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Idatzi, ezabatu, eta berridatzi. Horixe omen dek 
praktikan kazetaritza, Zigor. "Viure estressat pels 
teletips" esaldiarekin definitu zian Kataluniako 

guru periodistiko ezagun batek, eta herrialde 
bereko Manel taldeak abesgai bilakatu dik, bere 
kanta batean txertatuta. 

Teletipo bat irakurtzeak, lehendabizi, eta txio batek, 
gero. Gabonen jira probestuz, iragan hileko Black 
Fridayaren eta azken egunetako kontsumismoaren 
inguruan idatzia zegoan berezko testua. Hobe bai, 
gaia aldatzeko arrazoirik ez balego.

Teletipoak ez zian zalantzarako tarterik uzten: "El 
cadáver hallado en Huelva es el de la profesora 
Laura Luelmo". Komarik erantsi gabe, zetorren 
bezala publikatu zian biharamunean Bartzelonako 
La Vanguardiak. 

Egunkari hartarako Afrikatik hain kronika xehatuak 
idazten dituen Xavier Aldekoa kazetariak txio hau 
bidali zian Luelmorena baieztatu eta bi egunetara: 
"Bart, neska gazte bat kaletik igotzen ari zen unean 
atera nintzen ezkaratzetik. Norabide berean 
gindoazen, eta haren atzetik nindoan oinez. Pausoa 
azkartzen ari zela ohartu nintzen arte. Beste aldera 
egin nuen hurrengo izkinan. Sekula ez nintzen nik 
beldurra eragin nezakeenaren kontziente izan".

Azken esaldi horrek gerarazi, eta hausnarketari bidea 
ireki zihoan: “Ostra, ezta ni ere”, egin nian neurekiko.

Duela hilabete bat matxismoak hildako emakumeen 
mapa plazaratu zian Berriak: 98 emakume eta 

ZIGOR SAIZAR

GizaEMEA  
IZAN NAHI...

Hiri ere berdina gertatu zaik, Jonan, niri 
putakumeen testuarekin bezala: beti azaltzen 
duala AR kabroi malapartatu bat —hola 

hobeto irakurle sentibera hori? Ez da bortitzegi 
berorrentzat, ezta?—.

Biok gaituk kirolari, kirolzale... eta biok dizkiagu 
gure inguruan, gure taldeetan, emakume kirolariak. 
Hauetako lagun batekin hizketan ari ninduan 

JON ANDER DE LA HOZ

HatzapARRAK

11 ume Euskal Herrian. 2003tik, bortxaz itxitako 
egunkariaren oinordekoa zabaldu zutenetik, alegia. 

Kuantif ikatutako datuak dituk horiek. Baina 
gure hatzapARRAk luzeagoak dituk hori baino. 
Aldekoaren txioak argi adierazi moduan, hilketa 
horiek beldur sistema baten izebergaren punta 
besterik ez dituk. Mingarria oso, baina punta bat.

Emakume bakar bati beldurra eragiten zihoagun 
artean, emakume guztien askatasuna urratzen 
ariko gaituk. Hura aldatzeko gure jokamoldea 
moldatu eta kontzientzia pizten ez zaigun artean, 
askatasun urraketa hori betierekotzen lagunduko 
diagu. Eta hori, aixkiria, niri, heuri, eta gizon 
guztioi interpelatzen digun zerbait dek. Hori egiten 
ez diagun artean sare sozialetan eta tabernako 
hizketaldietan hilketak eta bestelako jazarpen 
guztiak gaitzestea hipokresia hutsa dek. Nigandik 
hasita.

SALBERAK ITSASKABRARI
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mendian saltaka egiteak nola katiatzen duen 
azalduz, eta zein bidexka edota parajetara joan 
ere gomendatu nioan: "Laurgainen bidezidor 
ikaragarri daude, Indamendira joan eta Izeta 
azpitik Abendañora jaitsi zaitezke...". 

"Ez dakizu zein lasaigarria den mendiko bidexka 
horietan ibiltzea, batzuetan orbela aurkitzen dezu, 
besteetan lokatza, bero egiten duenean zuhaitzen 
itzalpea, euria eginez gero, haien babesa...". 
"Zigor, baina ni ez naiz ausartzen mendira saltaka 
egitera bakarrik joaten". Isiltasuna. Lotsa. 

Xavier Aldekoa kazetariari gertatu zitzaioan bezala, 
ni ere orduan konturatu ninduan arra naizelako 
aske eta beldurrik gabe joan naitekeela mendira 
saltaka egitera, nahi dedanean, gogoa ematen 
didan tokira... eta berak ez, emakumea delako. 
Gure taldekide, lagun kirolari, edozein emakume... 
ez dituk aske, eta gu bai? Hire antzera, ni ere ez 
nauk aske sentitzen.

Aurreko astean gertatu zitzaian beste hau: Ikastolako 
bilera batean, gurasoei azaltzen ari ninduan 
jangelako antolaketa berrian ikasleei ardurak eman 
genizkiela; mahaia jartzen, bazkaria banatzen, 
uraren bila joan eta zerbitzatzen, mahaia jaso eta 
garbitzen... Ohitura hauek etxean ere jarraipena 
izan dezaten seme-alaben heziketan. Ama batek 
eskua altxa eta hau esan zian: "Bai, baina 
ardura horiek neskak hartzea errazagoa ez al da 
gertatzen? Nik bi mutiko ditut eta asko kostatzen 
zaie". Jo ta ma. 

Hiru anai izan gara etxean, hiruoi amak eta aitak 
txiki-txikitatik erakutsi ziguten ardurak hartzen: 
aspiradora pasa, hautsak kendu, komunak garbitu, 
bazkaria egin, enkarguak... Sekula ez zitzaigun 
pasa burutik ardura hauek generoarekin zerikusirik 
zutenik. Guztionak zirela eta denon artean egin 
behar genituela erantzun nioan. 

Bai, Jonan, AR guztiok gizasemeak baino 
gizaEMEAK izaten saiatu beharko genikek, 
emakumezkoen tokian jarri eta buruari eragin 
norberak zer egin dezakeen emakume bakoitza 
gu bezain aske bizi dadin.

— ?

— Ez

— ???

— Ezetz...

— !?!?!

— EZ

— !!!!!!!

— Ez... ez... ez...

— ##########

— .  .   .    .     .

— .

— 

IZURRITEA

AMAIA IRAZABAL

TXIKIEGIA AGIAN
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10:37an irten gara. Berri Txarraken Ikusi arte entzuten 
da bozgorailuetatik, eta esatariak "Donostian ikusi 
arte!", esan digu. Hamar, bederatzi, zortzi, zazpi, 

sei, bost, lau, hiru, bi, bat; bagoaz. 

Arropa fosforito eta belaunerainoko galtzerdiak besterik 
ez ditut ikusten. Barregura sartu zait. Ohartzerako, 
lehen hiru kilometroak egin ditugu. 

Gaintxurizketa omen da gogorrena, gehien sufritzen 
den unea. Ez dakit aldapa amaitzean piraten animoak 
eta musika entzungo ditudala pentsatzeak hankak 
arindu eta buruari laguntzen dion edo zer... Kontua da, 
hauspoa berotzen, goxo, igo dudala Gaintxurizketa. 

Pasa dugu gehien gorroto dudan gunea, belarriak 
itxita joatea nahiago izaten dudana:16. kilometroa.

