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Iñaki Salvador, Mikel Laboari laguntzen zioan 
piano-jotzaileak, Zazpi aldiz elur antzezlanean, 
Komunikazio-inkomunikazio abestia nondik 

zetorren azaldu zian: "Mikel haur-psikiatra zen eta 
bere kontsultan batik bat autismoa zuten haurrak 
hartzen zituen. Haur hauek zailtasunik handienak 
sozializazioan eta besteekiko komunikazioan dituzte, 
'beraien munduan' bizi dira eta hizkuntza propio bat 
garatzen dute. Mikelek, 'komunikazio-inkomunikazioan' 
egiten zituen hizketaldi arraro haiek, hitz jario ulertezin 
hark, haur autisten egoera adierazten zuten. Kanta 
hori, haur haien omenez egina zegoen eta Mikelek 
kontzertutik kontzertura hitz jario berdina errepikatzen 
zuen, ezer ez zegoen inprobisatua edo asmatua, 'bere 
munduko' hizkuntza zen".

Izarok Kursaalen egin zian azken kontzertuan, Eider 
abestiaren aurretik bere lagun-mina deskribatu zian, 
zenbat zaintzen zuen, zenbat bizipoz ematen zizkion, 
zein felix eta zoro ziren elkarrekin zeudenean... Eta 
abestia hasi aurretik han azaldu huen Eider, bere 
lagun-mina, elkar besarkatu hituen, goxo, emeki... 
eta kantatzen hasi zuan Izaro, Eider alboan dantzan 
ari huela, hitzetik hitzera, pausotik pausora elkarrekin 
kulunka eginez.

Eta dantzatik kontradantzara, Eñaut Elorrietak 
Balenciaga Museoan eskaini zian kontzertu 
hunkigarrian, Deserriko kontradantza abestia kantatzen 
hasi aurretik kontatu zian nola lagun bat bazian 
deserrian, herriminez josia, eta lagun honek bere amari 
idatzitako eskutitz batean nola esaten zioan zerura 
begiratzeko gauez, orduan biak ilargi bera ikusiko 
zutela, eta modu horretan une hartan biak elkarrekin 
egongo zirela.

Nikok ardo bakoitzari buruzko istorioa kontatzen dik, 
upeltegia zein lurretan dagoen, lur horrek zein ezaugarri 
dituen, mahastia zaintzen duen familiak zein pasio 
duen... Aitorrek olarroak nekora jan duelako zapore 
eta testura berezia duela kontatzen dik, edo itsaskabra 
haragi gogorrekoa dela haitzetan igeri ibiltzen delako.  

Komunikatzeko erak

Sortzaileak beretik ez badik egiten, akabo, Zigor. 
Honekin esan nahi diadana zera dek: hik heure 
sentitzen ez duan zerbait plazaratzen baduk, 

ez duela arrakasta askorik izango. Ez baitek heure 
sentituko, eta entzule/ikuslea engantxatzeko beharrezko 
baldintza dek norberak transmititu nahi duena egiteko 
gaitasuna izatea.

Jar dezagun adibide bat. Xabier Amurizak aitari 
botatako bertso ezagun haiek, hitz berberekin, nik neure 
aitari botaz gero, ez ziatean sinesgarritasunik izango, 
ezta indar laurdenik ere. Nik neure aita gutxiago maite 
diadalako Amurizak berea baino? Ezta gutxiagorik ere. 

Ezkutuko istorioak

ZIGOR SAIZAR

JON ANDER DE LA HOZ

Eta olarro edo itsaskabra hori imajinatzen dek itsasoan, 
heure pelikula egiten dek jan aurretik.

Niretzat, Jonan, ezkutuko istorio horiek ezagututa, 
Laboa, Izaro edo Eñauten abestiek hunkidura apartekoa 
hartzen ditek, zer esanik ez Niko ardo-kontalariaren 
ardoak edatean edo gure itsasbazterretako fruituak 
ahoratzean pasioz betetako Aitorren ahotik mikro-
ipuinak entzun ondoren.

Baina guztiok prest al gaudek geure ezkutuko istorioak 
kontatzeko? Ziur entzuten dituenak gustura hartuko 
dituela.

SALBERAK ITSASKABRARI
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Amurizak benetako istorio bat dakarrelako, bere 
bizipenetatik sortua, eta hori zelako, azken finean, 
errelato horren indarra. Uste diat kantagintzan horrek 
berebiziko garrantzia duela; zer esaten duan baino, 
nola eta zergatik. Eta horrek egin dizkik arrakastatsu 
Izaro —bere elkarrizketa bakoitzean esaten dik 
zertan oinarritzen den letrak egiteko—, Laboa, eta 
Elorrieta. 

Gero, norberaren istorioak norberak egiten dizkik 
ezkutuko. Kontatuz gero ez lituzkek izango... Hori 
horrela, nahiko hautu pertsonala iruditzen zaidak. 
Entzuten dituenak gustura hartuko lituzkeela? Bai, 
noski, bai zentzurik onenean, eta baita txarrenean 
ere. Badakik, "gezurra esan nuen Getarian...". 

Baina hori beste kupeleko sagardoa dek. Hire hitzen 
zentzua, ziurrenik, bestelakoa izango huken. Begira, 
Amurizak bezala, neuretik egingo diat. Ez Zamorako 
espetxeak edo bizirik balegokeriatan, ez baitizkiak 
bizipen horiek izan. Elkarri entzutearen beharraz ari 
nauk. Hizketa beharrezko baitek korapilo batzuk 
askatu eta besteak lotzeko, ateak itxi eta irekitzeko, 
eta komunikazio ezak sortutako aukera galerak, eta, 
sinets iezadak, horri buruz bazekiat zerbait.

Istorio gordeak azalera atera nahi dituztenentzat 
ikaragarri ona dek musika, ados. Ikaragarri ona 
dek kultur transmisiorako ere; hik aipatutako Aitorren 
mikroipuinak horren adibide, eta ez ahaztu ahozko 
ondareak eman duena jaten herri santu honetan 
mendeetan zehar: arraina noiz harrapatu, lanabesak 
nola erabili. Baina egunerokotasunean ere oso 
garrantzitsua dek komunikazioa, eta askotan huts 
egiten diagu horretan.

"Esan banio", "barkamena eskatuko banu", "ez banintz 
isilduko"... horra nire izenak adina hitzetan norbere 
mundua aldatu dezaketen hiru esaldi. Puntuak ezarri 
edo puntu komei bide egiteko, puntu suspentsiboak 
idatzi edo behin betiko puntua jartzeko. Egonda jai 
zegok, eta unibertsoak ez ziguk deus ere zor.

ANDRES ALBERDI

Kika

Kika hitza da ohikoa Getarian eta 
Gipuzkoako inguruko herrietan diafragmaren 
bat-bateko uzkurtzeak eraginiko arnas hartze 
estutua edo behartua adierazteko. Hitz hori 
ez da ageri, hala ere, hiztegi guztietan (ez, 

adibidez, Euskaltzaindiaren Hiztegian). 
Euskal Herriko toki gehienetan haren 

sinonimo den zotin hitza erabiltzen da, eta 
hori bai ageri da hiztegi guztietan. 

Kika izen onomatopeikoa da itxura osoan 
(adierazten duen gauzaren hotsa imitatzen 

duen hitza, alegia; berdintsu gertatzen 
da hauekin ere: danba hotsak danbateko  

hitza sortu du; sast hotsak, sastada; zaplak, 
zaplaztekoa...). Kika egitean egiten den 
kik hotsak eman du euskaraz kika hitza. 

Beste hizkuntza askotan ere antzeko zerbait 
gertatu da (nahiz ez den beti hala izaten). 
Hala, esaterako, gaztelaniaz hip hotsak 

hipo eman du. Eta antzeko zerbait gertatzen 
da beste hizkuntza askotan ere, hitz-formek 
argi adierazten dutenez: hiccup, ingelesez; 

hoquet, frantsesez; impo, galegoz; hik, 
holanderaz; hikke, danieraz...

