behineko
kaleratzearen epaia jakin zenean, baita Getariako
kaleetan ere. Horren adibide izan dituk, urrutira joan gabe,
egun hartantxe herrian egin zuan mobilizazio jendetsua.
Amorrua nabaritu nian sarean ere. Mugikorreko pantailari
begira iragan nian iluntze hura: egunkarien edizio
digitalak, sare sozialak... joera antzekoa azaltzen ziaten
guztiek. Sareetako mezu batek, baina, piztu egin zian nire
arreta: epaiari emandako erantzun gisa, datozen egunetan
hasiko diren San Ferminetara emakumerik ez joateko
eskatzen zian. Pentsatzen diat unearen berotasunak eragin
nabarmena izango zuela mezua idazterako garaian.
Txio horrek pentsamendu sorta ekarri zian nire gogora.
Ulertzen nian mezuaren asmoa, nolako indarra izan
zezakeen halako ekintza batek, baina ez nian partekatzen.
Iruditzen zaidak emakumeak San Ferminetara ez joatea
Manadari "irabazi duzue" esatea dela; "hona etorriz
gero, hau gerta dakizueke, bestela ez etorri", adieraztea.
Bortxaketaren kultura betikotu, normaltzat jo eta haren
inpunitatea azpimarratzea, alegia.
Egokiagoa iruditzen zaidak herritarren gehiengoak hartu
duen jarrera, mugimendu feministaren gidaritzapean:
kaleak bete, bortxatzaileak sartzeko. Haietan ikusi
genizkian ehunka gizon, eta banian zer pentsatua
horretan ere. Abusuen kultura hori betikotzen zenbat
laguntzen dugun: whatsapp bidezko bideoak, hizkerak...
"Ez duk hainbesterainokoa", pentsa zitekek, baina
astazakilok azalekotzat dizkiagun jokabideak
aldatzen ez dizkiagun bitartean, konplize izan eta
kasu larriagoei bidea irekiko zioagu. Nigandik hasita.
2018ko ekaina · ARTZAPE

GETARIAKO HITZA

INTERESGARRIAK

ANDRES ALBERDI

Dunbala

Ez da Getarian bakarrik
erabiltzen den hitza danbor
handiari deitzeko (gazt. bombo,
timbal). Hitzak duen ezaugarririk
nabarmenena da onomatopeikoa
izatea; alegia, hitzak hots edo
soinu bat imitatzea. Tankera
horretakoak dira hots hauek ere
euskaraz: arrast, au, banba, bee,
bar-bar, brau, bristi-brasta, brixt,
danba, dan-dan, dzanba egin,
dzast, klask..., edo horietatik
sortutako izenak ere: burrunba,
danbada, kuku, plastada,
sastada, txiotxio, zistada...
Getarian eta inguruetan esaten diren
hitzen txokoa da hau. Animatu eta
bidali artzape@topagunea.com - era
ezagutzen dituzun hitzak.

ARTZAPE · 2018ko ekaina

ZAINTZA
EGUNAK

Uztailaren 30ean.
FULDAIN
FARMAZIA

Uztailak 6
Ilbehera

Uztailak13
Ilberria

Uztailak 19
Ilgora

Uztailak 27
Ilbetea
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INGLIX PITINGLIX

UXOA IRIGOIEN

"Today, I close a door to the past
and open a new door to the future"

"Gaur iraganeko ate bat ixten dut eta etorkizuneko ate berri bat ireki"

E

kaina entzun orduko haur, nerabe zein irakasle garenoi irribarre eder bat ateratzen zaigu aurpegian,
zergatik ote? Ba, ikasturtea amaitzear delako!!! Ikasturtea amaitu eta oporrak hasi. Inglix pitinglix atalari
ere bere bukaera iritsi zaio eta oraingo hau azken hiztegi eta esamoldeak ikasteko parada izango duzue.
Hemendik aurrera atal berri batekin etorriko natzaizue; baina lehendabizi oporrak, noski! Irailean itzuliko naiz,
berriz ere liburu usaina hasten denean. Thank you, irakurleok! Azken atal hau agurtzeko moduei buruzkoa da
eta baita eskertzeko modu desberdinen ingurukoa ere. Laister arte! See you soon!
Vocabulary
English

Pronunciation

Euskara

Hello

Jelou

Kaixo

Goodbye

Gudbai

Agur

See you soon

Si yu suun

Laister arte

See you later

Si yu leiter

Gero arte

Good morning

Gud mornin

Egun on

Good afternoon

Gud afternun

Eguerdi on

Good evening

Gud ifnin

Arratsalde on

Good night

Gudnait

Gabon

Thank you

Zenkiu

Eskerrik asko

You are welcome

Yu ar uelkam

Ez horregatik

Please

Pliis

Mesedez

Esamoldeak
English

Pronunciation

Euskara

Could you do me a favour?

Kud yu du mi a feivor?

Fabore bat egingo al zenidake?

Give me a hand, please.

Gif mi a jand plis.

Lagundu, mesedez.

I hate farewells.

Ai jeit faruels.

Agurrak gorroto ditut.
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: PEPITA ENBIL ZIKLO MUSIKALA

Musika Eskola herria girotuz
Musika eskolatik herrira, kaleetara, ateratzeko asmotan gauzatu du J.S. Elkano Musika Eskolak Pepita Enbil
Ziklo Musikala. Antolatutako orotariko ekitaldiekin jendartera heltzea lortu du, izan ere, getariar ugari izan
da haurren zein haiei zuzendutako emanaldietan, musikari gazteen hitzaldietan nahiz kontzertuetan. Kanpotik
etorritakoen ekarpenez gain, bertakoek ikasturtean zehar aurreratutakoa atera dute kalera; oraingoan, modu
berezian. Getaria musikari bat bermatuta dagoela frogatu da aurten ere.
Argazki gehiago
www.artzape.eus/galeria atalean.
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: SAN JUAN JAIAK

San Juan
Jaiak
Argazki gehiago
www.artzape.eus/galeria
atalean.
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KLIK BATEAN

Manterola eta Basterrechea, aurtengo omenduak
Urtero bezala ekainaren hasieran ospatu zuten Guraso
Elkarteak antolatutako Zahartzaroari Omenaldia.
Aurtengo omenduak Jesusa Manterola Larrañaga
eta Segundo Basterrechea Balenciaga izan ziren;
bazkaritan bertan jaso zuten oroigarria. Irudi politak
utzi zituen egunak: meza nagusia izan zen goizean
eta ondoren Getariako Musika Bandak zein Salbatore
Deuna Abesbatzak kontzertua eskaini zuten.
Bazkaria Zumaiako Marina Berri jatetxean egin
zuten; 125 pertsona inguru elkartu ziren. Jatorduaren
ondoren, Nika Lertxundi Getariako alkateak oroigarriak
eman zizkien omenduei eta Guraso Elkarteak opariak
banatu zituen bertaratutakoen artean. Egunari amaiera
emateko, dantzaldia izan zen DJ Arosekin eta herriko
zenbait enpresa nahiz saltokik emandako produktuak
zozkatu zituzten.