Mirakruzen gaude. Grabitatearen indarra neure 
oinetan sumatzen dut, inoiz baino gehiago. Bihotza 
bere erritmora doa saltoka, nahiz eta ez duen erritmo 
biziegia. Hankak ditut nekatuta. Buruak "ezin dut" esan 
aurretik gogoratu dut haren ahotsa: "Animo pareja, 
aupa neska!". 

Hirugarren ur tea nuen aur tengoa Behobia-
Donostia lasterketan. Entrenamenduek baino 
lasterketa eguneko gosariak gehiago lagunduko 
zidan sineskerian, Getarianon gosaldu izan dugu 
lasterketaren aurretik. Egunkaria irakurtzen egon ohi 
zen Luix Mari: "Egun on, bikote! Karrera al tzoazte? 
Ondo gosaldu, e!". Irteeran, "animo pareja, aupa 
neska!" esanez  agurtzen gintuen. 

Aurten, gosaldu ondoren animatu ordez, gehiago 
ezin nuela uste nuen unean entzun dut haren ahotsa: 
"Animo neska, animo". Hortzak estutu ditut. "Ahal 
dut", esan diot neure buruari. 

Amaitu da aldapa, maldan behera goaz. Hankak 
arindu zaizkit, eta urrunean, itsasoa ikusi dut. 
Olatuen eztanda, barealdien mendeku. Luix Mariri 
zor nion. 

Unatuta gurutzatu dut helmuga-marra. Pozik nago, 
zuri-beltzezko instanteen kolorezko paradisuan. 
Hauskorra eta indartsua, aldi berean. 

Behobia, 2019an Ikusi arte!

Ikusi arte

SAIOA MARTINEZ DE 
LAHIDALGA

IRITZIA
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KEPA IRIBAR

Irratiak zerbait ederra baldin badauka bat-batekotasuna da, eta asteburuetako 
gure jardunak gehiago, zuzeneko asko izaten baititu. Mikrofonora agertzen 

garenean aurrez prestaturiko zerbait izaten dugu, baina kirolaz gain jorratuko 
ditugun gaiak geuk ere ez dugu jakiten zeintzuk izango diren. Sortu daitezke 
gure arteko solasalditik; eta sare sozialen aro honetan, sarritan, entzuleek jartzen 
digute gaia. 

Orain aste batzuk gertatu zen jarraian kontatuko dizuedana. Iñaki Elortza da 
pilota emankizunak egin ohi dituena. Kazetari beteranoa, jakituria zabalekoa 
ia edozein gaietan, eta jakin-min handikoa. Pilota partidaren erdian, gantxo eta 
sotamano artean, gure herriko San Anton mendiaren gaia azaldu zitzaigun. Eta 
Iñakiren galdera: "Gazteleraz Raton de Getaria baldin bada, zergatik da arratoi 
euskaraz? Edo herrian sagua esaten diozue?". 

Sua piztea izaten da errazena. Nere aurreneko hausnarketa izan zen guk "San 
Antoko mendiya" deitzen diogula, eta beste horietakoren bat erabiltzekotan, 
arratoia erabiltzen dugula. Baina nik 43 urte ditut, gauza hauetarako gaztea. 
Nola esaten zioten orain 80-90-100 urte? 

Iñaki zirikatzaile ona ere bada, eta erantzun azkar bat nahi zuela sumatu nion. 
Aldizkari honetan orri batzuk aurrerago jarduten den Andres Alberdi etorri zitzaidan 
burura. Irratiko telefono agendan haren zenbakirik ez ordea. Baina bai alabarena, 
hura ere orri hauetan aurkitu dezakezue. Uxueri azaldu nion zer gertatzen ari 
zitzaigun eta hark eman zidan Andresen zenbakia —eskerrik asko, Uxue!—, 
baina ohartarazpena ere bai: "Chiclanan dago". 

Ni zuzenean nengoen, Iñaki gobernatu nahian, beraz, hirugarren bat sartu 
nuen tartean: Maitane lankidea jarri nuen Andresi deika. 1.000 kilometrotara 
egonagatik jator erantzun zion, gai hori ez daukala nahikoa aztertuta esan zion, 
akaso herritik kanpoko ezizena dela gure mendiarena. 

Egia esan Iñakiri herriko euskaltzain urgazle bat antenan jarri izan banio arratoi, 
sagu edo zer den eta zergatik azalduz, ederki biribilduko zitzaigun gaia; ez 
zen posible izan ordea. Baina guk gauza bat daukagu ona: asteburu asko eta 
ordu mordoa daukagu irratiz hitz egiteko. Beraz, hemendik aste batzuetara ere 
erantzuna izanez gero, gustura aterako diot gaia Iñaki lankideari. Horretarako, 
Andres, zuk egin behar duzu ikerketa lana aurrena.

Iñakiren arratoia

ARTZAPETIK BEGIRA
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Albiste gehiago www.artzape.eus webgunean...

Urteko balantzea egin du Salbatore Abesbatzak. Dioenez, 
bere bi helburu nagusiak bete ditu: "Batetik, kantatzeko 
gune bat izatea eta bestetik, herriak abesbatzaren 
beharra duen ekitaldietan erantzutea". Une honetan 40 
kide dabiltza Ruben Mejutoren zuzendaritzapean. 

Horrela parte hartutako hainbat ekitaldi eta toki ekarri 
ditu gogora: elizkizunak, Zaharren Omenaldia, San 
Antonak, Xixili Donea, Eguberriak, zaharren eguneko 
zentroa, San Prudentzio, Askizu eta Meaga, eta 
Elkanoren lehorreratzea. "Gora Elkano ozen eta harro 
abestu genuen", dio. 

Halaber, gogoan izan du 2018an zendutako Luis Mari 
Manterola. Lagunaren falta sumatzen dutela aitor du. 

Urtean zehar bidelagun izandakoei eskerrak ematearekin 
batera, herritarrak abesbatzan parte hartzera animatu ditu. 

Pilota partidak izango dira berriro San Antonetan

Azken urteetako geldialdiaren ondoren, herritarren 
pilota gosea asetzeko profesionalen partidak 
izango dira berriro San Anton jaietan. Festakizunen 
datari aurrea hartu eta urtarrilaren 11n, 22:00etatik 
aurrera, jokatuko dituzte norgehiagokak Sahatsaga 
pilotalekuan.

Aspe enpresako pilotariak izango dira promozioko 
zein binakako txapelketako partidetan. Lehenengoan 
Agirre eta Salaverrik Alberdi eta Erasunen aurka 
jokatuko dute; partida nagusian, aldiz, Bengoetxea 
VI-Imaz eta Artola-Mariezkurrena II bikoteak ariko 
dira nor baino nor.

Getariako Udalak eta Gure Txeru Elkarteak antolatu 
dute pilota gaua eta sarreren aurresalmenta turismo 
bulegoan egingo dute. Harmaileko sarrerak 20 
euro kostako dira eta kantxakoak, aldiz, 25 euro. Imaz eta Bengoetxea VI.a. /Arg.: Aspe.

Abesbatzako kideak 2017ko argazkian.

Salbatore Abesbatzak helburuak bete ditu

KLIK BATEAN
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...eta Facebooken.

Abenduaren amaieran zabaldu zen Sahatsaga 
Goiko babes ofizialeko etxebizitzetarako zein etxe 
tasatuetarako eskariak aurkezteko epea. Urtarrilaren 
23ra arte izango da horretarako aukera, bai udal 
bulegoan —eguerdira arte— bai telematikoki  
—gauerdira arte—. 