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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Arantxa 1941eko irailan 11n 
jaio zan, Getayan. Hiru 
anai-arrebetan zaharrena, 

23 urtekin ezkondu zan eta bi 
seme alaba izan zitun: Ibon eta 
Aintzane. Bi biloba zoragarrin 
amona da, Ainitze eta Unaiena. 
Ezkondu ta urte t'erdi Zarautzen 
bizi izan tzan. Getaira bueltau 
arren, 1972tik 1974ra Portugalete 
izan tzun bizileku. Bokaziyo ta 
lanbidez irakasle, euskara maitatzen 

Zumaian eta Eibarren andereño. Eibarren ibilitako 
hamar urtetan D ereduan alde gogor borrokatu zenuen.
Oposaketak atea nitun ta Eibarko Amaña eskola jun 
nitzan. Eskola hau zeon ingurunia oso erdalduna 
zan, Espainiko etorkinak, ijituak... Lan asko zeon 
iteko. Halaxe hiru andereñon artian lortu genun dana 
euskaraz jartzia, D eredua zan gure ametsa. Nik beti 
esatet irakasle guztiyak holako eskoletan pare bat urte 
itia beharrezkua dala. Gogorra da baina saiakerak 
emateun satisfaziyua izugarriya da. Umiak pixkanaka 
euskarakin gozatzia, euskal kultura maitatzia. Ni beti 
sartze nitxan "Egun on!" esanez eskolan, ta han eon 
nitzan hamar urtetan bazeuen irakasliak kapazidadeik 
euki etzuenak "Egun on" erantzuteko, beti "Buenos días".

Aizarnazabal eta Agiñan e ezautu zuen 'andereño 
Arantxa'.
Bai ta Agiñakua esperientzi oso polita izan tzan! Eskola 
unitariyua zan, edade desberdineko umiak batea 
zeuen, ta tarteka Zubietako eskolakin elkartze ginan: 
guk aurrez prestatutako antzerkiyak beayei erakusteko, 
haiek ipuinak kontatzeko gure ikasliai…Oso polita zan 
elkartruke hura! Aiakuakin e elkartze ginan tarteka!

Berriketaldiya bukatzeko Arantxak guztiyontzako 
gomediyua luzatu dit: inoiz ez da berandu zozertan 
hasteko, beti daue aukerak!!! Mila esker, Arantxa, 
segi holaxe!

hortan jarduteko: aurretik bi urteko 
esperientziya eukitzia irakaskuntzan 
(nik Portugaleten inda nezkan) edo 
magisteritzan matrikulauta eotia 
(1978yan acceso a mayores in 
nun magisteritzan matrikulatzeko, 
apto harekin Bilboko unibertsitatetik 
Eskoriatzan matrikulau nitzan). 
Asteburutan jute ginan klaseta 
Bergara, ostiral arratsaldian atea 
ta igandian bueltau. Halaxe ibili 
nitzan bost urtez.

Arantxa Balentziaga

irakatsi zion milaka ta milaka haurrei. Euskaldun eta 
euskalzale porrokatua deu Arantxa. 1979an izandako 
hauteskundian ondoren, zinegotzi izan tzan lau urtez 
Herri Batasunetik. Gaur egun e herriko ekintza askotan 
parte hartzen ikus dezakeu emakume borrokalari hau!

Irakasle gisa lehenengo pausuak Portugaleten eman 
zenitun 1972yan, Frankismo garaia amaitu berritan.
Gizonan lana zala ta Portugaletea jun ginan danok. 
Bizkaian euskera oso galduta zeon. Portugaleteko 
ikastolako zuzendariyak ikusi zun gu oso euskaldunak 
ginala, euskeraz garbi hitz eite genula ta zaila 
zanez irakasle euskaldunak bilatzia, ba hantxe 
hasi nitzan bertako umiai ipuinak kontatzen, kantak 
abesten, hemengo ohiturak ta kultura transmititzen... 
haur hezkuntzako txikiyakin. Nik garai hartan banun 
euskera titulua, magisteritza ez, baino gogua ta ilusiyo 
ikaragarriyakin ibili nitzan ume haiei euskara irakasten!

Han bi urte inda Getaira bueltan, irakasten segiu zenun?
Ez, Getaitik Zautza ikastola jute zian umiakin autobuseko 
laguntzaile bezela ibili nitzan, egunian hiru bat biaje 
ite genitun: ikastola, La Sallea... Umiak eraman eta 
ekarri, gustoa ibiltze nitzan, beti ume tartian!

1979an, trantsiziyo garaian, Euskal Gobernuak 
herritako eskolei galdeu zien aber euskarako 
irakasliak nahi al zituen. Eskola askon eskaera jaso 
zuen arren, magisteritza zekan irakasleik ez zeon.
Halaxe da, ta hori ikusita bi baldintza jarri zituen lan 

UXOA IRIGOIEN

IZE EZ, TA BERRIKETAN
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Plist & Plast

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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HILABETEKARIAN EKITALDIETAN

ARTZAPEn
kontatuko dizugu

eta kontatuko diguzu

EGUNEROKOAN

Gertaeren berri berehala emango 
dizugu, hitzez, argazkiz eta bideoz. 

www.artzape.eus

Herrian interesa piztu duten gaietan 
sakontzeko aukera. Lasaitzeko tarte 
bat hartu eta herriko bizilagunak 
gertuago sentitzeko modua.   

Euskal kulturako ekitaldietan egin 
dugu topo azken urteetan. Zergatik? 
Bai zuk bai guk euskara arlo 
guztietan bultzatzea dugulako xede.

KOMUNITATEAN

Zure behar eta gustura itxuratutako 
komunitatea sortzeko aukera duzu. 
Zeuk, edo zure taldeak, esateko 
duzuena herritarrei helarazteko.

KOLABORAZIOAN

Zure iritzi, bizipen eta gertaeren 
ikuspegia ezagutzeko gogoz 
gaude, bai gu bai gainerako 
getariarrak ere.

WHATSAPPEAN

Gertatu dena, heltzear dagoena 
edo lantzea nahi duzuena zuen 
bitartez jakin nahi dugu. Apuntatu 
goiko zenbakia zuen kontaktuetan!

688 716 609

PUBLIERREPORTAJEA
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Hori guztia jaso nahi?

Horixe kostako zaizu Artzapek 
esparru ezberdinetan egunero 

egindako lana babestea, 30 euro 
aldizkaria Getariatik kanpo bidali 

behar bada.

25€

300 etxebizitza baino 
gehiagotara heltzeko aukera. 

Gainera, laster webgunean ere 
bai. Aprobetxatu gure prezio 

merkeak (azken orrian ikusgai). 

300
Proiektua sustengatu eta 

euskararekiko kezkak elkarrekin 
partekatu nahi? Artzape Euskara 
Elkartean ideia berriak entzuteko 

gogoz gaude.

Izan
BAZKIDE KIDEIRAGARLE

Harremanetarako:
943 000 548

688 716 609

artzape@topagunea.com

PUBLIERREPORTAJEA
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: SAN ANTONAK
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: SAN ANTONAK
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IRATI IDIAKEZ

"HELBURU NAGUSIA 2022KO  
PEKINGO PARALINPIAR JOKOAK DIRA"
2017ko abenduan istripua izan zuen Txilen, autobus batean zihoala. Ondorioz, besaurrea moztu zioten. 
Egunerokotasunera itzulita, dagoeneko gainditua duela dio. Ezbeharra eta gero inoiz izan ez dituen 
aukerak eman dizkiotela aitortu du, snowboardaz gozatzekoa, besteak beste. Hasieratik finkatu zioten 
helburua: 2022ko Pekingo Paralinpiar Jokoak.

TESTUA
IURE EIZAGIRRE

ARGAZKIAK
IRATI IDIAKEZ

ELKARRIZKETA
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Irati, elurretan, snowboardeko ohola eskuan duela.