Basterrechea eta Manterola, oroigarriekin. /Arg.: Guraso Elkartea.

Iturzaeta Herri Eskolako aretoa berritu dute
Getariako Udalak Iturzaeta Herri Eskolako aretoa berritu du,
besteak beste, instalakuntzak eta irisgarritasuna hobetzeko.
Albo banatan zeuden bi ateak kendu eta bakarra jarri dute
erdian. Gainera, sarrerako gela txikitu egin dute.
Instalakuntzei dagokionez, alboetako berogailuak
kendu eta sabaian jarri dute berotze-sistema. Aldi
berean, audio aparailuak agertoki ondoko gelaxkan
kokatu dituzte. Gela horretan dago mugikortasun
arazoak dituztenentzako eszenatokirako sarbidea ere;
agertokiaren ezkerraldera igotzea ahalbidetzen duen
aldapatxo bat egin dute. Gainera, gela horrek aretoaren
kanpoaldera ematen duen ate bat du ondoan. Halaber,
audio sistema eta argiteria berritu dituzte.
Udalak sail ezberdinetatik batutako 76.000 euro
bideratu ditu lanetara; Eusko Jaurlaritzak 20.000
euroko diru-laguntza eman du.

Aretoaren itxura agertokitik begiratuta.

Albiste gehiago www.artzape.eus webgunean...
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KLIK BATEAN

Aitor Urresti izango da EAJren alkategaia
Datorren urtean egingo dira udal hauteskundeak,
eta EAJk dagoeneko aurkeztu du bere alkategaia:
Aitor Urresti. Alderdiaren bozeramale izan da azken
urteetan eta aurreko bozketen kanpainan egindako
lana azpimarratu dute bere kideek.
Ekainaren hasieran EAJko afiliatuek egindako
batzarrean hautatu zuten Urresti alkategai. Rosi Antia
Getariako Uri Buru Batzarreko lehendakariak adierazi
zuenez, "ideiak argi, herrigintza bizi eta lanerako
grina ditu osagai Aitorrek (...) Gogotsu egin du lan
eta erakutsi digu, guztiaren gainetik, Getariaren eta
herritarren alde jardun duela".

Rosi Antia eta Aitor Urresti. /Arg.: EAJ.

Urrestik alderdiak emandako konfiantza eskertu du: "Ez
diet nire kideei hutsik egingo. Ilusio handiz aurkezten
naiz, lan-talde bikainarekin atzean eta gure herriaren
oraina eta etorkizuna lantzeko gogotsu".

700dik gora getariar giza katean
Erabakitze eskubideari babesa emateko giza katean
parte-hartzera deituta zeuden herritarrak ekainaren
10ean. Hilabeteetan egindako lanari esker, 700
getariar baino gehiagok batu zituzten eskuak kateak
herrian zituen bi kilometroetan.
Ondoko kilometroak osatu zituzten Lezo, Beizama, Errezil
eta Azpeitiako herritarrei ongi etorria egin zitzaien lehenik
eta txalapartari, bertsolari zein dantzariekin osatutako
ekitaldia ondoren. Argazki erraldoia ere atera zuten.

Jendea katean, aurrera eta atzera.

Balantzean, Getariako Gure Esku Dagokoek azaldu
zuten aurreikuspen guztiak gainditu zirela, erronka
"soberan" bete eta "gure herri txikiak gauza handiak egin
ditzakeela erakutsiz". Historia egin izana ere nabarmendu
zuten: "Gaurkoa historia liburuetan azalduko da, bidean
diren belaunaldiek gure eskoletan ikasiko dute 2018ko
ekainaren 10ean historia egin genuela".
... eta Facebooken.
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ERREPORTAJEA

Datozen asteetan, ziurrenik, bisitan izango ditugu arrantza-ontzi
izateari utzi eta bestelako zereginetarako darabiltzaten Stella
Maris Berria eta Mater. Errefuxiatuak erreskatatzeko erabiliko
dute lehena, museo ibiltaria da bigarrena.
12
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ERREPORTAJEA

Jardunetik erretiratutako itsasontziak

Testua
IURE EIZAGIRRE

ARRANTZA-ONTZI IZATEARI
UTZI ETA...
Itsas-miliak hara eta hona: arrantzara, portura, etxera; asko jota, ez-ohiko
bidaiaren bat ontziolara. Horrela ezagutzen ditugu Getariaren paisaia berezia
osatzen duten arrantza-ontziak. Behin betiko porturatzean, ordea, zer gertatzen
da haiekin?

A

rrantza-ontzi bakoitzaren kasua bakarra
eta ezberdina da: hainbatetan beste portu
batzuetara saltzen dira, bestetan desegin.
Horretarako ere gauzak aldatu dira azken urteetan;
lehen, arrantza-ontziak egurrezkoak zirenean, burdina
guztia kendu, egurra garbitu eta itsasoan zegoen
"itsasoentzien hilerrian" hondoratzen ziren. Gaur egun,
aldiz, txapazkoak direnez, ontzioletara eramaten dira
desegitera. Elkano Arrantzaleen Kofradian jakinarazi
digutenez, apirila-maiatzean desegin zuten Getariako
azken itsasontzia: Itsaso Eder ontzi txikia.
Asmoa arrantza-ontzi berria egitea bada, zaharra
desegiten da, erakundeek hari ematen dioten balioa
aprobetxatuz. Gaur egun —aurreikuspenen arabera,
2019. urtera arte— Europar Batasunaren diru-laguntzak
daude arrantza-ontziak desegiteko.
Dena den, desegitea bada ere arrantza-ontzi askoren
patua, badira salbuespenak. Kofradiako ordezkariek
baieztatu digutenez, horrelako pare bat kasu izan dira
azken urteetan Getariako portuan.