Interesdunek eskari orria bete —udaletxean zein 
Getariako Udalaren webgunean eskuragai— eta, 
eskatutako dokumentazioarekin batera aurkeztu 
beharko dute. Eskatzailearen NANaren fotokopia, 
2017ko Errenta Aitorpenaren kopia, errolda edo 
bizikidetza agiria eta familia liburuaren fotokopia 
eraman beharko dira, besteak beste. 

Babes ofizialeko etxebizitzek 139.962 eta 164.276 
euro arteko prezioa izango dute; tasatuek, berriz, 
188.804 eta 216.892 euro artekoa. 

Itsaspea ondare arkeologiko izendatzeko eskaria

Gipuzkoako Foru Aldundiak Getariako itsaspeko 
eremua ondare arkeologiko izendatzeko eskatu dio 
Eusko Jaurlaritzari. Horren helburua da oraindik bertan 
egon daitezkeen aztarna arkeologikoen espoliazioa 
ekiditea. 

Ezohiko eskaria da Euskal Autonomia Erkidegoan, izan 
ere, halako eskariak lur gaineko eremuetarako egin 
izan dira orain arte. 

Jakinarazi dutenez, eremu horretan dagoeneko 4.000 
aztarna aurkitu dituzte, azkena urriaren amaieran 
jendaurrean aurkeztutako XVI. edo XVII. mendeko 
zilarrezko lingotea

Orduan erakutsitako piezak zortzi kilo zituen 
eta uste zen jatorri amerikarrekoa zela, garaiko 
kontrabandoaren fruitu. Azkena aurkeztutako lingotearen aurkezpena.

Jende askok erakutsi zuen interesa etxebizitzen baldintzak azaltzeko bileran.

Sahatsagako etxeen eskariak, urtarrilaren 23ra arte

KLIK BATEAN
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Getaria

Turismoa Getarian 2018an
POSTALAZ HARAGOKO 
BEGIRADA
Maleta eskuan heldu da Getariara. Izan zitekeen Gabonetan etxera turroia 
jatera itzulitako getariarra, baina ez, turista bat da, 2018an herritik pasa diren 
milaka horietako bat. Nora joko ote du? Zeren bila dator? Zer egin nahi du  
herrian? Zer eskaintza topatuko du?

TESTUA eta ARGAZKIA
IURE EIZAGIRRE

Errepidez heldu denez Getariara, erdigunean gelditu 
da, beraz, turismo bulegotik pasatzea izan daiteke 
lehen aukera, bertan emango baitiote herriaren 

nahiz inguruaren berri. 2018an 42.601 pertsonek 
egin zuten hautu hori —datuak 2017ko abenduaren 
15etik 2018ko abenduaren 15erakoak dira—. Behera 
egin zuen bulegotik pasa zirenen kopuruak, izan ere, 

aurreko urtean 2.962 gehiago izan ziren, 45.563 
alegia; ondorioz, urteko bisitarien kopurua %6,50 jaitsi 
zen aurreko urtearekiko.

Horrek ez du esan nahi, halabeharrez, turismoa behera 
egiten hasi denik. Bada uste bat: azken urteetan goia 
jo eta beherako bidea hartua duela. Herriko turismo 

ERREPORTAJEA
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bulegoan azaldu dutenez, ordea, adituak aukera hori 
aztertzen ari dira oraindik. 

Euren bulegoan izandako beherakada eragin zezakeen 
beste arrazoi bat ere badarabilte gogoan: bisitariek 
beharrezko informazioa bide berrietatik eskuratzea,  
internetetik edo ostatu lekuetatik. Hala baieztatu dute 
hainbat aloimendutako ordezkariek; Epotx Etxea 
landetxekoek diote hau: "Informazio asko ematen diegu, 
horren bila ere etortzen dira, harreman pertsonalagoa". 
Bateren batek, gainera, tartea izanez gero, bezeroekin 
herria bisitatzeko aprobetxatzen du haien interesa. 

Herritarren ikuspegia bestelakoa izan daiteke, 
alferrik esango diete askori datuek turista kopuruak 
behera egin duenik, egunero jende ugari ikusten 
dutelako kaleetan, batik bat udan. Turismo bulegoko 
erreferentziek erakusten dutenez, urte osoko bisitarien ia 
%60a —%59,32— ekainetik irailera pasa zen guretik. 
Hala ere, 2017an baino %13,47 gutxiago izan zen, 
25.272 pertsona hain justu. 

Datua ostatuetara eramanda, beteta egon zirela 
adierazi dute. "Dudarik ez udan etortzen dela jende 
gehiena", diote Epotx Etxekoek. Berretsi egiten 
dituzte hitzok Saiaz hotelekoek, nahiz eta aitortzen 
duten azken orduan libre geratutako gelak emateko 
denbora gehiago behar izan zutela: "Aurreko urteetan, 
ezustekoetan, bi ordutan ematen genuen gela. 2018an 
betetzen genuen, baina gehiago kostatzen zitzaigun". 
Giroa tabernakoek, aldiz, ez dute bat egiten turismo 
bulegokoen datuekin: "Gure zenbakiek diote 2017an 
baino jende gehiago ibili zela 2018ko udan".

Puntu honetan, Getarian uda zeri esaten zaion zehaztu 
beharko litzateke, noiz hasi eta bukatzen den. Garai 
batean nahiko zehaztua zegoen: uztailaren 15etik 
abuztuaren 15era. Gaur egun gora behera txikiak daude 
ostatu etxeen arabera baina, oro har, "maiatzetik irailera 
indartsua izaten da", diote Katrapona pentsiokoek. 
Saiazekoek gaineratu dute maiatza frantsesen hilabetea 
izaten dela "jai egun asko dituztelako".

Giroa tabernakoek honela zioten urria aldera: "Turistek 
lehenago, Aste Santurako, hasten dute denboraldia eta 
beranduago amaitu, azaroa aldean. Uda gero eta 
luzeagoa da guretzat". Gaineratu zuten oraindik jende 
dezente zebilela eta ez zekitela noiz amaituko zen uda.

Beste muturrean daude urtarrila, otsaila eta martxoa, 
bisitari gutxien erakartzen dituzten hilabeteak. Horietan, 
2017an baino jende gehiago pasa zen 2018an 
turismo bulegotik. Horrek baieztatuko luke Getarian ere 
betetzen dela turismoaren azken urteetako teorietako 
bat: urtarokotasuna apurtzen ari da. Bulegoan dioten 
moduan, beraz, gurea ez da udako norakoa bakarrik. 

Nora jo?
Maletarekin turismo bulegora sartu den bisitariak jaso 
du lehen galdera: "Ba al duzu lotarako lekurik?". Bai, 
badu, aukeratzea kosta bazitzaion ere. Izan ere, iturri 
ofizialek zein bestelakoek erakusten dutenez, gero 
eta ostatu aukera handiagoa dago Getarian, era 
guztietako prezioekin gainera. 

Hauta daiteke 20-25 eurotan gaua eskaintzen duen 
aterpetxea, 65-100 euroko pentsioa, 80-120 euroko 

ERREPORTAJEA
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Aterpetxe bat eta bi  
apartamentu turistiko ireki 
zituzten 2018an. Internet dute  
erakusleiho.