Aurrez snowboardean ibili gabea 
zara, nola sortu zen aukera? 
Eskiatu izan nuen pare bat 
aldiz baina snowboardean 
ez nintzen inoiz ibili. Probatu 
nahi nuen baina aukerarik ez 
nuenez, urruti joan behar zelako 
eta abar, inoiz ez nuen egin.

Zarauzko mutil batek, istripu bat 
izandakoa hau ere, Facebooketik 
idatzi zidan, esanez Euskadiko 
Federaziokoek galdetu ziotela 
ea ezagutzen zuen besoa edo 
hanka falta zuen inor. Nitaz hitz 
egin zien eta telefono zenbakia 
emateko baimena eskatu zidan. 

Federaziotik deitu zidatenean, 
esan nien medikuekin hitz egin 
behar nuela ahal nuen jakiteko, 
izan ere, orduantxe bete ziren lau 
hilabete etxera itzuli nintzenetik. 
Medikuek baietz, eta horrela joan 
nintzen 2018ko Aste Santuan. 

Holandakoa izan zen, 
orduan, lehen harremana?
Aste Santuko probaren ondoren 
beste kontzentrazio bat eduki 
genuen Getxon. Surfa egin 
genuen, snowboarda ukitu ere 
ez. Gero esan zidaten Holandara 
zihoazela txapelketa batera. 

Bestalde, lehiatu ahal izateko 
nazioarteko azterketa medikua 
pasa behar da eta hori 
Holandan egiten da. Beraiekin 
joan nintzen; haiek lehiatu eta 
ni entrenatu egin nintzen.

Zu, oraingoz, entrenatzen ari 
zara, zein helbururekin? 
Nirea aurten disfrutatzea eta 
pixka bat gehiago ikastea da. 
Espainiako Federaziokoekin 
elkarrizketa pertsonala egin 
genuenean jakinarazi nien 
hori; oso ondo iruditzen 
zitzaiela esan zidaten.

Berez helburu nagusia 2022ko 
Pekingo Paralinpiar Jokoak dira. 

Orain arte gehiago joan izan 
naiz baina otsailean klaseetan 
hasiko naizenez —Gizarte Lana 
gradua egiten ari da—, hilero 
astebetez egongo naiz han. 

Nolakoa da zuen arteko 
harremana?  
Oso ona. Apartahotel batean 
egoten gara eta familia bat 
bezalakoa gara. Elkartzen gara 
eta nekatuta gaudenean pila bat 
nabaritzen da: ez dugu hitzik 
ere egiten, jan eta lo. Ondo 
gaudenean, berriz, abesten eta 
txorakeriatan ibiltzen gara. 

Taldeak izen zehatz bat ere 
badu, gainera.  
Parapas Team gara. Ni heldu 
nintzenerako horrela deitzen ziren 
beraien artean. Besteak, dena ondo 
dutenak, dira "normalak". Taldean 
gaudenean, ordea, ezer ez daukan 
pertsona da arraroa guretzat. 

"Lehen ere baloratzen 
nituen gauza 

txikiak, baina orain 
edozerrekin  

hunkitzen naiz"
Irati Idiakez

ELKARRIZKETA

Hasieratik adierazi zidaten 
hori dela mailarik altuena eta 
hara begiratu behar genuela. 

Ari al zara disfrutatzen?  
Bai, bai.

Eta ikasten? 
Baita ere. Disfrutatzearena oso 
barneratuta daukagu, eta jada 
ari gara Pekinera begira.

Non entrenatzen duzue?
Baqueiran (Aran harana).

Nola antolatzen zarete?
Han taldeka banatuta gaude. 
Talde nazionalean dago Astrid 
Fina, azken Paralinpiar Jokoetan 
brontzezko domina irabazi 
zuena. Teknifikazio taldean 
beste neska bat dago; han 
bizi da eta oporretarako edo 
lanerako itzultzen da etxera. 
Ni jarraipen taldean nago.
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Antzeko egoera bizitakoekin 
egoteak lagundu al dizu? 
Bai, lehen aldiz joan nintzenean 
oso pozik itzuli nintzen, 
snowboarda asko gustatu 
zitzaidalako baina baita 
hango pertsonengatik ere. 
Bati hanka falta zaio, beste 
batek paralisia du, bestea 
ni bezala dago jaiotzatik... 
Bakoitzak bere istorioa dauka, 
denak ezberdinak, baina 
denak berdinak izango balira 
bezala. Batek zerbait esan eta 
identifikatuta sentitzen zara. 
Oso eroso sentitu nintzen.

Kirolera itzulita, nola 
entrenatzen zarete? 
Goizetan elurretara joaten 
gara, 09:00etatik 13:00etara. 
Arratsaldetan entrenamendu 
fisikoak egiten ditugu 
kiroldegian edo gimnasioan.

Elurretan, hasieran, oinarrizkoa 
ikastea izan da helburua: 

diagonalak ondo egiten, 
biraketak... Orain abiadura hartzen 
ikasten ari gara, horrek eragiten dit 
zirrara gehien. Lehen esaten zidaten 
pisua aurrera bota behar nuela 
biratzeko eta bira horietako batean, 
aurrez bota behar nintzenean, 
ez nintzen ausartzen, atzera 
egiten nuen, desoreka eraginez. 
Dagoeneko ari naiz horri ere neurria 
hartzen, beraz, ondo gabiltza. 

Entrenamendu fisikoetan, berriz, 
denetik lantzen dugu, egun 
batean gehiago ipurdia eta 
izterrak, beste batean besoak 
eta bizkarra, txandaka. 

Oker ez bagaude, sustoren bat 
izan duzu elurretan. 
Bai, elurra oso gogorra zegoen 
eta erori egin nintzen. Buruarekin 
lurra jo eta erdi zorabiatu 
nintzen; kaskoa puskatu egin 
zen. Istripua gogorarazi 
zidan eta kosta zitzaidan 
berriro elurretara igotzea.

Orduan pista txikietara itzuli 
nintzen; motzak dira eta ez dute 
erliebe askorik. Hor ibili nintzen 
berriro konfiantza hartu arte.

Ba al daukazue bestelako 
laguntzarik horrelako egoeraren 
bat gertatzen denerako? 
Psikologoa badaukagu 
taldean, oraindik ez dugu 
harreman askorik eduki 
berarekin baina badago. 

Hitzaldi bat eman zigun 
aurreko kontzentrazioan. 
Esan zigun lagunduko zigula 
lehiatu aurreko urduritasuna 
lantzen: zer egin, nola egon 
lasai, errutina bat finkatu... 

Kirola egiteko materiala 
federazioak ematen al dizu? 
Getariako Keta Babyautok. 
Behar nuena erosteko esan 
zidaten eta ahal bazuten 
lagunduko zidatela. Orain 
arte denean lagundu didate.

Sare sozialetan zerbait 
argitaratzen duzunean, jendeak 
positiboki erreakzionatzen du. 
Irudipen bera al duzu? 
Bai. Lehen, istripua izan nuenean, 
beldurra neukan, norbaitek albo 
batera uztearena. Kontrakoa izan 
da, denak daude laguntzeko 
prest, animoak ematen dizkidate: 
"Benga, Irati, indarra", "Gora"... 

Kalean ere galdetzen didate, 
adibidez, lehen noizbehinka 
bakarrik hitz egiten nuen 
jendeak. "Irati, oraintxe itzuli 
zara, ez? Facebooken ikusi dut. 
Zer moduz?", esaten didate. 
Kezkatu egiten dira behintzat. 

Duela gutxi argitaratu genuen 
ARTZAPEn —187. zenbakian—
zure esker gutuna. Nola bizi 
izan zenuen istripuaren ondoren 
herritarrek izandako jarrera? 
Ospitalean nengoela lagunek 
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eta lehengusuek bideo bat bidali 
zidaten. Amak ez zidan erakutsi, 
oso sentikor nengoelako eta 
negarrez hasiko nintzelako. 