Pertsonen erreskatera

Asteotan albiste izan den Stella Maris Berria arrantzaontzia 2002an itsasoratu zen lehen aldiz. Berriro
ontziolan da; erretiroa hartzeko baino, egokitu eta
beste jardun bati heltzeko. Izan ere, duela hilabete
batzuk utzi zioten arrantzarako erabiltzeari, eta
abuztutik aurrera mediterranear itsasoko errefuxiatuen
erreskatera abiatuko da erosi berri duen Itsas Laguntza
Humanitarioa Gobernuz Kanpoko Erakundearen eskutik.
ARTZAPE · 2018ko ekaina

Herritarren kontzientziak berriro astindu eta itsasoz euren
herrialdeetatik ihesi dabiltzan pertsonak begi aurrean
jarri dizkigun Aquarius ontziaren leku berean ibiliko
da Getariako itsasontzia, Libia aurreko kostaldean,
alegia. Valentzian porturatutako itsasontziarena jakin
zenetik, komunikabideek ia egunero ezagutarazi dituzte
halako kasuak.
Maydayterraneo proiektuan abiatu aurretik, ordea,
egokitu egin behar dute 32 metroko luzera duen
ontzia. Iñigo Gutierrez erakundeko kideak azaldu
du zein aldaketa egiten ari diren: "Dezente
birmoldatzen ari gara. Brankako sotoa da handiena
eta erraz heltzeko eskailera bat jarriko da han. Ez
da itsasontzietan egon ohi den eskailera ia bertikala
izango, inklinazio gehiagokoa baizik. Bertako
egurra saneatu eta koltxonetak jarriko dira. Haur
eta emakumeentzako lekua izango da hori, eroso,
babestuta, seguru eta gizonengandik bereizita egon
daitezen".
Horrez gain, brankaren bizkarrean bi gune
eraikitzen ari dira: erizaintza egongo da batean,
erreskatatutakoentzako komun eta dutxak bestean.
"Erizaintza larrialdietako gune baten modukoa
izango da, dagokion ekipamenduarekin eta bi
ohatilarekin. Parean izango ditu bina dutxa eta
komun".
Erreskaterako ontziak ere brankan egongo dira eta
zubian zegoen garabia hara lekualdatuko dute. Horri
esker, bertatik itsasoratuko dira salbamendu-txalupak.
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Makina-gelan zegoen itsasontziaren hozte-sistema
desegin dute, eta ur gazia gozo bihurtzeko araztegi
bat jarriko dute.
Popa erakundeko kideentzat izango da. "Kendu egin
dira han zeuden haztegiak eta bina pertsonentzako bi
kamarote eraikiko dira. Prentsako kideentzako bulego
moduko bat ere egingo da, satelite bidez konektatu
eta lan egin dezaten. Gainera, materiala eta janaria
ere han egongo dira", dio Gutierrezek.
Lan horiei esker erreskatatutako 150 pertsonarekin
nabigatu ahal izango dute. "Txalupa handiagoekin
egingo bagenu topo, itsasontzian eduki genitzake,
baina ez nabigatu. Sorospen deia egin eta itsasontzi
handiagoak lagundu zain egon beharko genuke".
Horretarako 16-17 kideko taldetan jardungo dute.
Bost profesionalak izango dira: kapitaina, lehen
ofiziala, makineriako burua eta bi marinel. Sukaldaria,

erreskateko sei kide, medikua eta erizaina, aldiz,
boluntarioak. Gainera, saiatuko dira beti prentsako bi
pertsona egoten. Guztira, bost hilabeteko epean 100
boluntario inguru ariko direla kalkulatu dute.

Erreskateekin kezkatuta

Getariako arrantza-ontzidiko Stella Maris Berriaren
egitekoa ezagututa, itsasoaren erdian noraezean
dabilen txalupa baten erreskatea nola gauzatzen den
jakin nahi izan dugu. "Gehienetan, arazoak dituen
txalupa bat identifikatzean, Erromako koordinazio
zentrotik abisatzen dute. Erreskateko txalupak —aurten
bi izango dituzte— ureratu eta hara gerturatzen dira.
Larritasunezko osasun arazodunik dagoen aztertzen
da lehenbizi; inor balego, azkar aterako genuke.
Zenbat emakume eta haur dauden ere begiratzen
dugu. Gero, salbamendu-txalekoak ematen zaizkie
txalupan doazen denei. Orduan hasten gara jendea
ateratzen, emakumeak eta haurrak lehenbizi. Gure
txalupa betetzean egiten da lehen bidaia itsasontzira;
han artatzen dituzte medikuek. Osasun beharrik ez
badute, ura, janaria eta berotasuna eskaintzen zaizkie.
Bitartean, salbamendurako txalupa joan-etorrian ibiltzen
da. Jasotzen amaituta, nabigatzeko moduan bagaude
—Stella Maris Berriaren kasuan 150 pertsona baino
gutxiago izan behar ditu—, Erromara jakinarazi eta
porturantz abiatzen gara. Gehiegi garenean, beste
itsasontzi batera pasatzeko modua adosten da
koordinazio gunearekin".
Azken asteotan, alabaina, arazoak ari dira izaten
porturatzeko. Horrekin kezkatuta daude Zarauzko Itsas
Laguntza Humanitarioko eta lankide dituzten PROEM-AID
elkarteko ordezkariak. Gutierrezek dioenez, "egoera oso
zaila da eta udan gehiago zailduko da. Libiako kostako
zaindariak oso jarrera bortitza dute eta Italia bezalako
herrialde estrategikoak hartutako jarrerak —errefuxiatuei

Stella Maris Berriaren brankako lanak.

Aita Mari itsasontziaren planoak. /Arg.: Itsas Laguntza Humanitarioa
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Arrantzarako tresnak Mater ontziaren brankan.

Itsasontzi museoa
Egurrez egina izaki, lehenagoa aipatutako "itsasontzien hilerria" zatekeen Mater arrantza-ontziaren halabeharra, itsas-hondoa, alegia. Desegite bidean zela,
ordea, Pasaiako Itsas Gela Elkarteak interesa agertu
zuen, euskal itsas ondarea babestu eta gizarteratzeko
erabili nahi baitzuen. 2003an izan zen hori eta bi
urte beranduago museo gisa zabaldu zuten. Gaur
egun Pasai San Pedroko portuan jarraitzen du, Stella
Maris Berria begiztatzen duela.

Mater ontzia Pasai San Pedroko portuan.