Bestetik, Gipuzkoako Foru Aldundiak dekretu berria jarriko 
du abian urtarrilaren hasierarekin. Horrela, etxebizitzak 
alokatzen dituztenek zein bitartekari lanak egiten dituzten 
plataformek horretatik eratorritako diru-sarreren berri 
eman beharko diote Ogasunari. Aldi berean,alokairuko 
etxebizitza guztien zerrenda eskuratuko du Aldundiak.

Atzerritarrak gora
Ez da kasualitatea herriko ostatuen eskaintza 
nazioarteko webgune garrantzitsuetan egotea. Izan 
ere, 2018an turismo bulegotik pasatakoen %28,72  
atzerritarra zen; %31,54 udan. 

Saiazekoek hizkuntzen bitartez ematen dute 
bilakaeraren azalpena: "2006an, ireki genuenean, 
gazteleraz %80a egiten bagenuen, orain %50a izango 
da. Frantsesa, ingelesa, alemana... asko zabaldu da".

"Estatu mailako bezeroentzat oso garestiak gara: madrildar 
bati garestiago zaio Euskal Herrira etortzea Galiziara 
joatea baino; aldiz, paristar bati, Biarritzera beharrean 
Getariara etortzea erdi prezioan ateratzen zaio".

Gaintza hotelekoak estatu batuarren etorrerak harritzen 
ditu: "Gastronomiak mugitzen ditu asko". Horrekin 
batera, Poloniako bisitarik izan zituzten iaz, "eta frantses 

apartamentua, 130-150 euroko lau pertsonentzako 
landetxeko apartamentua, edo 79-142 euroko 
zein 88-190 euroko hotela, besteak beste. Hauek 
erreferentzia batzuk besterik ez dira, izan ere, ostatu 
motaren zein garaiaren arabera, aukera askoz 
zabalagoa izan daiteke. Horregatik, erreserbak egin 
aurretik konparaketa egitea aholkatzen da. 

Internet zeregin horretarako —zein erreserbak egiteko— 
ia ezinbesteko bihurtu da. Ostatu gehienek bide hori 
darabilte lekua erakutsi eta bezeroak erakartzeko. 
Gainera, garaiaren arabera, prezioak egokitzeko 
aukera ematen du: "Hegazkineko txartelak saltzeko 
erabiltzen den mekanismoa dago, jolastu egiten da 
prezioekin. Behe denboraldian eskariak oso baxu 
badaude, merkeago jartzen dira; goi denboraldian, 
azkeneko gela bada, bost euro igotzen da. Salmenta 
hori merkatua apur bat aldatzen ari da".

Erakusleiho hori izan dute lagungarri, besteak beste, 
azken urtean herrian zabaldutako ostatu berriek, 
bai Txalupa aterpetxeak bai Kabian zein Getaria 
apartamentuek. "Bookingen dugu eskaintza, gaur egun 
jendeak interneten begiratzen du, instalazioak ikusi, eta 
telefono zenbakia ere badago", diote Txalupakoek. 

Kabian apartamentuak, berriz, Airbnb plataforman 
daude ikusgai. Bi dituzte, 2018ko uztailean irekitakoak: 
"Ondo egin dugu lana, gustura gaude apustuarekin". 

Horrez gain, erabilera turistikorako hainbat 
etxebizitza ageri dira beraien interneteko profilean. 
Ez dira bakarrak, izan ere, sareak, herritarrek euren 
etxebizitzak turistiko gisa eskaintzeko aukera zabaldu 
du, horren erakusle dira Airbnb, Homeaway, Booking, 
Basque Stay eta antzeko orrietako emaitzak. 

Kabianekoen arabera, turistaren ikuspegitik alderik 
ez badago ere, administratiboki ezberdinak dira 
apartamentu turistikoak eta erabilera turistikoko 
etxebizitzak: "Bat etxebizitza da, metro jakin batzuk 
izan behar ditu... Arautegia oso desberdina da".

Hain zuzen ere, hori guztia erregulatzeko lanean 
dabil gaur egun administrazioa. "Eusko Jaurlaritzak 
uztailean onartu zuen erabilera turistikoko 
etxebizitzen lege berria; sei hilabeteko epea dago 
egokitzeko. Betebehar zorrotzagoak ditu. Adibidez, 
etxe bakoitzak komun bat behar du lau plazako, 
beraz, komun bakarreko etxe handi bat bazenu, 
ezingo zenituzke lau pertsona baino gehiago sartu". 2018an turismo bulegora gerturatutakoen jatorria. 

ERREPORTAJEA
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Nazioarteko bisitariak turismo 
bulegotik pasatakoen  
laurdena baino gehiago dira,  
herena udako hilabeteetan.

asko ere etortzen dira". Katraponakoen ikuspegitik, 
japoniarrak eta txinatarrak gero eta gehiago datoz. 

Hala ere, estatukoak dira oraindik bisitari gehienak: 
23.964 pertsona, hau da, bulegotik pasatakoen 
%56,25a 2018an. "Asteburu pasa, deskantsatzera, 
edo egun askotarako etortzen dira. Katalan asko izaten 
da", diote Gaintzakoek. "Katalanak, madrildarrak, 
Zaragozatik dezente, Valentziatik ere bai", berriz, 
Katroponakoek. 

Euskal Herritik ere bertaratzen dira, "Nafarroatik" aipatu 
du bat baino gehiagok. Turismo bulegotik pasatakoen 
artean, %15a zen EAEkoa.

Ikusi, bizi eta erostekoak
Pertsona adina turismo asmo egon daiteke. Zerk 
ekartzen ditu, ordea, bisitariak Getariara? Batetik, 
paisaiak, interneten ageri denez, derrigorrez ikusi behar 
diren lekuek: hondartzak, XIV. mendeko Salbatore Deuna 
parrokia, portua, San Anton mendia eta herriko kaleak.

Gastronomia maila berean —edo gorago— jarri behar 
da. Kaia-Kaipekoek diotenez, "Getariak badu gantxo 
hori. Jatea gustatzen zaion jendea da, eta bertako 
produktua probatzera etortzen da gehien bat". 

Plateran ez ezik, produktuak bertatik bertara 
ezagutzeko aukera baliatzen dute bisitariek, Gaintza 
txakolindegiaren eta Maisor kontserba enpresaren 
bisita gidatuetan, adibidez. Lehenengoek azaldu 
dutenez, 2.356 pertsona izan ziren bodegan 2018an 
egindako 468 bisita gidatutan. "Txakolinaren atzen zer 
dagoen jakin nahi dute, mahastietan lana nola egiten 
den, zergatik den beste leku batzuekiko ezberdina. 
Horrez gain, txakolina gure bizitzan nola sartzen 
dugun, kulturalki zein eragin duen ezagutu nahi dute". 

Produktuen salmentan aritzen dira, besteak beste, 
Salanorten eta haien esanetan "hemengo produktuek 

badute arrakasta: antxoak, hegaluzeak eta txakolinak". 
Batzuek, gainera, nahi dutenaren zerrenda prest 
dakartela azaldu dute. 

Gastronomikoez gain, bestelako produktuek ere badute 
lekurik, Portukoen urtea horren erakusle: "Ona izan zen, 
aurrekoaren antzekoa. Abuztua izaten da hilabeterik 
indartsuena baina besteetan ere, asteburuetan gehien 
bat, jendea ibiltzen da eguraldi onarekin". 