San Silbestre egunerako, ordea, 
denbora pixka bat pasata 
zegoen —abenduaren 10ean 
izan zuten istripua— eta egun 
hartako bideoa ikusten egon 
ginen aita, ama eta hiruok, 
negarrez, emozionatuta. Nire 
lagunak ere, Aitanak, ikusi 
zuen; hura ere negarrez. 

Indar pila bat ematen du. 
Une gogorrak dira eta ikustea 
hainbeste denboran ikusi 
gabe neukan Getaria nitaz 
gogoratu eta indarra ematen ari 
zitzaidalako, oso polita izan zen.

Gaur egun erraz hitz egiten al 
duzu istripuaz? 
Bai, hasieran kostatu zitzaidan, 
batez ere aitak eta amak besoa 
moztu egin behar zidatela 
esan zidaten mementoaz 
aritzea, uste dut ezin nuela. 
Gero, psikologoarekin landu 
nuen eta oso ondo.

Gainera, umeekin egiten 
dudanez lan, begirale gisa, 
ez nekien nola jokatu. Lehen 
egunean ez nuen ezer esan eta 
umeek begiratu egiten zidaten. 
Egun berean psikologoa nuen, 
eta esan zidan ea zergatik ez 
nuen esaten "begira, ikusiko 
duzuenez, panpinaren eskua 
bezalakoa daukat, ze min 
handi-handia hartu nuen 
eta hau jarri zidaten".  

Kontatzen nienean, 
galdera 
barregarriak egiten 
zizkidaten. Horrek 
asko lagundu 
zidan, etxera barrez 
bueltatzen nintzen, 
beste animo batekin. 

Gainera, neuk protesiarekin 
probatu ez ditudan gauzak 
bi eskuekin egitera bultzatzen 
naute, gustatzen zaie 
beraiekin probatzea.

Bolada batez protesirik gabe ibili 
zinen. Zer eragiten zizun horrek? 
Uda hurbiltzen ari zen, beroa hasten. 
Ni mahuka luzearekin ondo nenbilen 
baina motzarekin ez nintzen ikusten. 

Psikologoarekin hitz egin eta 
erronkak jartzen joan nintzen: 
mahuka luzetik, frantsesera, 
laburragora, pasa nintzen. 

Gero jantzi nuen pixka bat 
motzagoa. Jendeak begiratzen 
zidan baina normala da, izan 
ere, silueta bat ikustera ohituta 
gaude eta hor pusketa bat falta 
izateak inpaktua eragiten du. 
Hala ere, mahuka luzeagoa 
zintzilik geratzen zenean baino 
gutxiago begiratzen zidaten.  

Probatzen joan nintzen, hasieran 
Donostian, ezezagunekin, 
eta gero Getarian.

Zer moduz egokitu zaizu 
protesia? 
Esan 

zidaten muinoia aldatzen 
joaten dela eta, agian, 
hilabetera joan beharko nuela 
ahokadura aldatzera. Jarri 
zidatenarekin jarraitzen dut.

Oholarekin nola moldatzen 
zara? 
Batere gabe ibiltzen naiz, oreka 
ondo daukat, bestela protesia 
eroriko balitz... Altxatzeko 
esku batekin moldatzen naiz. 

Abenduan urteurreneko 
ospakizuna egin zenuten. 
Ingurukook esaten dugu 
ospatu egin behar dela eta 
abenduaren 10a erreserbatuta 
daukatu betirako. Berriro jaio 
ginenetik urtea betetzen zela 
ospatu genuen. Egun horretan 
Baqueiran nengoen baina  
Aitanarekin —berarekin istripua 
izan zuen laguna— hitz egin 
eta bi familiek 15ean egin 
genuen afaria elkartean. 

Bizitzako ikuspuntua aldatu al 
zaizu? 
Lehen ere baloratzen nituen 
gauza txikiak, baina orain 
edozerrekin hunkitzen naiz. 
Adibidez, ikusten badut alaba 
bat amari zerbait polita esaten, 
ni ere negarrez hasten naiz. 
Negar lehenago egiten dut 
baina indartsuagoa naiz. 
Gainera, gertaera horrek 

familia elkartu du.

Uste dut bizitzan, nahi 
bada, posible 

dela dena 
gainditzea. 
Beti 
izango da 

zailagoa edo 
errazagoa 
baina 
aurrera 
egin behar 
da indar 
askorekin. 
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Sahatsagako etxebizitza babestu eta tasatuetarako hautagaien 
behin-behineko zerrenda kaleratu berri da. Sustapen publikokoez 
harago, herrian salgai jartzen diren etxebizitzen kopurua txikia 

da; alokairukoena, txikiagoa.



ARTZAPE · 2019ko otsaila 17

Testua
IURE EIZAGIRRE

ETORKIZUNA HERRIAN  
IRUDIKATZEKO BURUHAUSTEAK
"Getariarrek bizitza proiektua bertan egitea". Asmo hori ageri da Sahatsaga Goiko 
etxebizitza babestu eta tasatuen atzean. Hala azaldu zuten udal ordezkariek etxeen 
esleipenerako oinarrien aurkezpenean. Askok egin dute bide horren aldeko apustua, 
erdiak baino gutxixeago izango dira onuradunak. Hori abiapuntu hartuta, Getarian 
dagoen etxebizitzarako aukera ezagutu nahi izan dugu bila ibilitakoen ahotik. 

Etxebizitza Getarian
Testua

JOSEBA FUENTES

Bati baino gehiagori luze egin zaio itxaronaldia, 
baina hainbat urteren ondoren, Getariako 
Udalak eta Amenabarrek duela hilabete batzuk 

iragarri zuten Sahatsaga Goiko etxebizitzen bigarren 
fasea. Erregimen ezberdinetako 60 etxe eraikiko 
dituzte: 20 babes ofizialeko, 20 tasatu eta 20 
salmenta libreko. 

Urtarrilaren amaieran argitaratu zuten etxebizitza 
babestu eta tasatuetarako hautagaien behin-behineko 
zerrenda. Aste batzuetan aurreikusten da behin betikoa, 
oraindik zabalik baitago zuzenketak egiteko epea. 
Horrez gain, Etxebidek aztertu behar du hautagaiek 
berak zehaztutako irizpideak betetzen dituzten  
—beste etxerik ez edukitzea, duten ondarea eta 
abar—. Parekatze horiek guztiak egitean ezagutuko 
da zeintzuk izan diren zori onekoak.

Bien bitartean, behin-behinekotasunak eragin lezakeen 
zuhurtzia baztertu eta "zorionak" hitza entzun da herriko 
kaleetan. Bada horretarako arrazoirik, izan ere, 
aurkeztutako 88 hautagaitzen artean, norberarena 
aurreko lekuetan egoteak etorkizuna Getarian 
irudikatzen hastea dakar, gazteen kasuan batez ere. 

Aitor Miralles da Sahatsaga Goian etxebizitza egokitu 
zaienen artean gazteenetarikoa. 20 urte ditu eta pozik 
hartu du berria, "gustura". Etxe bat lortzeko egindako 
lehen ahalegina da eta bere izena behin betiko 
zerrendan ageri bada, aurrera jarraitzeko asmoa du: 
"Oraindik gazte ikusten naiz horrelako gauza baterako, 
baina lehenago edo beranduago egin beharra dago". 

Beldurra eragiten diola aitortu du baina aurrerago 
izango lukeen buruhauste bat ekiditeko aukera bezala 
ikusten du. "Getarian denok dakigu arazoa dagoela 
etxebizitza bilatzeko, alokairuarentzat ere bai. Etxe hau 
egokituta, segurtasuna dut". 