portuak ixtea— arazo dezente ekarriko ditu: GKE
gehiago eta ontziak jazarriko dira. Horrek eragingo
du ibilbide arriskutsuagoak bilatu, eta hildakoen kopurua
areagotzea. Bestetik, baliteke Alboran itsasoan haztea
pertsonen joan-etorria; hala balitz, eta han beharko
bagintuzte, lekualdatuko ginateke".
Gogortasunaren jakitun, buru-belarri lanean dabiltza
egunotan Pasai Donibaneko portuan, abuztuaren 1ean
Libia ingururantz abiatu ahal izateko. Ordurako aldatuko
diote izena Stella Maris Berriari eta Aita Mari izango
da, itsasoan hainbat erreskate egin zituen marinelaren
omenez. Abiatu aurretik, getariarrek izango dute hori
baieztatzeko aukera, izan ere, geldialdia egingo dute
hainbat portutan, tartean, gurean.
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Kantauriko egurrezko atunontzi klasikoa da, egungo
arduradunen esanetan, "teknika tradizionalekin
eraikitako azkena". Bere jardueraren erakusgarri
izateko asmotan, euskal arrantzaleen bizimodua
hedatzen dute zenbait ekintzen bidez. Horrela, tailer
didaktikoak, ingurumenaren sentsibilizazio kanpainak,
txangoak, zein aktibitateak gauzatzen dituzte.
Portuan dagoen bitartean itsasontzia barrutik ikusi
eta kapitainaren zereginak, sukaldea, logelak zein
arrantza teknikak ezagutzeko aukera eskaintzen du.
Gainera, ez da harritzekoa berriro Getariako portuan
ikustea, itsasora egiten dituen irteeren artean herrirakoa
baitago.
Datozen asteetan izango da, ziurrenik, arrantza-ontzi
gisa Getariako portuan hasi eta bestelako zereginetara
bideratutako salbuespenezko bi ontziok gurean ikusteko
aukerarik. Joan-etorriko bisita izango da, garai batean
izan ziren arrantza-ontziei dagokien modukoa.
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Feminismoaren indarraldia

Testua
IURE EIZAGIRRE

BEGIRADA MOREEK
EZ DUTE MUGARIK
Martxoaren 8ko greba feministak zerbait aldatu zuen, mugimenduaren indarberritze moduko bat ekarri du gizartera. Deialdirik gabe, Getarian haren jarraipena zein izan zen jakitea zaila bada ere, ondorengo protesta, salaketa,
hitzaldi eta emanaldiek balio dezakete indartze horren baieztapen gisa.

B

ero daude kaleak azken egunotan; bero emakumeen
aurkako indarkeria salatzeko, askok guztion aurkako
erasotzat hartu duten Iruñeako talde bortxaketako
erantzuleak kalean direla gaitzesteko. Getarian, beste
hainbat herritan bezala, mobilizazioa deitu du Marinak
Talde Feministak; ez da azken hilabeteetako bakarra,
izan ere, emakumeen aurkako eraso bat dagoen aldiro,
erantzun egiten dute herritarrek.
Indarkeria fisikoen aurrean erreakzionatzeaz gain,
bestelako eraso eta bizi baldintzez —zein haiek jasaten
dituztenez— hausnartzeko hilabetea izan da ekaina.
Izan ere, Elan Euskadi eta Eskubide Sozialen Kartak,
honek Udara morea ekimenaren baitan, hitzaldia, filmemanaldia eta mahai-ingurua antolatu dituzte.

Etorri eta joandakoen ikuspegiak

Elan Euskadik gonbidatuta, Jeanne Rolande Dacougna
ikerlari eta aktibista feministak Ertzeko ahotsak:
emakume etorkin afrikarrekiko ikuspegia deskolonizatuz
hitzaldia eskaini zuen hilaren hasieran.
Doktoretza tesia egina du gaiaz eta han jasotakoen
ahotsak ekarri zituen Ulpiano Etxera. Besteak beste,
emakume afrikarrek hemen lan egiteko izaten dituzten
zailtasunez aritu zen. Zioen, oro har, formakuntzarik
gabekotzat ditugula, hala ez izan arren. Ondorioz,
prestakuntzarik eskatzen ez duten arloetan jarduten dute
maiz; eta horietan ere aurreiritziekin egiten dute topo,
esaterako, pertsonen zaintzarako ez direla maitekorrak
edo, eskubideak aldarrikatzeagatik, protesta asko
egiten dutela. Hizkuntza ere oztopo dute batzuetan.
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Antzera ibili ziren 1950eko hamarkadan Baztan eta
Bidasoaldetik Iparraldera edo Frantziara neskame joan
ziren ehunka emakume. Gerra osteko etorkizun kaskarra
tarteko, etxerako dirua bidaltzeko atera ziren, duela
urte batzuk Jon Abrilek Neskatoak dokumentalean jaso
zuenez.
Baldintza gogorrak zituzten haiek ere: oporrik nahiz egun
librerik ez, segururik zein kotizaziorik ez, dokumentaziorik
ez eta mugaren alde batetik bestera ezkutuan ibili
beharra, hizkuntza ez ezagutzea... Emakumeok orain
gurera datozenak zituzten gogoan, euren burua haiengan
islatuta ikusten zutelako; hala ere, aitortzen zuten kilometro
gutxiago eginda lortu zutela beraiek helburua.
Emakume etorkinen lan-egoeran gehiago sakontzeko,
hilabete amaieran —ale hau inprentan dela— Emakume
migranteen esplotazio egoera Euskal Herrian mahaiingurua ere antolatu du Eskubide Sozialen Kartak.

Indarkeriaren aurkako protokoloa

Herri mugimenduek ez ezik, erakundeek berdintasunaren
alde lanean jarraitzen dute. Horrela, Gipuzkoako
Foru Aldundiak herriekin batera landu duen indarkeria
sexistaren aurkako erantzun publiko instituzionalerako
herrientzako lehen protokoloa aurkeztu du.
Arlo juridikoa zein terminologikoa, eta koordinazioa
landu dituzte, erasoen aurrean jokatzeko jarraibideak
eman eta erantzunak erakutsiz. Horretarako eszenario
anitzak irudikatu dituzte, bakoitzean eman beharreko
urratsak zehaztuz.
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American dream?

P

entsa dezagun, txirrindulari proba bat antolatzen dela
Getarian, erlojupekoa; frontoi paretik hasi eta Garate
gaineraino. Urtero familia bereko txirrindulariak
"irabazten" du, eta "galtzaileek" beti lelo bera entzuten
dute epaileengandik: "Saiatu hadi gehiago eta irabaziko
duk/n". Horixe da American Dream.
Lelo bera entzuten zuten "galtzaileen" gurasoek ere,
baita beren aiton-amonek ere...
Gutxi batzuek salatu izan dute hilerri parean familia
"irabazleak" ibilgailu bat izan ohi duela zain, eta hari
helduta joaten dela azken bihurguneraino —Stiglitz
jaunaren hitzetan, ezberdintasun sozioekonomiko
estrukturala—.
Joseph E. Stiglitz 2001eko Ekonomiako Nobel saridun
estatubatuarrak argiago eta dotoreago azaltzen du
American Dreamaren gezurra:
•

"Pobre jaiotzen direnen %90a pobre hiltzen da,
nahiz eta ahalegin guztiak egin hala gerta ez dadin".

•

"Egoera sozio-ekonomiko estrukturalak izugarri
baldintzatzen du norbanakoaren ahalmena".