Bestalde, ohiko bisitaguneekiko gertatutasuna 
baloratzen dute turistek, uda garaikoek, bereziki. 
"Ordubetean egon daitezke Bilbon, Biarritzen, 
Iruñean... Euskal Herria ezagutzeko irteera puntu 
bezala hartzen dute Getaria. Badago beste bisitari 
mota bat, errepikatzen duena, herrian edo inguruan 
geratzen dena", diote Kabianekoek. 

Kirola bada beste puntu erakargarri bat, batetik jendeak 
inguruko herrietan ibilaldiak egiten dituelako, eta 
bestetik, bertako zein hurbileko hondartzak baliatzen 
dituztelako surferako. Done Jakue Bideak ere jende 
ugari gerarazten du, Txalupa aterpetxekoek diotenez, 
"beraiengan pentsatuta jarri genuen hau eta abuztutik 
azarora, bezeroen %60-70 erromesa izan da".

Badute, bestelako bezero profil bat: Balenciaga 
Museoko ikastaroetara datozen gazteak. Horri lotuta, 
aterpetxea osorik betetzerainoko taldeei zein bakarka 
etorritakoei egin diete harrera. Jostunaren museoak  
erreferente izaten jarraitzen baitu bai eguna pasatzera 
etorritako bai egonaldi luzeagoetako turistentzat.

Gaintza txakolindegiko bisita gidatuetako bat. /Arg.: Gaintza..



2019ko urtarrila · ARTZAPE14

ERREPORTAJEA

Errefuxiatuen egoera gizarteratzeko egitasmoa da "Basotik itsasora" 
dokumentala. Istorio ezberdinak jorratuko ditu: Frantziako Gurs kan-
palekuko egoera, gaur egungo siriar errefuxiatuena, eta bien lotune 

izango den Dantzaz konpainiaren koreografia.
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Basotik itsasora dokumentala
LEHENA ETA ORAINA  
EZKUTUAN GERA EZ DAITEZEN
Duela ia 80 urte Gurseko errefuxiatuen kanpalekuetan gertatua baso azpian geratu 
zen, ezkutuan. Egungo errefuxiatu askoren historiak, bizitzak bezala, itsasoak 
gordetzen ditu. Gizakiak lehen eta orain eragindakoaren orbana ahanzturan gera ez 
dadin ari dira lantzen "Basotik itsasora" dokumentala. 

Testua
IURE EIZAGIRRE

2019an beteko dira 80 urte Frantziak Gurseko 
esparrua zabaldu zuenetik. 1939. urtea zen eta 
Gerra Zibilean frankistengandik ihesi zebiltzan 

errefuxiatu eta gudariak sartzen zituzten han, horregatik 
deitzen zitzaion "euskal herritarren esparrua". Guztira, 
6.500 euskaldun egon ziren. Urteak pasata, gertatua 
ezkutatzeko edo, Frantziak baso bat egin zuen bertan.

Gaur egun, Oloron-Sainte-Marie herrian Gursen 
gertatua ez ahazteko lanean ari da Terres de Mémories 
et de Luttes elkartea. 2019ari begira, Dantzaz 
konpainiari koreografia bat sortzeko proposatu zion; 
hortik dator egun lantzen ari diren Basoa. 

Errefuxiatuen gaia ardatz hartuta zerbait handiagoa 
egitea erabaki eta horri forma emateko eratu zuten 
Larart plataforma. Koreografiaz gain, argazkilaritza, 
sormena eskoletan eta dokumentala landuko dituzte. 

Hotz Zarautzek aurkeztuko duen dokumentala zuzentzen 
dabil Beñat Gereka getariarra. Azaldu duenez, hiru 
ikuspegi kontatuko ditu lanak: Gursen gertatua, hango 
arte eta kultura mugimendua barne; hori inspiraziotzat 
hartuta Dantzazek sortutako koreografia; eta egungo 
siriar errefuxiatuen egoera. 

Irudietan errefuxiatu izatea lehen pertsonan edo gertutik 
bizi izan dutenen testigantzak jaso dituzte. Gursen 
bertan izan dira grabatzen, tartean kanpalekuan 
egondako senar-emazte batzuen ondorengoen 
testigantza bildu dute. Hondarribian bizi den siriar 
gazte baten hitzak ere jaso dituzte ikus-entzunezkoan.

"Crowdfunding" kanpaina
Gerekak azaldu duenez, dokumentalaren azken zatia 
falta da grabatzeko, eta muntaia ere hasita dute 
dagoeneko. Amaiera data zein estreinaldia zehaztuta 
dituzte jada: apirilaren 6an, Bilboko Loraldia jaialdian. 
Gero, sentsibilizazio ekimen modura, herriz herri 
zabaltzeko asmoa dute. 

Alabaina, proiektuak 20.000 euroko aurrekontua du 
eta oraingoz, lortutako diru-laguntzei esker, 10.000 
euro eskuratu dituzte. Horregatik herritarren ekarpenak 
jasotzeko crowdfunding kanpaina hasiko dute datozen 
egunetan interneten. 

ERREPORTAJEA



2019ko urtarrila · ARTZAPE16

XABIER ETXANIZ

"ESPERIENTZIA DISFRUTATU NUEN BAI-
NA PROBETAN ERAKUTSI, ASKORIK EZ"
Urtarrilaren 7an hasiko da ETB2ko "El Conquis" saioaren edizio berria, 15.a hain zuzen ere. Leku 
aldaketa izango da oraingoan, hala jakinarazi dio ARTZAPEri Xabier Etxaniz getariarrak. Irailaren 
amaieran joan zen Panamara lehiaketan parte hartzeko, bi aste beranduago itzuli zen, esperientzia 
disfrutatuta. Emisioaren aurreko egunak nola bizi dituen azaldu du. 

TESTUA eta ARGAZKIA
IURE EIZAGIRRE

ELKARRIZKETA
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Hastear da "El conquistador del 
Pacífico" saioa. Nola sentitzen 
zara? 
Gogoarekin nago, irrikarekin.  
Guk han probak egiten ditugu 
baina ez da berdina bertan 
presente egotea edo kanpotik 
ikustea, bi ikuspegi desberdin 
dira. Alde horretatik, jakin-
mina dut; bestela, jendeagatik, 
iritziengatik, lasai nago. 

Urduritasuna, izatekotan, 
castingagatik dut. Lehenengo 
egunean botatzen dituzte; 
bakoitzak hamar minutu 
pasatzen ditugu han eta denbora 
horretan gauza ezberdin asko 
kontatzen ditugu. Horietatik 
onenak edo beraiei komeni 
zaizkienak aukeratuko dituzte, 
eta ea zer ateratzen duten. 

Gu jakitun gara zer egin dugun, 
nik hango egun bakoitza 
gogoratzen dut baina gero 
ikusi behar da telebistan zer 
eta nola botatzen duten.

Nola bizi izan zenuen programa? 
Nik uste dut besteen aldean 
desabantaila izan nuela. Gure 
taldea beste biak baino egun 
bat lehenago iritsi zen hara; 
arratsaldez heldu eta gaua 
hotel batean pasa genuen. 
Hurrengo egunean, taldekide 
bat eta ni besteengandik banatu 
gintuzten, hegazkin bat hartu 
eta beste irla batera eramanez. 
24 ordu pasa genituen gela 
banatan, bakarrik; behin atera 
ahal izan genuen. Imajinatu 
nola irten nintzen handik. 
Programako unerik txarrena 
izan zen, zalantzarik gabe. 