Iker Alberdik orain urte batzuk —Sahatsagako 
lehen faseko etxebizitzekin— bizi izan zituen ilusio 
eta beldur haiek. Ordutik, ordea, familia hazi eta 
etxea txiki geratu da, ondorioz, berria eskatu dute: 
"Etxebizitza bakoitzean, pertsonako 15 metro karratu 
dagozkigu. Gure kasuan, lau kide bizi garenez, 60 
metro karratu egokitzen zaizkigu". Antzeko kasu batzuk 
ere badituzte inguruan, aurreko promozioan logela 
bakarreko etxebizitzak egokitu eta gerora umea(k) izan 
dituztenenak. 

Babestutako zein tasatutako etxeetarako hautagaitza 
aurkeztu zuten, eta biak egokitu zaizkie, baina, behin 
betiko zerrendan egonez gero, lehenengoa aukeratuko 
dute Alberdik eta familiak. 

Zer gertatutako da, orduan, beraien egungo etxearekin? 
Ziurtasunez ez badakite ere, uste dute itxaron zerrendan 
daudenentzat izango dela. Iker Azkue zinegotziak 
argitu du egoera: "Publikoak direnez, derrigortuta 
daude erosteko lehen aukera Udalari ematera. Gero, 
eskaini egingo zaizkie zerrendan daudenei. Kontua da 
egungo familiak ez direla joango beste hiru urtetan, 
eta ez dakidala izapide hori nola egingo den. Agian, 
hustu arte ez zaizkie eskainiko itxaron zerrendakoei, 
baina eskainiko dira, ziur".
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"Salmentakoak, herrigunean, 
igogailuarekin eta berri  
samarrak eskatzen dituzte. 
Alokairuan, dagoenarekin  
konformatzen dira".

Babestuak, lehengo eraikinari itsatsita
Gaur-gaurkoz ingurua imajinatzen lagunduko digun 
Sahatsagako proiektuaren irudi bakarra dago. Azkuek 
azaldutakoaren arabera, babes ofizialeko etxebizitzak 
aurreko fasetik eraikita dagoen Sahatsaga 24 atariari 
itsatsita joango dira. Haren ondoan egingo dute 
tasatuen eta salmenta libreko etxebizitzen eraikina. 

Amenabar enpresa sustatzailea uzkurragoa da 
informazioa emateko garaian eta ez du zehaztu ez 
eraikin ez atari kopururik. Halere, bertako ordezkariek 
jakinarazi dute babestu zein tasatuetarako hautagaien 
behin betiko zerrenda kaleratzen denean, beraiei, 
zuzenean, helaraziko dizkietelako informazioa, 
planoak, kalitateen memoria eta bestelakoak. 

Kezka iturri dira hainbatentzat eraikuntza-lanak, 
Sahatsagako aurreko fasean arazoak izan baitziren. 
Alberdik, besteak beste, hezetasunak eta garaje zein 
terrazetan arazoak izan dituztela salatu du, "konpontzen 
ez dizkigutenak". Hori ikusita, auzoko bizilagunek 
onartua dute Amenabarren aurkako erreklamazio 
judiziala, eta epaiketarako dataren zain daude.

Hurrengo proiektuari begira, ordea, ezin dute "beldurra" 
sentitzea saihestu. "Guk, adibidez, ez dugulako dirurik 
etxebizitza libre bat erosteko bestela... Aurrez izandako 
arazo horiek errepikatzea da etxebizitza aldatzearen 
beldurrik handiena", dio Alberdik.

Eskaintza urria
Sahatsagan egingo diren salmenta libreko etxebizitzek 
handitu egingo dute berez txikia den eskaintza. Getarian 
higiezinen agentziarik ez dagoenez, Zarauzkoetan 
begiratu eta etxe gutxi batzuk ikus daitezke salmentan, are 
gutxiago alokairuan. Egungo beste joera webguneetan 

begiratzea da, han sailkatzen baitira, besteak beste, 
herrika.

Ainhoa Gomez da horiek ikuskatzen dituenetako bat: 
"Bada urtebete, gutxienez, begira nabilela baina oso 
gutxi daude eta daudenak garestiegiak niretzat. Dauden 
gutxi batzuk ordaintzea edukiko nuke baina kristoren obra 
beharko lukete; horretarako ez zait iristen". Alokairua da 
beste aukera: "Begiratu nuen baina ia ez dago bat bera 
ere, eta daudenak garesti samarrak. Gainera, ezin dut 
alokairu batean bakarrik sartu, norbaitekin partekatu 
beharko nuke eta 29 urterekin zaila da jendea bilatzea 
zure egoera berean, askok bikotea edo familiako etxeak 
dituzte". 

Aitor Andonegik eta Naroa Etxeberriak ia bi urte 
daramatzate elkarrekin bizitzen alokairuan. Lagun 
batena da etxea eta hark egin zion eskaintza 
Andonegiri, bai baitzekin aukerak begiratzen ari 
zirela. Merkatukoarekin alderatuta, beraiek ordaintzen 
dutena "merkea" dela diote, izan ere, 650 eurotik 
gora omen daude alokairuak —gaur egun, Zarauzko 
higiezinen agentzia batean bi etxebizitza daude prezio 
horretan—. "Gure atariko etxe bat 700-750 euroan 
dagoela uste dut", dio Andonegik. 

Etxeberriak ere badu webguneetako eskaintzak 
begiratzeko ohitura: "Ez dago aukera handirik, eta 
daudenak Indauxeko 500.000 eurokoak. Bestela, 
merke badago, eskasa da, igogailurik gabea eta 
erreforma egiteko dago".

Zortedun dira, Sahatsagako behin-behineko zerrendan 
dagoelako Andonegi. Alabaina, beste buruhauste bat 
dute aurrerantzean, izan ere, berriak eraiki bitartean "bi 
etxe ordaintzen egon behar dugu eta honek plus bat 
eragiten digu". Horri aurre egiteko aukerak aztertzen 
ari dira.

Sahatsagako bigarren faseko etxebizitzen irudia. /Arg: Getariako Udala.

ERREPORTAJEA



ARTZAPE · 2019ko otsaila 19

Hainbat gaztek herrian  
geratzea nahiago izan arren, 
ez dute baztertzen Zumaian,  
Zarautzen edo Orion  
bizitzea.

Etxebizitzen eskaintzari begiratua emanez, beste 
errealitate batekin ere egin du topo Nerea Kamiok: 
"Krisia pasa izanagatik ere, prezioak ez dira gehiegi 
jaitsi, Getaria bezalako herri txiki batean are gutxiago. 
Bestalde, kuriositatez oporraldietarako alokairuen 
orrialdeak begiratu izan ditut eta hara non agertzen 
diren 25 bat etxebizitza! Argi dago urte guztirako 
alokatzea baino errentagarriagoa dela egunez-egun 
alokatzea. Beraz, urte osorako fundamentuzko zerbait 
topatu nahi izanez gero, iruditzen zait ezagunen 
bitartez bilatzea litzatekeela egokiena, entzun izan 
baititut alokatzeko interesa azaldu baina uztailean 
eta abuztuan kanpora irteteko baldintza jarri dutenen 
kasuak ere".  

Bestalde, Eustaten 2016ko etxebizitzetako okupazio 
datuen arabera, 1.484 etxe zeuden herrian; horietako 
1.094tan zegoen norbait erroldatuta eta gainerako 
390ak bigarren etxebizitzak edo hutsak ziren.

Erosotasuna ala askatasuna?
"Herrigunean, igogailuarekin eta berri samarrak", horiek 
dira higiezinen agentzian etxebizitzak erosterakoan 
eskatu ohi diren ezaugarrietako batzuk. "Alokairuan, 
berriz, dagoenarekin konformatzen dira", azaldu dute 
Zalduondo agentziakoek. 

Norberaren egoera edo bizimodura egokitzen dira 
etxe baten betebeharrak. Kamiok, esaterako, honakoa 
nahiko luke: "Gutxienez bi gela izatea eta leiho 
zabalak zein balkoia. Etxe batera argi naturala sartzea 
benetan beharrezkoa iruditzen zait. Igogailua badu 
hobe, baina ohituta nago batere gabe ere. Getarian 
bizitzeko, errepidetik gora gustatuko litzaidake, parte 
berrian. Horrela ohitu naizelako izango da, baina 
lasaitasuna bilatzen dut eta goiko kaleak zabalagoak 
iruditzen zaizkit. Aparkatzeko ere aukera gehiago 
dago eta hori ere asko baloratzen dut". 