Donostian izan da pasa den hilean Stiglitz.
Makina liburu idatzitakoa da; azkena, 2012ko
Desberdintasunaren prezioa, eta bertan esaldi sendoak
botatzen ditu, denak iturri estatistikoetan oinarrituta.
Stiglitzen idatziek eta esanek aurrez-aurre egiten dute
talka American Dream ideiarekin. American Dreamaren
arabera, edonork lor dezake nahi duena saiatzen
bada, eta horren eredu dira Amerikako Estatu Batuak.
Zein da ideia horren ifrentzua? Pobre dena, drogamenpekotasuna duena, hezkuntzarik ez duena, alegia,
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"galtzailea", bere patuaren errudun dela ez delako
saiatu egoera hobetzen; bere kalbarioa merezi du.
Stiglitz eta beste hainbatek aspaldidanik diote aukera
oso-oso ezberdinak dituztela bizitzari aurre egiteko
batzuek eta besteek: Harlemgo eta Silikon Valleyko
haurrek berdin gosaltzen al dute? Ikastetxeak kalitate
berdinekoak al dira? Osasun zerbitzuak bermatuta al
dituzte? Bortizkeriarik ba al dago kaleetan? Langabeziatasa? Arrazismorik ba al dago lana aurkitzerakoan?...
Stiglitzen egoera-sozioekonomiko estrukturalak.
Stiglitzen ustez, ideien gerra batean gaude:
aberatsenentzat ezinbestekoa da American Dreama
sinestaraztea gehiengoari, galtzaile sentitzeko,
errudun, eta ez injustizia baten biktima. Bestela nola
lortu "bake soziala"?
Berriak maiatzaren 18an jaso zuenez, zera adierazi
zuen Stiglitzek: "AEBetan %1 aberatsenak irabazten
duena gora doa beti, baina beheko %90ena ez da
aldatu azken urteetan, ia-ia marra zuzen bat da.
Erdiko klaseko langileen soldatak duela 45 urtekoak
dira AEBetan".
George Sorosek ere berdina dio: munduko aberatsenen
—%1— eta gainerakoen —%99— artean gerra bat
dagoela eta beraiek —%1ekoak— irabazten ari direla.
Ez dizuet esan Soros dela munduko aberatsenetako
bat.
Ideien gerra irabazteak ahalbidetzen du populazioaren
%1ak aberastasunaren erdia izatea. American Dreama
ezinbestekoa da horretarako; kirol jokalari famatuak
erabiltzen dituzte froga gisa. Begira Lebron James,
saiatu zen eta aberatsa da!
Eta gainontzekoak?
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Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

Arrainak trenbidean

M

aiatzeko
idatzian
aipatu zen Getariak eta
Compañía del Ferrocarril
de Elgoibar a San Sebastián
enpresak izandako lehen kontaktua.
Bertan esandakoaren arabera,
Getaria-Oiquina izeneko geltokia
egon omen zen duela mende
bat, baina, dirudienez, Getariako
Udalari ez zion poztasun berezik
eragin horrek; kontrakoa, herriaren
izendun geltokiari erreferentzia
egiten zioten errotulu guztiak
kentzeko agindua eman baitzuen.

Argi dago Getariako Udala
kontziente zela geltoki bat
izatearen ezintasunaz. Era
berean, oso kontziente izan
zen trenbidea gertu izateak
zekartzan abantailez. Trenbide
linea berria ireki zen momentuan
arrantzatutakoa saltzeko merkatua
merketu eta zabaldu egin zen.
1902. urterako eraikita zegoen
linearekin, gauean Getariako
uretan arrantzatutakoa goizean
goiz Bilbo hirian saltzeko aukera
zegoen.

Udalaren eta enpresaren arteko
erlazioak ez ziren kontu horrekin
itxi. Lehenengo kontaktuan izena
kentzeko eskaera egin bazen,
bigarrenean herritik zerbait
jasotzeko eskatu zen. Bigarren
eskaera ulertzeko, garai hartan
Getariaren diru-iturri nagusia zen
sektorera jo beharko da.

Aukera hori ezin zela galdu oso
argi zeukan Getariako Udalak.
Esandakoaren erakusgarri dugu
1902ko maiatzaren 17ko udal
akta. Bertan goizeko lehen
orduan Zarauzko geltokitik Bilbo
aldera trena antolatzeko eskaera
bideratzeko beharra aipatzen da,
betiere, Zarautz eta Zumaiako
herriekin batera presioa eginez.
1902ko uztailaren 17rako inguruko
herriekin elkartu eta denek batera
eskaera bideratzeko erabakia hartu
zela aipatzen da.

Arrantza eta Getaria estu lotutako bi
hitz izan dira historikoki, eta nahiz
eta maila apalago batean izan,
baita gaur egun ere. Arrantzak eta
honek sorturiko industria jarduerek
ahalbidetu izan dute Getariaren
bilakaera. Zentzu horretan,
sektore honek historian zehar
izandako hazkunde nabarmenena
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Arrainak goizean Zarauzko geltokitik Bilbora
eramatea nahi zuten. /Arg.: www.getaria.eus

azpimarratu behar izanez gero,
XX. mende hasieratik aurrerakoa
aipatzea ezinbestekoa da.
Sektorearen faktore endogenoen
garrantziaz gain, zenbait kanpo
faktorek ere garrantzia izugarria
izan zuten, eta nola ez, horien artean
egon zen trenbidearen sorrera, honek
zekartzan abantaila eta erraztasun
guztiekin. Getariako Udala horren
jakitun izan zen hasieratik.

Geltokia izateko pribilegioa ez izan
arren, trenbidearen gertutasunak
onura ekonomiko handia ekarri
zion Getariari.
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BI HITZETAN

Zabor bilketa
B

este urteetan egin dugun bezala, Getariako udalerrian 2016. eta 2017. urteetan zaborraren
bilketan izandako kopuruak jarraian azaltzen ditugu, konparaketak egin ahal izateko.

Arropa
Beira

2016ko ekitaldia

2017ko ekitaldia

15.300 kilo

16.771 kilo

203.610 kilo

218.013 kilo

Olio begetala

2.345 litro

1.897 litro

Ontzi arinak

85.878 kilo

91.063 kilo

197.581 kilo

204.376 kilo

351 kilo

203 kilo

108.972 kilo

126.228 kilo

1.107.280 kilo

1.105.025 kilo

Papera
Pilak
Materia organikoa
Errefusa

Birziklatze-tasak adierazten du jaso diren hiri hondakinetatik zein ehuneko bideratu den birziklatzera. Kaleko
edukiontzien bidez jasotako hondakinen birziklatze-tasa aztertuta, garbi ikusten da urtero igotzen ari dela
Getarian; halere, beti Urola Kostako maila baino beherago gaude, nahiz eta bere neurrira iristen ari garen.
Getaria