Hortaz aparte, eragin zidan 
Julian Iantzi programan parte 
hartuko nuela jakinaraztera 
lanera, Mayflowerrera, etorri 
izanak. Jendea grabatzen aritu 
eta asko zabaldu zen. Pilotan 
ibiltzen naizenez, Euskal Herriko 

beste puntako jendeak ere 
idatzi zidan. Abiatu nintzen 
egunean 40 kontaktuk idatzi 
zidaten Whatsappez. Ondo 
hartzen dira animoak baina, 
nahi gabe ere, hara joanda 
beti horretan pentsatzen nuen; 
presioarekin joan nintzen. 

Bestela ondo mentalizatu nintzen, 
ezin zara joan pentsatzen 
oporretara zoazela, eskola 
galduko duzula, ez duzula 
lanera joan beharrik izango...

Hala ere, jendearen iritziei ez 
omen diezu beldurrik. Gustura 
egindakoarekin? 
Galdu nuen proba 
erresistentziazkoa zen, eta 
erori egin nintzen, ez gehiago 
ezin nuelako baizik eta zerbait 
gertatu zitzaidalako, mementoan 
ez nintzen konturatu. Alegia, 
ez nuen dena eman eta ez 
nuen oso proba ona egin. 
Bestela, agian, irabaziko nion, 
baina ezin ziurtasunez esan. 

Gainera, ahultasunak begira 
eragin zidan eta arazoak izan 
nituen, horregatik taldeko hainbat 
proba ezin izan nituen jokatu. 

Esperientzia disfrutatu nuen 
baina probetan erakutsi, 
ez dut askorik erakutsi. 

Kaleratzean, batetik hamarrera, 
programaren balorazioa 

egiteko eskatu zidaten, bero 
nengoen eta gogoratzen naiz 
4 esan niola. Orain galdetuta 
ez nuke askoz gehiago 
esango baina 5 edo 6 bai. 

Programan bizi izandakoaz 
galdetuz gero, berriz, 8 edo 
9 esango nuke. Jende jatorra 
ezagutu dut eta gustura nago. 

Berorik pasa duzue? 
Bai. Bueltakoan ere nabaritzen 
zitzaidan kolore pixka bat hartu 
nuela eta hori bi aste eginda. 
Eguzkiak ikaragarri jotzen zuen.

Gauetan ere 20º edo egingo 
zituen. Nik behin edo 
behin egiten nuen lo zaku 
barruan baina ikaragarrizko 
beroa egiten zuen. 

Zer izan zen zuretzako 
zailena? 
Moskitoak. Gau erdian esnatzen 
nintzen izugarrizko azkurarekin, 
begi muturrean ehun moskito, 
belarrietan bueltaka... Buffa 
goraino, galtzerdi luzeak, 
galtzak azpitik sartuta, mahuka 
luzea, eskularruak, eta hala 
ere, esnatu eta moskitoen 
ziztadak aurpegian. Izugarrizko 
ezintasuna eragiten zidan. 

Hiru kanpaleku daude, 
aberatseko hasierako probetan 
eltxo-sarea zen saria, baina 
ez zuten inolako eraginik.

"Ahultasunak begira 
eragin eta ezin izan 

nituen taldeko hainbat 
proba egin"

Aurtengo saioaren irudia.  /Arg.:EITB.

ELKARRIZKETA
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Datu batzuk gogoetarako

Gizakion historia migrazioen historia da. Asko (izan) 
dira migratzeko arrazoiak, baina bakarrean bil 
daitezke: bizitzea. Indarkeria, gerra, beldurra, 

gosea, langabezia, jazarpena, aukera-eza... azken 
finean, abiapuntuko egoera baino hobea izateko gogoa 
eta esperantza; horregatik guztiok utzi (izan) dugu/dute eta 
uzten dute jaioterria, familia, etxea eta ingurukoen babesa.

Data hauek balantzea egiteko egunak izaten dira; azpiko 
grafikoan hainbat datu jarri ditugu, beste hainbat jar litezke, 
baina horiek aukeratu ditugu. Adierazle batzuk soilik dira, 
baina ideia bat ematen digute nolako munduan bizi garen.

Immigrazioa da, antza, munduko arazo guztien iturria; 
mundu zabalean eskuin muturreko alderdi, mugimendu eta 
ideiak zabaltzen ari dira azken urteotan eta immigrazioari 
buruzko aurreiritzi, gezur eta erdi egien bidez elikatu dute 
haien diskurtsoa maila handi batean. 

Immigrazioari buruzko beste datu batzurekin osatu dugu 
grafikoa, EAE, Maroko, Errumania eta Boliviari buruzkoak, 
hiru herrialde horietakoak baitira, hurrenez hurren, gurera 
etortzen diren immigrante-talde handienak. Nola jokatuko 
genuke guk herrialde horietan jaio izan bagina? Ondorioak 
ateratzeko gonbidapena luzatzen dizuegu.
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Alokatzeko kotxea Getarian
Udaletxeko artxiboetatik

EREITEN Kultur Zerbitzuak

ezberdinak emateko, hala nola, 
bideetako zaintza lanak egiteko. 

Gerra ondorenak agerian utzi 
zuen bere eraginarengatik 
gara iko g izar teak z i t uen 
gabezia ekonomikoak. Udal 
artxiboko 1936-1943 urteen 
ar teko dokumentazioan ikus 
genitzake herritarrek, Udalaren 
laguntzarekin, aginte politiko 
ezberdinei luzatutako eskaerak. 
Eskaeren artean ikus ditzakegu, 
besteak beste, alargun pentsioak  
ber resku ra tzekoak,  her r i ra 
bueltatzekoak edota testu honetan 
aipatu dugun alokatzeko kotxeak 
behar zuen gasolina horniketarako 
txartela lortzekoa, hau da, behar-
beharrezkoa zen herriko osasun 
zerbitzua bermatzeko eskaera.

ag induak e r raz ionamendu 
bidezko erregimena ezarri zuen 
oinarrizko elikagaietan eta behar-
beharrezko produktuetan. Hasiera 
batean errazionamendu txartelak 
familiarrak ziren baina 1943. 
urtetik aurrera indibidualak izatera 
pasa ziren biztanleriaren gaineko 
kontrol zehatzagoa edukitzeko. 
Txartelen sistema horrek 1952. 
urtera arte iraun zuen.

Gasolina eta antzeko produktuei 
dagokionez, Gobernuaren esku-
hartze zuzena izan zen eta 
artxiboko dokumentuen arabera, 
eragin zuzena eduki zuen herrian. 
Gerra Zibilaren garapenean 
ibilgailuen erabilpena zabala izan 
zen eta ohikoa izaten zen auto 
partikularrak erabiltzea zerbitzu 

Gaur egun gure herriko 
bideetan automobilak 
ikustea ohikoa bihurtu 

zaigu baina XX. mendeko aurreneko 
hamarkadetan ez zen hain ohikoa 
XIX. mendean sortutako ibilgailua 
kaleetan zehar ikustea. 1886. 
urtean Karl Benzek gasolinarekin 
funtzionatzen zuen hiru gurpileko 
ibilgailu baten patentea erregistratu 
zuen. Urte batzuk geroago bihurtu 
zen Benz Europako automobil 
saltzaile nagusia. Handik aurrera 
garraiobide honek garrantzia 
handia hartuko zuen garaiko 
gizartean, eta egungo errepideetan 
nagusitu egin dira. 