Maiz, ordea, beharrak gailentzen zaizkie desioei, 
hala nabari da Ainhoa Gomezen hitzotan: "Hiru 
logelako etxe bat nahiko nuke, argitsua eta 
erdigunetik gertu, baina oraintxe nire lehentasuna 
independizatzea da, beraz, ordaintzea daukadan eta 
bizitzeko moduan dagoen zerbaitekin konformatzen 
naiz".

Bestelako aukerak
Zer egin, beraz, nahi den hori Getarian topatu 
ezin denean? Gomezek lehenago aipatu moduan 
partekatzea da aukeretako bat. Kamiok badu 
esperientzia horretan: "Duela urte t'erditik lagun batekin 
bizi naiz. Ondoko eraikinean ere badaude bizpahiru 
lagun pisua partekatzen, eta orain urte batzuk egon 
ziren beste batzuk ere". Hala ere, hori ez da ohikoena: 
"Herri txikietan lagunekin bizitzeko joera gutxi dagoela 
esango nuke, baina benetan esperientzia aberasgarria 
da, eta merkea, era berean". 

Inguruko herrietara joatea da beste alternatiba. 
"Urtebete daramat apuntatuta Etxebiden eta asmoa 
Urola Kostako alokairu sozialeko zein babestutako 
etxeetan izen-ematea zen. Nahiago nuke herrian, 
baina ezin bada, Zumaian, Zarautzen edo Orion 
biziko nintzateke", dio Gomezek. Kamiok ere ez 
du hori baztertzen: "Kostaldean, orokorrean, prezio 
altuak daude. Zarautz da, nire ustez, garestiena eta 
ondoren Getaria; Zumaia, adibidez, merkexeagoa da 
eta, Getariaren aldean, aukera gehiago dauka. Baina 
beste herri batera joatea zerotik hastea litzateke, eta 
hori beti kostatzen da". 

Gero eta garrantzia gehiago ematen diete batzuek igogailua izateari.
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Biharko eguna

Biharko eguna 2004an ekoiztutako pelikula 
iparramerikarra da. Aldaketa klimatikoa dela-
eta iparraldeko herrialdeetan ekaitz eta elurte 

larriak gertatzen dira filman zehar. Dena izoztuta 
geratzen da eta ezinezkoa bihurtzen da bertan 
bizitzea. Ondorioz, gaur egun Amerika erdialdetik 
iparraldera joan diren karabanen antzekoak 
azaltzen dira, baina beste norabidean. Hori dena 
efektu bereziz jantzita eta amerikar banderez josita. 
Horraino, beste milaka pelikula amerikarren antza 
izan dezake. Baina bukaeran fikziozko Ameriketako 
lehendakari jaunak egindako irakurketa harrigarria 
egin zait: Estatu Batuetako atzerriko enbaxada batetik 
egindako hitzaldi patriotikoan eskerrak ematen dizkie 
Estatu Batuetako hiritarrak jaso dituzten hegoaldeko 
herrialde guztiei. 

Gogoeta honek kolonialismoaren inguruko 
informazioa irakurtzeko interesa sortu dit. Zehazki 
Amerikako kolonialismoa eta Afrikakoa. Amerikaren 
kasuan, XV. eta XVI. mendeetan kokatzen da. Gure 
herriko Elkanoren moduko itsasgizonek bidea ireki 
zieten europar konkistatzaileei, ondoren, ezagututako 
lurralde berrietan ahal zen aberastasun guztia lortu 
eta europar egitura politikoak, hizkuntza eta erlijioa 
ezartzeko asmoz. Indarrez egindako konkista izan zen 
eta hildako ugari izan ziren konkistatzaile, gehienbat, 
amerikarren artean. Elkartrukea ere sortu zen hango 
eta hemengo produktuekin. Europako herrialdeek 
etekin nahiko lortu zuten.  

Afrikako kolonialismoak beste garai eta helburu batzuk 
zituen. XIX. mendean, ez gara urrutira joan behar 

denboran, Europa industrializatutako herrialdeez 
osatuta zegoen. Baina lehengai nahikoa ez eta 
Afrikara joan eta bertatik hartzea erabaki zuten. 
Europarren artean erabaki zuten, afrikarrei kontsultatu 
ere egin gabe, bakoitzari zein herrialde kolonizatzea 
interesatzen zitzaion eta horren arabera lerrokatu 
zituzten muga afrikarrak. Horrela, urteetan zehar 
bertako herritarrentzat pobrezia eta gosea soilik utzi 
arte. 

Eta Biharko eguna pelikulan, ipar hemisferioko 
herritarrok hegoaldeko herrialdeen beharra eduki eta 
hauek laguntza eskaini, a ze eskuzabaltasuna!

Iparraldeko herrialde garatuok, pelikulan azaltzen 
den aldaketa klimatikoaren arazoaz gain, epe 
motzeko memoria dugula dirudi eta gainera komeni 
zaiguna bakarrik gogoratzen dugula. Eta beste behin, 
iparraldeko agintarien esku daude gaur egungo 
mugak eta mugimendu migratzaileen inguruan 
erabakiak hartzeko boterea. Herrialde aberatsenen 
artean hartzen dira erabakiak, gehienetan indarrezko 
ezarpenak: zenbat errefuxiatu jaso herrialde bakoitzak, 
zenbat metroko harresia egin, beraien herrialdeetara 
itzularazi... Entzun ere ez ditugu egiten protagonistak 
diren pertsonak eta herrialdeak: zergatik nahi duten 
beraien etxea atzean utzi, zein izan daitekeen 
irtenbidea, zein helburu dituzten, etab. 

Edozein muga edo mugimendu migratzailek bi aurpegi 
ditu, joan-etorrikoa izan ohi da. Beraz, ez al litzateke 
hobe izango denon artean konponbide bat aurkitzea 
bidean hainbeste pertsona hiltzen utzi beharrean? 
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Katraponako zubia
Udaletxeko artxiboetatik

EREITEN Kultur Zerbitzuak

Komandante Jeneralaren aginduz, 
honakoa dio: "Que se rellene la 
pequeña zanja (…) retirandose 
el puente levadizo que hoy cubre 
dicha zanja sustituiendolo con 
puerta nueva adecuada que 
tenga su rastrillo (...) siendo de 
cuenta de la villa el importe de las 
obras". Agindua kanpotik, baina 
gastua barrutik. Argia da orain 
dela mende eta erdi, gaur egun 
gertatzen den moduan, askoz ere 
errazagoa zela agindua ematea 
ordaintzea baino.

artxiboa ere deuseztu zela, eta 
informazio galera izugarria ekarri 
zuen.

Ar t x iboa e r re  ondorengo 
informazioa kontserbatzen denez, 
badakigu Katrapona beko zubi 
altxagarria kentzeko erabakia 
1845. urtean etorri zela. Etorri 
zela diogu, erabakia ez baitzuen 
herriak hartu. 

1845eko azaroaren 15eko udal 
aktak, Gipuzkoako Probintziako 

Getaria beti izan da 
Euskal Herrian eman 
diren gudetan kokaleku 

estrategikoa, hori dela eta, historian 
zehar gerra ezberdinen ondoriozko 
txikizioak jasan behar izan ditu.  
Estrategikoki izandako garrantzia 
hori izango da harresiz inguratuta 
egotearen arrazoi nagusia. Egun, 
herritik bueltatxo bat emanez gero, 
azkar batean antzeman daitezke 
antzinako harresitutako zonaldeen 
arrastoak. 