Urola Kosta

2010

21,23

27,12

2011

23,77

28,84

2012

27,76

35,66

2013

30,80

39,27

2014

33,69

40,28

2015

34,68

39,49

2016

35,66

39,88

2017

37,37

46,68

Lerro hauen bidez animatu nahi zaituztegu zaborra sortzerakoan pixka bat begiratzera, eta ondoren,
birziklatzen jarraitzera.
Informazioa gehiago:
Tel. 943 896024 // maizpuru@getaria.org
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DISEINUA

GARBIÑE IBARBIA

Sukaldea: ideologiak eta topikoak

G

aur egungo sukalde moderno eta funtzionalaren
prototipoa, sukalde gisa bereziki diseinatutako
lehen gela, Margarete Schütte-Lihotzky arkitekto
austriarrak diseinatu zuen.
1925. urtean, Ernst May arkitektoa Frankfurten eraikin
bat diseinatzen ari zen. Ordura arte sukaldea, jangela,
eta egongela dena bat zen eta Margareteri eskaera
bat egin zion: "emakumeen lanetarako" esklusiboki
zuzendutako pieza bat diseinatzea.

papera, politika eta familia idealaren eraikuntzarekin
lotuta.
Gaur egun, sukaldea sarritan etxearen erdigune gisa
aurkezten da eta sukaldaritza ezinbesteko plazer
gisa. Baina hala al da? Edo garai batera egokitutako
etxebizitzaren egituratzea da?

Margaretek lan egiteko makina ezin hobea sortu
zuen. Sukaldeko lan desberdinen arteko harremana
bilatu zuen: harraska, sukaldeko tresnak eta ontziak
gordetzeko armairua, hondakinak eta instalazioak.
Horrez gain, gas-kanal berriak sukaldean, berogailua,
elektrizitatea, lanaren eta argiztapenaren eta
aireztapen naturalaren analisia. Helburua etxeko lanek
behar duten mugimenduaren optimizazioa zen, nekea
murriztu eta denbora librea irabazteko. "Frankfurteko
sukaldea" sukaldeen eboluzio prozesuan oinarrizkoa
izan zen eta Europako araudi guztietan kontuan hartu
zuten.
Publizitateak ere etxearen zereginen kontzepzioan
aldaketa bat eragin zuen, eta, gaur egun bezala,
etxeko lanek zoriontasuna edo aisialdia bezalako
balioekin bat egin zuten. Emakumeen bizitza aldatzen
hasi zen une horretatik aurrera nahiz eta hasierako
emantzipazio efektua konfinamendu bihurtu zen.
Sukaldea bere funtzioetan espezializatu zen eta
barnean emakumea harrapatu zuen, zeregin guztiak
bakarrik egiteko gai, espazio txiki batean eta etxe
barruko "bizitza sozialetik" kanpo. Sukaldea XX.
mendeko balio ideologikoekin kargatu zen, emakumeen
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Bizimodu asko daude eta bakoitzaren egoera
pertsonala kontuan izan behar da, baina sukaldea
armairu funtzional bat izan daiteke, edo etxeko
bizikidetzaren zentroa ere bai genero-rolak kentzen
laguntzen duen diseinu programa baten baitan.

21

HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Getaria eta
Ahetze

I

kasturte honetan, Getariako 5. eta 6. mailako ikasleok
gure herritik kilometro askora dauden beste ikasle
batzuekin harremanetan egon gara, Murtzia eta Ahetzeko
ikasleekin, hain zuzen ere. Gutun bidez esperientzia
ezberdinak banatu ditugu, eta horrez gain, Ahetzekoekin
aurrez-aurreko harremana bizitzeko aukera izan dugu.
Biak azaltzeak luzeegi joko lukeenez, Ahetzekoekin
konpartitutako bizipenak azalduko dizkizuegu.
Ahetzeko neska-mutil koadrila batek euskaraz jarduteko
ikasle talde baten beharra zuela jakinarazi ziguten
eta beraiekin harremanetan jartzeko gonbidapena
jaso genuen. Horrela, elkar ezagutzeko jaso genuen
lehenengo gutunean beraiek bidalitako argazkian,
asmakizunen bitartez, bakoitza nor zen asmatu behar
genuen, eta kostata, baina lana ongi egin genuen. Guk,
aldiz, gure buruak aurkezteko eta Getaria deskribatzeko
bertso batzuk asmatu eta grabatu genituen. Ikasturtean
zehar gutun gehiago ere elkarbanatu ditugu, baina
jarduerarik politena aurrez-aurrekoa izan zen.
Maiatzaren 4an Getarian izan genituen bisitan eta
gu, aldiz, ekainaren 1ean joan ginen.
Ahetzeko neska-mutilak monumentuko autobus geltokian
jaso genituen eta ongi etorria emateko Ikusi mendizaleak
abestia eskaini genien txistuarekin. Jarraian, Getariako
eraikin zaharrak erakutsi genizkien, besteak beste,
jauregiak, dorretxeak, udaletxea... Eta gose ginenez,
Elkanoren estatua berdea dagoen plazatxoan
hamaiketakoa egin genuen. Indarberrituta, San Anton
mendia igo genuen eta baita bertan bazkaldu ere.
Ordura arte elkarrekin harremantzeak lotsa ematen zigun,
baina irakasleek utzitako denbora librean gustura jardun
genuen elkarrekin jolasean. Esan genezake, gure kasa
jolasten egotean ezin hobeto nahastu eta pasa genuela.
Beranduago beheruntz abiatu ginen ikasleok antolatutako
jolasak eginez eta bide erdian gindoazela kotxe handi
batek geldiarazi gintuen. Programa bat grabatzen ari
zirela eta denak ilaran jarriz, ertzetik jaisteko eskatu
ziguten. Hala saiatu ginen. Arranpla jaistean Gailurra
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Xtremen grabaketa ikusten egon ginen apur bat; azkenik,
Ahetzeko neska-mutilak agurtu genituen.
Ekainaren 1ean gu joan ginen beraiek bisitatzera.
Autobusa hartu eta goizean-goiz kantari abiatu
genuen eguna. Ahetzera heltzeko muga gainditzea
ezinbestekoa denez, denok pasaportea edota NANaz
gain, Zarauzko ertzainek emandako baimena eraman
behar izan genuen. Muga gainditzean, poliziak izkin
batera joateko eskatu zigun eta urduri jarri baginen
ere, berehala eman zigun pasatzeko baimena.
Ahetzera heldu eta eskolan jaso genuen ongi etorria.
Aldapeko sagarraren abestia abestu ziguten eta
gurearekin konparatuz zenbait mementutan ezberdina
zen. Jarraian, altxorraren bila jolasarekin hasi ginen,
baina pistak topatzeko mendian ibilbide oso luzea
egin genuen. Gainera, aurreko egunetan euri asko
egin zuenez, lokatz asko topatu genuen, eta bada iaia zapatila galdu zuen ikaslerik ere. Gelakide batek min
zuen orkatilan eta jarraitu ezin zuenez, irakasle batek
lagunduta, atzean geratu ziren, une batean okerreko
bidea hartuz. Geroztik txakur bat izan zuten bidelagun.
Zelaian bazkaldu ondoren, opari moduan Ahetzeko
ikasle baten amak egindako euskal pastela dastatzeko
aukera izan genuen. Oiloa, sugea eta azeriaren jolasa
egiteko denbora ere izan genuen eta berriz herrirako
bidea hartu genuen. Baina irakasleek ez zuten behar
bezala kalkulatu denbora eta bueltako bidea nahi baino
gehiago luzatu zen. Berandu iritsi ginen autobusera
eta altxorraren bila jokuko altxorra elkarrekin jateko
denborarik ez genuen izan. Irakasleei eman zizkieten
altxorrean lortutako gominola piloa eta Getarian jan
ditugu. Beraz, amaierako agurra presaka egin genuen.
Gauza guztiekin ikasten da zerbait eta kasu honetan
ere guretzat oso aberasgarria izan da euskaraz
beste euskalki bat ezagutzea, baita Ahetze herriko
berezitasunak ezagutzea ere, besteak beste: hiru
pareteko frontoia, etxebitza guztiek kolore bera
izatea...
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TXAPAKALEZKA
AITOR IRIGOIEN
BEÑAT GEREKA
MIKEL MUGIKA