Ezin jakin zein urtetan zeharkatu 
zituen lehen aldiz auto batek 
Getariako kaleak, baina udal 
a r t x iboan gorde tzen den 
dokumentazioari erreparatzen 
badiogu, jakin badakigu 1940. 
urtean zerbitzu publikoa ematen 
zuen alokatzeko auto bat zegoela 
herrian. Urte horretako idatziek 
jasotzen dutenez, kotxearen jabeak, 
Celedonio Iribar Galarraga, eta 
Udalak gasolina horniketa txartela 
jasotzeko eskaera egin zuten 
baserrietako bizilagunei osasun 
zerbitzua ematen jarraitzeko. 

Dakigun bezala, Gerra Zibilaren 
ondorioz ezurte luzeak bizi 
izan ziren, gosete latza pasaz. 
Ho r ren  au r rean  1939ko 
maiatzaren 14ko ministerio-

Autoa Getariarako errepidean. /Argazkia: Indalecio Ojanguren.
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Mendiak lehorte luzea 
pairatzen duenean edozein 
txinpar tak dimentsio 

handiko sutea sor dezake. Nolabait, 
neoliberalismoarekin munduak mendi 
lehorra ematen du; kapitalismoaren 
politikek etengabeko lehortea 
mantentzen dute leku guztietan. 
Metafora hau baliagarria izan daiteke 
Frantzian azken boladan gertatzen ari 
den matxinada ondo ulertzeko.

Jaka Horien giza mugimenduaren 
protesta eta mobilizazioek herrialde 
osoa jarri dute hankaz gora. 
Frantziako errepideak gelditzeak 
lehentasuna izan du orain arte. 

Hasiera batean, Emmanuel 
Macronek bultzatutako erregaien 
prezioen igoera proiektuaren kontrako 
matxinada bezala agertu zen. Hala 
ere, mugimenduak gobernuak 
eta presidenteak espero ez zuten 
dimentsioa hartu du. Horrela izanik, 
gobernuak erregaien prezio igoeren 
neurriak bertan behera utzi behar 
izan ditu. Aintzat hartu behar dugu, 

geografikoki, oso mugimendu  zabala 
izaten ari dela, batez ere hirietan; 
gainera, era guztietako suminduak 
bildu dira mobilizazio honetan. 
Beraz, oso plurala da. Langileriak 
eta ikasleriak manifestazioekin bat 
egin dute tinko, Macronen politika 
ekonomikoa salatuz. 

Emmanuel Macronen kudeaketa 
oso eskuinekoa izan da: patronalari 
errenta zerga kendu eta patroiek era 
desberdinetako diru-laguntzak jaso 
dituzte. Haatik, alderantzizkoa izan 
da langileriari dagokionez: 150.000 
funtzionario publiko kaleratu ditu; 
sindikatuen aurkako neurriak bultzatu, 
irakasle eta trenbideetako langileen 
kontra bereziki; eta hezkuntzaren 
munduak oso erreakzionariotzat 
hartu duen hezkuntzarako lege berria. 
Bestalde, gobernuak %10 igoko 
dizkie zergak udalei. 

Horixe da neoliberalismoak sortu 
duen testuingurua, non erregaiaren 
igoera txinparta bihurtu den era 
guztietako suminduak pizteko. Beti 

bezala, komunikabide gehienek  
istiluak azpimarratzen dituzte, krisi 
sakon baten sustraiak ia ukitu gabe.

Eredu ekonomiko honen kontraesanak 
han-hemenka agertu dira, profil 
eta ezaugarri propioekin estatu 
bakoitzean. Hala ere, hari sotil batek 
lotzen ditu konflikto hauek guztiak. 

Eredu kapitalistaren alternatiba 
eraikitzen jakingo ote dugu? 
Mementoz, mobilizazioak jarraitu 
behar du tresna izaten, giltzarri izaten.

Hurrengo hitzordua 2019an  
izango dugu Biarritzen G7aren goi 
bilera salatzeko. Guk Getariatik, 
dagoeneko eragile desberdinek 
antolatu dituzten deialdi eta mezuak 
babestu eta bultzatuko ditugu: 
"2019ko agorrilean Euskal Herrian 
iraganen den G7aren aurka 
mobilizatzera goaz sinbolizatzen 
duen mundua errotik aldatu behar 
delako lehenbailehen".

Hemen duzue deialdia: g7ez.eus.

Jaka Horiak

Jaka Horiek Euskal Herrian egindako mobilizazioa. G7 EZ! plataformaren aurkezpena.
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Kaixo, urritzazaleok!

Iritsi da abendua eta honekin batera iritsi dira hainbeste 
gustatzen zaizkigun Gabonetako oporrak. Aurten ere 
irrikaz ematen diegu ongi etorria Olentzero eta Hiru 
Errege Magoei Getariako plazan. Horretarako, etxeak 
apaintzeko, Gabonetako apaingarriak prestatu ditugu 
abenduko tailerrean! 

Zuek ari al zarete Bizarzurirentzat karta idazten? Gu bai! 

Bide batez, 2018 urtea bukatzera doan heinean, eskerrak 
eman nahi dizkizuegu urte zoragarri honetan gurekin egon 
zareten guztioi bai udaleku irekietan bai Txiki Txokoan, 
baita urtean zehar egindako ekintzetan ere. Zuen parte-
hartzeak lana egiteko indarrez betetzen gaitu. 

Urte berria ere ilusioz hartuko dugu, zuentzat proiektu 
eta ekintza berriak prestatuz!

Bitartean, izan zintzoak eta gozatu oporretan familia 
eta lagunekin!

Haurrak Gabonetako apaingarriak prestatzen. 

Asko jateko egunak heldu dira. Tripa bete-bete 
eginda oheratzeko egunak. Kiloka txokolate 
jateko ordua. Familiarekin egoteko ordua. Umore 

handia kaleetan. Afaltzen hiru ordu egoteko ordua. 
Urte berria hasteko egunak. Giro oso burrunbatsua. 

Parranda eta gozatzeko egunak heldu dira. Bizarzuriri 
karta botatzeko unea. Opariak gozatzeko egunak. 
Orduak aulkiari itsatsia igarotzeko egunak. Etxeko 
lanak eta eskola ahazteko egunak. Kaleak argitsu 
ikusteko egunak. Etxean kanta kantari ibiltzeko unea 
iritsi da!

Ondo pasa Gabonak Getaia!!!

Hiru, bi, bat... heldu dira Gabonak

Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleak. 

URRITZA AISIALDI TALDEA HARRITARTEN TXUTXUPEKA
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Liburutegiari so

Txoko berezia da gure liburutegia. Azken urteotan 
izan duen garapenaren parte izateak berebiziko 

garrantzia du guretzat.

Alabaina, gehiegizko hurbiltasunak ez du beti egoera 
behar bezala ulertzen laguntzen.

Horregatik, udazkenean inkesta bat abiatu genuen. 
Gure pozerako, inkestan agertutako datuek gure 
ikuspuntua berresten zuten. Esate baterako, udal 
liburutegia egunero edo maiz erabiltzen dutenak gustura 
daude zerbitzuarekin. Jakina, hobetzeko tarte handia 
dugu, bai guk bai liburutegiak berak ere. Adibidez, 
ikasteko gune berezia atondu izana oso ideia ontzat 
jotzen da; baina, era berean, liburutegirako geratu 
den espazioa hobeto antolatzeko beharra agerian 
geratu da.