Hor ie tako baten inguruko 
aipamena egingo da ondorengo 
lerroetan. Getariar askok ongi 
jakingo duten moduan, Katrapona 
beko atea herrirako sarrera atea 
izan zen urte askoan zehar eta 
orain atea bera itxita egon arren, 
honen aztarnak ikusgai daude 
oraindik. Baina ez da atea lerro 
hauetan aztergai dagoena, ate 
honen kanpoaldean kokatzen 
zen zubia baizik, garai batean 
bertan zegoen zubi altxagarria 
deusezteko erabakiaren nondik 
norakoak zehatzagoak izanda.

Lehen esan bezala, guden 
ondoriozko txikizioak ugariak 
izan dira Getarian. Hauetan 
azkena Gerra Karlistetan izan 
zela esan daiteke, behin setiatuta 
su eman baitzitzaion herriari; 
eraikin gutxi batzuk geratu ziren 
zutik. Ezin aipatu gabe utzi 
erretako eraikin guztiekin batera 

Katrapona beko zubi altxagarria kentzeko erabakia 1845ean etorri zen. /Argazkia: castillos.net

21

HISTORIAREN KATEBEGIAK
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Getariako Udalak familia ugarientzako hainbat 
hobari onartu ditu, hiri-lurreko Ondasun 
Higiezinen Zergari dagozkionak. Interesatuek 

otsailaren 28a arteko epea dute hobari horiek 
eskatzeko, bai udal bulegoetan, bai telematikoki  
www.getaria.eus orrialdeko Online tramiteak atalean —
Diru-laguntzak, laguntzak taldean Hobariak tramitean—.

Familia ugariaren izaera kreditatua dutenek, hiri-lur 
batentzat eska dezakete hobaria, higiezinaren balio 
katastrala gehienez 180.000 euro artekoa bada, eta 
baldintza hauek betetzen badituzte:

• Familia ugariaren ohiko etxebizitza izan behar du 
eta bertan erroldatuta egon behar dute.

• Familia ugariko inork ezin du izan beste ondasun 
higiezin baten jabe.

Hobariak hauek izango dira:

• Adin txikiko edo 24 urtetik beherako hiru seme-alaba 
dituztenentzat, baldin eta azken horiek ikasten ari direla 
egiaztatzen badute, kuota osoaren % 60a.

• Adin txikiko edo 24 urtetik beherako lau seme-alaba 
dituztenentzat, baldin eta azken horiek ikasten ari direla 
egiaztatzen badute, kuota osoaren % 70a.

Informazio gehiago:

Tel. 943 896024
www.getaria.eus

 maizpuru@getaria.org

Familia ugarientzako hobaria
• Adin txikiko edo 24 urtetik beherako bost seme-alaba 
dituztenentzat, baldin eta azken horiek ikasten ari direla 
egiaztatzen badute, kuota osoaren % 90a.

Hobari horiek eskatu nahi dituztenek eskaera aurkeztu 
beharko dute, telematikoki udaleko web orrialdean 
(00:00etatik 24:00etara astelehenetik igandera) 
edo udal bulegoetara joz (09:00etatik 13:00etara, 
astelehenetik ostiralera), otsailaren 28a bitartean. 
Bertan eskura izango duten instantzia bete beharko 
dute honako dokumentazioarekin: 

• Familia ugariaren izaera egiaztatzen duen agiria.

• Gipuzkoako Foru Aldundiko zerga bulegoak 
emandako ziurtagiria (ohiko bizilekuaz gain beste 
higiezinik ez dutela egiaztatuz). Agiri hau eskatzeko: 
h t tps://w390w.gipuzkoa.net/WAS/HACI/
HCRCertificadosWEB/solicitud.do helbidera joan 
eta klikatu Eskatu orain ziurtagiria aukeran. Datu 
pertsonalak sartu, eta ziurtagiri motan Ondasun 
higiezinak: pertsona edo entitate batenak aukeratu.

• 2018ko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren 
ordainagiriaren kopia.

Interesatuek gogoan izan behar dute, nolanahi ere, 
urtero aurkeztu behar dela hobariaren eskaera.

BI HITZETAN
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 GARBIÑE IBARBIA

Orain dela denbora gutxi, herriko taberna bateko 
terrazan eserita geundela, aldamenean zegoen batek 
esan zion besteari: 

— Nik ardoa kopan nahi diat.

Besteak erantzun zion:

— Kopa? Nik txikitan antuxunian edaten niñan!
— Antuxuna ez, antoxina esaten da- erantzun zion 
besteak.

Guri begiratu ziguten bagenekien galdezka, eta 
erantzun nien ez nuela inoiz entzun antuxuna hitza, 
ez nuela ezagutzen. 

"Zer da hori?" galdetu nuenean hasi zen bigarren 
eztabaida: basoa ala katilua zen, kirtena zeukan ala 
ez, basoak kirtenik ez duela izaten eta katiluak bai, 
metalezkoa zen, esmaltatua... Eta halako batean esan 
zidan: 

— Hik Artzapen idazten den, ezta? Ba hurrengoan 
antuxunaz idatzi eta izenburu bezala Antuxuna sic. 
L.A. ipini.

Etxera iritsi bezain laister, ordenagailua piztu eta 
Googlen antuxuna hitza sartu nuen, eta bai, biek zuten 
arrazoi: ura hartzeko zein edateko erabili izan den 

ANTUXUNA sic. L.A.

Antuxuna edo antoxina. 

metalezko ontzi kirtenduna da antuxuna edo antoxina, 
eta, bai, nik ere, nahiz eta etxean eduki aspaldiko 
antuxuna edo antoxina gordeta, nahiago dut ardoa 
kopan edan. 

Gaur egun, edalontziak diseinua aldatzen du edukiari 
hobeto egokitzeko. Edan behar denaren arabera 
basoak, kopak, tazak, kristalezkoak, zeramikazkoak, 
plastikozkoak, kirtendunak, kirtenik gabeak, aho 
zabalekoak, ipurdi potolodunak, handiak, txikiak, 
luzeak, motzak... bilakatzen ditugu, baina ez ahaztu, 
nahiz ura, ardoa, garagardoa, sagardoa, txakolina, 
kafea edo tea edan, nahiz taza, baso edo kopan 
edan, egin topa eta ondo izan!

DISEINUA
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Herri batek eta eskola batek elkarren beharra dute, 
jaiotzeko, garatzeko eta bata bestearen babesean 

hobetzeko. Iturzaeta Eskolan dauden ikasle guztiak 
herrian bizi dira, eta herrian egiten dute bizitza: 
herriko plazan jolasten dute, herriko parkean zikintzen 
dituzte oinetakoak eta herriko dendetan erosten dituzte 
litxarreriak. 

Era berean, eskolatik herriari bizia ematen diogu: 
Eguneko Zentrokoekin Bingora jolasten, hondartzak 
garbitzen, ARTZAPErako idazten edo kaleak kantuz eta 
musikaz alaituz. Bazterrak nahasten ditugu Udalean, 
inguruko baserri eta txakolindegietan. Eta ateak jotzen 
ditugu hau eta hori eskatzeko, hura eta bestea emateko.

Baina oraingoan ateak guk ireki nahi dizkizuegu 
eskola ezagutzera zatozten familiei, otsailaren 2an, 
hain zuzen ere. Pozik erakutsiko dizuegu gure etxea, 
gure familia. Sartu gure sukalderaino eta ikusi nola 
prestatzen ditugun makarroiak plastilinarekin. Ikusi 
nola egiten dugun salto, ia-ia zeruraino. Haserretu 

egiten gara egur zatiekin egindako gaztelua botatzen 
digutenean, negar egiten dugu jostailua kentzean. Eta 
gero berriz barre. Horrela, behin eta berriro. Ikusiz, 
entzunez, biziz, probatuz eta berriz saiatuz; galdetuz, 
galdetuz eta galdetuz. Etxe guztietan bezala. 