Denboraren makina:
Elkanoren lehorreraTXea

M

ugimendu gutxi izan dugu azkenaldian
Txapakalezkako gure bulegoan. Emailik ere ez
digu inork bidali aspalditxoan —txapakalezka@
gmail.com—. Hala, inspirazio bila, edo aitatasunak
kutsatuta agian, Getaria-Zarautz pasealekuan ibilalditxoa
egitea erabaki genuen goiz hartan, haur karro ta guzti!
Zarauztik Getariarantz egin genuen, desnibel positiboa
izate aldera, horrela San Silbestreako entrenatzen hasteko.
Nahiko lasai zegoen ingurua, itsasoan Esperantzako
mutilak dena emanda entrenatzen zebiltzan, txibizaleek
ere ez zuten beraien eguneroko zitara hutsik egin.
Getariara iristen ari ginela, pasealekuko azkenengo zatian,
faroletan bandera batzuk zeudela ikusi genuen. "Oaindik
ez dixkie kartelak kendu triatloiko hauek!", pentsatu genuen
hasieran. Iturri Txiki pasata genuela, haizearen eraginez,
karteltxoen "plat-plat-plat!"zarata ta guzti entzun zitekeen.
Mitinetako PPn banderitak ziruditen... Rajoiren ordezkoa
Getaian ari ote ziren hautatzen?
"Elkanoren lehorreratzean kartelak txuk!". Gure harridurarako
Elkanoren lehorreratzearen "ospakizuna" adierazten zuten
kartelez josita zegoen herria. "Horrenbesteako asuntua al
dek ba? Castinga ere egin omen ditek antzezpenerako,
Netflixeko telesaila bailitzan!" .
Hainbeste Elkano gora ta behera, galderak buruan
bueltaka hasi zitzaizkigun: nor izan zen benetan
Elkano? Herritarrok ba al dakigu ondo bere historia?
Batzuk heroi gisa izendatzen dute; beste batzuk Colon,
Cortes edota Pizarro gisako kolonizatzaile bat izan
zela defenditzen dute. Ezin genuen erantzunen zain
gehiago egon. Denboraren makina arrankatu, eta
bidaiari ekin genion beste behin, oraingoan atzeko
aldean haurrentzako segurtasun aulkiak jarrita.
Elkano jaio zen urteraino bidaiatu nahi genuen, hau da,
1476raino. Baina bidian gasolina gabe geratu zitzaigun
makina. Azkenaldian oso garesti dago ta depositoak
ARTZAPE · 2018ko ekaina

ez zigun gehiagorako eman! Atera ginanian 1519an
ginan. Ordurako Getaia —ta Nafar Erresuma osoa—
Gaztelako erreinuak indarrez konkistatua zegoen.
Ez genekien nondik hasi Juan Sebastianen bila. Herritarrek
aipatu ziguten arrantzale familia bateko semea zela, eta
bederatzi anai-arreba zirela. Oso gaztetatik hasi zela
marinel bezala lanean, ta esperientzia handia zuela
itsasoan. Hala, barkuak zituela eta Gaztelako erreinuaren
kanpaina militarretan parte hartu izan zuela (Argelian,
Italian...). Hala ere, inork ez zuela aspaldi ikusi, ta ez
zekitela nondik zebilen. Izarriko panadeia oaindik ez zan
existitzen, ta bertako señorei ere ezin genien galdetu.
Moilan bueltaka, gizon bati zeozer entzun genion arte:
antza, Gaztelako erreinuak ez zion Elkanori zor ziona
ordaindu, ta arruinatu egin zen. Zorrak ordaintzeko barkua
saldu zien atzerritarrei, ta hori delitua omen zen orduan.
Ondorioz, justizia atzetik zuenez, ihesean zebilen, ta Sevilla
aldian edo ikusi omen zuten azkenekoz. Andaluzirantz
abiatu ginen horrenbestez. A ze ibilerak guriak!
Hara iritsitakoan, Sanlucar de Barramedara joateko
esan ziguten. Izan ere, Magallanes portugaldarrak
espedizio bat zuen martxan jartzekoa, ta arriskutsua
zenez oso, soilik zorrak zituztenak, delituren bat
zutenak edo ihesean zebiltzanak ari ziren tripulazio
gisa sartzen. "Han eongo dek seuru, guazen!".
Portura korrika ailatu ginan, baina 5 minutu lehenago
aterata ziren jada espedizioko bost barkuak. Elkano
hantxe zihoan, azken barkuaren ixkina batian, portura
begira. "Aupa Getaia! Elkano askatu!", egin genion
oihu, zeozer esan behar ta... "Hibaielaielaaaaaa!!!",
erantzun zigun besoa altxatuz.
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KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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ZER JAN, HURA IZAN

GOIATZ LAZKANO

TOMATEA, PEPINOA ETA ANGURRIA

A

skotan badakigu gure autoari botatzen diogun
erregaiak zein kalitate duen, eta nola eragingo
dion edo zenbat iraungo duen. Baina ba al
dakigu gure gorputzari emandako elikagaiek zein
berezitasun dituzten? Hori izango da ataltxo honen
xedea! Garaiaren arabera elikagai ezberdinak
aurkeztuko dizkizuet eta haiekin errezeta edo
erremedioren bat proposatuko dizuet.
Udara datorkigu —daten arabera, behintzat— eta
naturak urtaro hau pasatzeko, beste askoren artean,
honako hiru elikagai eskaintzen dizkigu:
•