Bada, datorren Eguberria liburutegiaren gunea hobeto 
banatzeko aroa izango da guretzat. 

Liburutegia piztu dezala 2019ko Eguberriak.

Liburutegiko apalategiak. 

ZAINTZA
EGUNAK

Urtarrilaren 2tik 4ra. 

FULDAIN 
FARMAZIA

Urtarrilak 6
Ilberria

Urtarrilak 14
Ilgora

Urtarrila 2
Ilbehera

Urtarrilak 21
Ilbetea

urpekHARIAK INTERESGARRIAK
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA



ARTZAPE · 2019ko urtarrila 25

ANDRES ALBERDI

AMARRA eta TXANGARRA

Txangar. Izen honek ere lehen silaban 
hartzen du indarra getariarron ahoan: 

[txángarra]. Txángarrak hagin indartsuak 
ditu. Amarra baino handiagoa da normalean, 
eta hark baino hagin handi eta indartsuagoak 
ditu. Kolore arre horixka dauka eta ile lodi eta 

garatxo ugari, bai oskolean, bai hanketan. 
Izen zientifikoa Eriphia verrucosa du.

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da hau. Animatu 
eta bidali artzape@topagunea.comera ezagutzen dituzun hitzak.

Lehorreko jendeak ez ditu normalean bereizten 
itsasoko bi krustazeo edo oskoldun hauek. 

Jende horrentzat denak dira karramarro edo 
hamarratz (gaztelaniaz, cangrejo). Getarian 

oraindik ondo bereizten dira.

Amarra. Getariarrok lehen silabari ematen 
diogu indarra: [ámarra]. Ámarretan ibili gara. 

Normalean kolore berdetik beltzerainoko 
tonoak izan ditzakeen animalia da. Azala 
nahiko leuna du. Izena, dirudienez, hamar 
hitzetik dator, hamar hanka (aurreneko biak 
hagin bihurtuta) baitauzka. Izen zientifikoa 

Carcinus maenas du.

GETARIAKO HITZA
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2 Asteazkena 
Txuri Urdinera irteera  
Ordua: 15:15 
Lekua: plaza 
Antolatzailea: Urritza Aisialdi 
Taldea

3 Osteguna 
Haur parkea  
Ordua: goiz eta arratsaldez 
Lekua: herriko frontoia  
Antolatzailea: Getariako Udala 
Eguraldi txarra egiten badu, 
kiroldegira lekualdatuko da.

4 Ostirala 
Bizarzuri 
Ordua: 18:30 
Lekua: Gudarien enparantza  
Antolatzailea: Getariako Udala 
Bizarzurik Erregeentzako 
eskutitzak jasoko ditu. 

Kontzertuak: Ulises Lima, 
Detroit eta Bamms 
Ordua: 22:00 
Lekua: Gaztetxea  
Antolatzailea: Getaiko Gaztetxea

5 Larunbata 
Errege kabalgata 
Ordua: 18:30 
Lekua: herrian zehar 
Antolatzailea: Getariako Udala

11 Ostirala 
Eskuz binakako pilota 
txapelketa 
Ordua: 22:00 
Lekua: Sahatsaga kiroldegia 
Antolatzailea: Getariako Udala eta 
Gure Txeru Elkartea 

Binakako promozio txapelketako 
partida Agirre-Salaverri eta Alberdi-
Erasunek jokatuko dute; binakako 
txapelketakoa, berriz, Bengoetxea 
VI-Imaz eta Artola-Mariezkurrena 
IIak. Sarreren aurresalmenta 
turismo bulegoan 20 edo 25 
eurotan. 
 
13 Igandea 
Arrantzale Zaharren 
Elkartean hildakoen aldeko 
meza 
Ordua: 11:00 
Lekua: Salbatore Duena parrokia 
Antolatzailea: Arrantzale Zaharren 
Elkartea 
Ondoren, hamaiketakoa egingo 
dute elkartean. 
 
San Antonetako bertso saioa  
Ordua: 18:30 
Lekua: Cristobal Balenciaga 
Museoa 
Antolatzailea: Getariako Udala 
Bertsolariak zehazteko daude 
oraindik. Baieztatzen direnean 
webgunean argitaratuko ditugu.

San Anton 
 
jaiak
16 Asteazkena 
Haurrentzako ekintzak 
Pailazoak, txokolatada eta 
buruhandiak kalez kale, eta 
txaranga.

17 Osteguna
San Anton eguna 
Ordua: egun osoan zehar 

Lekua: herrian zehar 
Antolatzailea: Getariako Udala 
Txakolin uzta berriaren 
aurkezpena, trikitilariak, 
bertsolariak, herri kirolak.  
Egitarau zehatza www.artzape.eus 
webgunean jarriko dugu. 

20 Igandea
Musika Bandaren San 
Antonetako kontzertua 
Ordua: 12:30 
Lekua: Salbatore Deuna parrokia

21 Astelehena
Kartzelako gutunak Sophie 
Liebknechti liburuaren 
aurkezpena 
Ordua: 19:00 
Lekua: Alhondiga 
Antolatzailea: Getariako Eskubide 
Sozialen Karta 
Rosa Luxemburg erail zuteneko 
mendeurrenean, Amaia Lasak 
euskaratutako gutunekin osatutako 
liburua kaleratu dute. Lasa bera 
izango da hizlari aurkezpenean.  

23 Asteazkena
Zinea eta solasaldia 
Ordua: 18:00 
Lekua: Alhondiga 
Antolatzailea: Getariako Eskubide 
Sozialen Karta 
Margarethe von Trotta 
zuzendariaren "Rosa Luxemburgo" 
filma proiektatuko dute. 

31 Osteguna
Oinarrizko formazio feminista 
tailerraren laugarren saioa  
Ordua: 18:30-20:30  

Lekua: Alhondiga 
Antolatzailea: Getariako Eskubide 
Sozialen Karta 
"Iruditeria kolektiboetan zanbuia" 
gaia landuko dute.

Katukale irakurle taldearen 
saioa  
Ordua: 18:30  
Lekua: udal liburutegia 
Anthony Burgessek idatzi eta Ion 
Olano Carlosek itzulitako "Laranja 
Mekanikoa" aztertuko dute.

Cristobal 
Balenciaga 
Museoa
 
27 Igandea 
Cristobal Balenciaga. Moda 
eta ondarea erakusketaren 
amaiera 
Guztira 80 pieza daude ikusgai; 
jantziak eta beste baliabide 
batzuk izango dira, besteak beste, 
dokumentazioa, irudiak, objektuak, 
patroiak, bozetoak eta ehunak.

Distinción. Moda-
argazkilaritzako mende bat 
erakusketaren amaiera 
Gaien eta kronologiaren araberako 
ibilbidea eginez, moda-
argazkilaritzaren, abangoardia 
artistikoen eta garai bakoitzeko 
eraldaketa sozialak bultzatzen 
dituzten pentsamendu korronteen 
arteko harremanak ikertzen ditu 
erakusketak

2019ko URTARRILA Agenda www.artzape.eus webgunean 
eguneratzen dugu. Adi egon!

AGENDA



PUBLIZITATE TARIFAK

Tamainak

4,3 x 4
9 x 4

13,6 x 4
9 x 8

13,6 x 8
orri erdia

ZenbaTekoa

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

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.



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