Etorri. Ezagutu egin nahi ditugu zuen txikiak, elkarrekin 
amets egiten hasteko. Noizbait herri honetako haur 
batek munduari lehen aldiz bira ematearekin edo 
munduko soinekorik ederrenak jostearekin amets egin 
zuen bezala. Auskalo zein diren gure herriko umeen 
buruetan borborka egosten ari diren amets berriak. 
Guri dagokigu horiek guztiak zaintzea, bidelagun 
izatea. Gu zuekin eta zuek gurekin; bidaiatzeko prest?

Gogotsu gaude, indartsu. Eta poliki-poliki aurrera 
goaz. Asmo eta ideia asko ditugu, infinitu, eta bagoaz 
pixkanaka. Urratsez urrats, infiniturantz! Hori da gure 
leloa. Elkarrekin. Herritik eta herriarentzat. Herria eta 
eskola, eskutik.

Herrian hazi eta bizi

Herrian ikusi eta ikasi

Herrian mugitu eta herria mugiarazi

Hezkuntza guztioi dagokigulako

Iturzaeta Herri Eskola Getaria

 
Herria eta eskola, eskutik

HARRITARTEN TXUTXUPEKA
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1 Ostirala 
IX. Floren Memoriala futbito 
txapelketa antolatzeko bilera 
informatiboa  
Ordua: 20:00 
Lekua: Gure Txeruren lokala 
Antolatzailea: Gure Txeru
Otsailaren amaieran edo 
martxoaren hasieran hasiko da 
txapelketa. Garrantzitsua da 
talde bakoitzeko ordezkari bat, 
gutxienez, joatea izen-emate orriak 
banatu eta egutegia zehaztuko 
baita.

2 Larunbata 
Ate irekiak Iturzaeta Herri 
Eskolan  
Ordua: 10:00-12:00 
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola  
Antolatzailea: Iturzaeta Herri 
Eskola 
Eskolaren matrikulazio kanpainaren 
baitan antolatutako ekintza.

Santa eskea auzoz-auzo  
Ordua: 08:00 
Lekua: plazatik abiatuta  
Antolatzailea: Alamedatik 
Habanerara Bertso Eskola 
Usadio zaharrari jarraituz, baserriz 
baserri ibiliko dira kantari.

3 Igandea 
Zine emanaldia  
Ordua: 17:30 
Lekua: Gure Txeruren lokala  
Antolatzailea: Guraso Elkartea

4 Astelehena 
Santa Ageda bezpera  
Ordua: 14:30-16:00 
Lekua: kalez kale  
Antolatzailea: Iturzaeta Herri Eskola 
Lehen Hezkuntzakoen ibilbidea: 
Potzuaga, Cristobal Balenciaga, 
Herrerieta, Katrapona, Kale Nagusia 

eta plaza. 4-5 urtekoak 15:15ean 
elkartuko dira eta 2 eta 3 urtekoak 
15:45ean. Eguraldi txarra bada, 
eskolako sarreran izango da ekitaldia.

8 Ostirala 
Kontzertuak: Silence, 
Z-Boage, Blue Beans 
Ordua: 22:00  
Lekua: gaztetxea  
Antolatzailea: gaztetxea 
Sarrera hiru euro kostako da. 

9 Larunbata 
Erromeri-afaria 
Ordua: 21:00  
Lekua: Meagako Artelatz Elkartea  
Antolatzailea: Artelatz Elkartea 
Afalostean erromeria egongo 
da Izer eta Alabierrekin. Izena 
emateko azken eguna otsailaren 
6a izango da. 

10 Igandea 
Zine emanaldia  
Ordua: 17:30 
Lekua: Gure Txeruren lokala  
Antolatzailea: Guraso Elkartea

14 Osteguna 
Argala liburuaren aurkezpena  
Lekua: Alhondiga  
Antolatzailea: Getariako Sortu
Mertxe Aizpurua egileak eta Andoni 
Olariaga Iratzar Fundazioko kideak 
hartuko dute parte. 

15 Ostirala 
Bertso afaria 
Ordua: 21:00 
Lekua: Giroa taberna 
Antolatzailea: Giroa taberna
Danel Olano eta oraindik zehaztu 
gabeko bertsolari bat ariko dira 
kantuan. Txartelak 25 euro 
kostako dira eta tabernan bertan 
egongo dira salgai. 

16 Larunbata 
Pala txapelketa mixtoa 
Lekua: frontoia 
Antolatzailea: Korrikako batzordea 
Korrika kulturalaren baitan.

17 Igandea 
Zine emanaldia  
Ordua: 17:30 
Lekua: Gure Txeruren lokala  
Antolatzailea: Guraso Elkartea

18 Astelehena 
Inauterietako kartel 
lehiaketako lanak aurkezteko 
epearen amaiera 
Lekua: udaletxea edo liburutegia 
Antolatzailea: Getariako Udala 
Kartel irabazleak 2019ko 
inauteriak iragarriko ditu. 
Lehiaketaren gaia Getaria eta 
inauteriak izango da eta "Getariako 
inauteriak 2019" eta lema bat 
izan beharko du. Parte-hartzaile 
bakoitzak bi lan aurkez ditzake, 
gehienez, A3 neurrian. 2-5 
urte, 1-3 mailak eta 4-6 mailak 
kategorietako irabazleek opari 
bana jasoko dute; 12 eta 15 urte 
bitartekoak 60 euro eta helduek 
150 euro. 

20 Asteazkena 
Oinarrizko formazio feminista 
tailerraren saioa 
Ordua: 18:30-20:30 
Lekua: Alhondiga 
Antolatzailea: Getariako Eskubide 
Sozialen Karta 
"Nola egin aurre biolentzia 
matxistari? gaia landuko dute 
Emagin Ikerketa eta Formazio 
Feministako kideekin.
 
21 Osteguna 
Odol-ematea 
Ordua: 19:00-21:00 

Lekua: osasun zentroa 
Antolatzailea: Gure Txeru elkartea. 

23 Larunbata 
Gipuzkoako IV. Orientazio 
Liga Herrikoiko 2. proba: 
Getaria-Gaueko Orientazio 
Proba 
Ordua: 18:30-23:00 
Lekua: herrian zehar 
Antolatzailea: Gipuzkoako 
Orientazio Taldea 
18:30ean harrera gunea irekiko 
dute Berdura plazan; lehen irteerak 
19:30ean izango dira eta azkenak, 
berriz, 21:30ean. 

24 Igandea 
Judo eskolarteko 
txapelketak 
Ordua: 09:30-14:00 
Lekua: kiroldegiko frontoia 
Infantil eta alebin kategoriatako 
judolariak ariko dira.

Zine emanaldia  
Ordua: 17:30 
Lekua: Gure Txeruren lokala  
Antolatzailea: Guraso Elkartea

25-5 Al.-Ar. 
Inauterietako kartel 
lehiaketako lanen 
erakusketa 
Lekua: udaletxe sarrera 
Irabazi ez duten kartelak 
erakusketa itxi eta hamabost 
egunen barruan eskuratu ahal 
izango dituzte egileek.

28 Osteguna
Katukale irakurle taldearen 
saioa 
Ordua: 18:30 
Lekua: udal liburutegia 
Iñigo Aranberriren "Munduko tokirik 
ederrena" lana aztertuko dute. 

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

AGENDA



ZAINTZA
EGUNAK

Otsailean ez du zaintzarik.

FULDAIN 
FARMAZIA

Otsailak 4
Ilberria

Otsailak 12
Ilgora

Otsailak 26
Ilbehera

Otsailak 19 
Ilbetea



Publizitate tarifak

Tamainak

4,3 x 4 cm

9 x 4 cm

13,6 x 4 cm

9 x 8 cm

13,6 x 8 cm

orri erdia

ZenbaTekoa

12 euro

24 euro

36 euro

48 euro

72 euro

96 euro

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.

Informazio gehiago behar izanez gero, jarri gurekin harremanetan:

Telefono zenbakia: 943 000 548
Whatsappa: 688 716 609

Posta elektronikoa: artzape@topagunea.com