•

•

Tomatea: elikagai hau gure inguruan dugun
altxorretako bat da, hemen hazten diren tomateek
ez baitute parekorik. Tomateak duen A bitaminak
antioxidatzaile gisa jokatzen du eta honek, besteak
beste, prostatako minbiziaren prebentzioan
laguntzen du. Bestalde, sodio maila baxua
duenez, hipertentsioa edo bihotzeko arazoak
kontrolatzen laguntzen du.
Pepinoa: Kleopatrak ederki zekien modura,
azala zaintzeko hainbat erabilpen ditu (leuntzeko,
hidratatzeko, zimurrentzat, begi handituentzat,
erredurentzat, azaleko orbanentzat...). Janez
gero, ordea, baditu bestelako funtzioak ere.
Garbiketa dietak egiteko elikagai egokia dugu,
bildutako likidoak kanporatzen laguntzen baitigu.
Hesteetako mukosa erregulatzen laguntzen du,
urdaila indartuz; beti ere, ondo murtxikatuta,
zelulosa asko baitu eta liseritzen zaila izan
baitaiteke.
Angurria edo sandia: fruitu honen %91 ura da,
beraz, hidratatzeko ideia freskagarria izan daiteke.
Tomatearen antzera, A bitaminak antioxidatzaile
gisa jokatzen du baina horrez gain, fruitu honek
badu B6 bitamina, zeinak gure nerbio sisteman
eragina duen. Urduritasuna edo lotarako arazoak
ekiditen lagun diezaguke.
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Hiru elikagaiak aurkeztuta, oraingo honetan denak
errezeta begano eta glutenik gabeko batean biltzea
okurritu zait.

Angurridun gazpatxoa
Osagaiak:
• 4-5 tomate heldu
• Pepino erdia
• Tomatea adina angurri
• Baratxuri ale bat
• Tipulin erdi bat
• Piper gorri erdi bat
• Piper berde erdi bat
• Baso bat ur
• 4 koilarakada ozpin (gustuaren arabera)
• 2 koilarakada oliba olio
• Gatza
Prozedura:
• Osagai guztiak garbitu eta zatitu. Tomatea azal
eta guzti utziko dugu, azalak duen zuntzaren
propietateak geureganatzeko. Angurriari, ordea,
azal zein pepitak kentzen saiatuko gara. Ez da
beharrezkoa zati txikiak egitea.
•

Irabiatzeko erabiliko dugun ontzian ipiniko ditugu
ur pixka batekin.

•

Olioa, ozpina eta gatza bota; irabiatu.

•

Dastatu eta azken osagaiak bakoitzaren gustura jarri.
Nahi den testuraren arabera ura gehitu diezaiokegu.

•

Horrela utz genezake, edo txinotik pasa leunago
gera dadin.

•

Amaitzeko, hozkailuan utzi pare bat ordu zaporeak
nahas daitezen eta goxoago egon dadin.

On egin!
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AGENDA

2018ko UZTAILA
1 Igandea

Getariako IX. Ikurrina.
KAE1 Ligako 4. jardunaldia
Ordua: 12:00

2-27 As-Ol

Udaleku irekiak eta Txiki
Txokoa
Ordua: 09:00
Antolatzailea: Urritza Aisialdi
Taldea

8 Igandea

Mendi irteera: BilboUrdunbide
Ordua: 07:00
Ekainaren erdialderako zegoen
aurreikusita baina ez zuten
egin irteera, horren ondorioz,
uztailera atzeratu dute. 20,5
kilometroko ibilaldia da eta
izen-ematea turismo bulegoan
(943 140 957) egin beharko
da.

14 Larunbata

Gazte Alaiak txistulari
taldearen emanaldia
Ordua: 09:30 eta 13:00
Lekua: Artzapen edo plazan
Goizean diana egingo dute eta
eguerdian, berriz, kontzertua
eskainiko dute.
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16 Astelehena

Euskara ikasteagatik dirulaguntzak eskatzeko epe
amaiera
Lekua: udaletxea
Ikasturte hasieran aurre-eskaria
egindakoek eskatu ahal izango
dute diru-laguntza, baldin eta
ikastaroak iraun bitartean
herrian erroldatuta egon badira
eta ikastaroaren orduen %80
bete badute. Eskatzaileek
ikasle agiriaren edo langabetxartelaren kopia, matrikularen
ordainagiria eta beharrezko
orduak egin izanaren agiria
aurkeztu beharko dituzte.

22 Igandea

III. Flysch Nazioarteko
Organo Jaialdia: Quinmetal
Salamanca eta Santiago
Banda organoan
Ordua: 20:00
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokia
Antolatzailea: Gipuzkoako
Foru Aldundia, Getariako Udala,
Zumaiako Udala, Debako Udala
eta Mutrikuko Udala.

28 Larunbata

Haurren Eskuz Binakako V.

Agenda www.artzape.eus webgunean
eguneratzen dugu. Adi egon!

Elkano Pilota Txapelketa
Ordua: 17:30
Lekua: frontoia
Antolatzailea: Gure Txeru

29 Igandea

Emakumezkoen Eskuz
Binakako II. Elkano Pilota
Txapelketa
Ordua: 18:30
Lekua: frontoia
Antolatzailea: Gure Txeru

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

Cristobal
Balenciaga
Museoa
Cristobal Balenciaga. Moda
eta ondarea

Guztira, 80 pieza egongo dira
ikusgai; jantziak eta beste
baliabide batzuk, besteak beste,
dokumentazioa, irudiak, objektuak,
patroiak, bozetoak eta ehunak.

Transmisioak. Ondarea eta
sorkuntza berria erakusketa

Hezkuntza eta sorkuntza proiektu
baten emaitza da. Proiektuaren
inguruan, Museoa eta modaren
hezkuntzan diharduten sei erakunde
ospetsu elkartu dira, Balenciagaren
filosofian, teknikan eta testuinguru
biografikoan murgiltzeko esperientzian.

Murgildu zaitez. Bisita
museora eta bainu egokitua
hondartzan, mugikortasun
murriztuko pertsonentzat

Museoak, Udalak, Gurutze Gorriak
eta Kutxa Fundazioak mugikortasun
murriztuko pertsonaz osatutako
taldeen sarbidea ahalbidetzeko eta
gizarteratzeko aurkeztutako plana.
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PUBLIZITATE TARIFAK
Tamainak
4,3 x 4
9x4
13,6 x 4
9x8
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.
ARTZAPE · 2018ko ekaina
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www.artzape.eus
egin bazkide
Txeruko postontzian // info@artzape.eus
Izen-abizenak:
Helbidea-Herria:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa:
Kontu zenbakia:
Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

