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Whatsappean bikote bat beraien harremanaren 
onenean:

— Faltan botatzen zaitut.
— Puff, ni ere zure minez naiz.
— Ez duzu imajinatzen zenbat maite zaitudan.
— Nik ere asko maite zaitut.
— Nik bat gehiago.
— Zutaz hezurretaraino maiteminduta nago.

Bi emakumezko ezkonduen arteko elkarrizketa:

— Nire gizona lanetik 14:00etan ateratzen den. 
Hirea?
— Nirea beranduago, 15:00etan.

Bi triatleta matxito bizikletan dabiltzala hizketan:

— Nire andreak ez ziak uzten Kebrantara joaten, 
Puntos casaik ez zeukat...
— Ba niri utzi zidak nireak!
— Hik dakak hik kontratua!

Nire galderak, Jonan:

•	 Norbaiten minez egonez gero, ez al da min-bizi 
mota bat izango?

•	 Maitatzea kontatu al daiteke? Zenbagarria al da 
sentimendu hori? Asko, bat gehiago... 

•	 Minetik eraikitzen den maitasun harremanak pozik 
ekar al dezake?

•	 Norberaren bizitza ez al dek norberarena? 
Baimenak, kontratuak, nire gizona-andrea...

Nagok, Jonan, hizkuntzaren bidez barneratuta 
dizkiagun esamolde eta hitzek, elkarrekin izaten 
ditugun harremanetan eragiten diatela: bestearen 
bizitzaren posesiotik abiatzen garela, heriotzak 
banatu arte, batere poztasunik gabe, une oro minez 

Tasun minduak

Bihotz-kolpetan aritua, eta, luzamenduz, aditua 
den honek min horiek nahi baino gehiagotan 
ezagutuak dizkianez —eta nork ez?—, Zigor, 

hire testuari errez-antzean erantzuteko gai izango 
ninduala uste zian inuxente honek. Astoaren 
bibolinak. 

Maitasun minduak

ZIGOR SAIZAR

JON ANDER DE LA HOZ

—maiteminez—, sufritzen —minez— eta sentimenduak 
kontagarri eginez —asko maite zaitut— zentzugabeko 
lehia bihurtu arte —nik bat gehiago—. Eta sentimenduak 
kontagarri egiten dizkiagunean, askotan amaitu egiten 
dituk, eta orduan zer?

Horregatik, heuri, hitzen jostun haizen horri, eta aldi 
berean, Getaiko playboya ere, bikote harremanetarako 
hizkuntzaren corpus berri bat nahi nikek proposatu: 
norbaitengatik kilikiliak sentitzen ditugunean maitepoztu 
gaitezen, maitepoztutako pertsona ondo-ondo maite 
dezagun eta batik bat, aske... aske maite dezagula, 
aurrena norbera maitatuz, ondoren besteak aske 
maitatzeko. 

Ni ez nauk inorena, neurea baizik eta neure ardura 
dek, ez beste inorena, nire burua maitatzea.

SALBERAK ITSASKABRARI
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Nahikoa izan diat hire lau galderak irakurtzea berriz 
zalantzaz betetzeko. Alabaina, eskeari hutsik egin 
gabe ordenagailuaren aurrean jarri eta erantzuteari 
ekiteko prest nagok.

•	 Norbaiten minez egoteak min egiten dik. Jakina 
dek hori, eta ez diagu orain urik aurkituko oasian. 
Alabaina, onurarik ere baduela esango diat. Akabera 
datorrenean, baldin badator, ikasgai sakonak uzten 
dizkik. Begira, bestela, zenbat sortzailek bilatzen 
duten min horien putzuan. Mina de oro.

•	 Maitatzea, ez, nire ustetan ezin dek kontatu. 
Maitasun guztiak berdinak ez diren eran, 
intentsitate ezberdinetan jotzen gaitik. Alabaina, 
hik jarritako zentzuan (orduak, kontratuak, etab.) 
maitasunetik urrun samar geratzen denaren 
sentsazioa diat. Ez dek maitasuna, tasun minduen 
espresioa baino.

•	 Minetik eraikitzen den harreman batek pozik 
dakarren? Bada, maite-minaz ari bagara auskalo 
—maite-mina bere horretan hartuta—, baina 
sentipena diat maiteari mina egiten dion horrek 
ez duela maiteminik.

•	 Norberaren bizitza bakoitzarena dek, edo hala 
beharko likek behintzat. Posesibo batzuk gaituk, 
bai. Gure pentsamenduek artikulatzen diate gure 
izatea, eta horren barruan, gure esanak ere bai. 
Garenaren isla dek.

Baina, bihotz kontuetan zuzenean sartuta, beste 
hausnarketa bat ekarriko diat. Behinola irakurri nian 
maitemina ez dela guk pertsona berezi batekin 
gaudenean sentitzen duguna baino. Alegia, hire 
ongizatea dela ondo sentiarazten hauena, ez 
bestearekiko sentitzen duana. Hobe genian, bai, horri 
gehiago erreparatuko bagenio.

ANDRES ALBERDI

Óldiya

Euskara estandarrean goroldio formaz idazten 
dena óldi da Getarian (Ekartzazu óldi pixka bat); 
eta óldiýa, bestalde, artikuluarekin emanez gero 
(Óldiýa besterik ez zegok hor). Ez da Getarian 
bakarrik gertatzen aldaera; Euskal Herri luze-
zabalean, ahots-aldaera ugari dituen hitza da 

goroldio; forma askotara esaten da. Molde hauek 
ageri dira Orotariko Euskal Hiztegian: oroldio, 

oroldi, oraldi, gooldio, ooldi, oolgi, ooldui, oldei...
Goroldioa, dakigunez, landare txiki bat da, 

gehienetan berdea, lurraren, harrien edo enborren 
gainean belusaren itxurako multzoetan hazten 

dena (Kl. Musci). Getariarron imajinarioan itsas 
goroldioa da nagusi, jakina. Aipatzekoa da, 

bestetik, euskal hitz zaharra dela; horren adierazle 
da hain ezaguna den esaera zahar hau: Dabilen 

harriari ez zaio goroldiorik lotzen.
Nabarmentzekoa da, azkenik, óldiýa hitzarekin 

gertatzen den fenomeno bat: letra-jate bat 
dagoelako ((g)oróldi(o)a > óldiya), azentu-
aldaketa gertatzen da, eta hura lehenengo 
silabara doa. Fenomeno ezaguna da hori 

getariarron hizkeran. Antzeko moldaketa egiten 
dugu hauetan ere: odólki(a) > ólki(ya); mahásti(a) 

> másti(ya); pagátu (ordaindu) > pátu...

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

ezagutzen dituzun hitzak.

GETARIAKO HITZA



2019ko apirila · ARTZAPE6

ERREPORTAJEA

Jaiak antolatzeko elkartzean taldean sortutako giro onak bultzatu 
zituen urtean zehar beste ekintza batzuk ere egitera. Azken  

hiruzpalau urtetan era ezberdinetako ekitaldiak izan dira auzoan.
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JAIEKIN HASI ETA ELKARLANEAN 
AUZOA BIZIBERRITZEN 
Jaiek herritarrak batzen dituztela ez da inolako nobedadea. Auzo batean direnean 
eta bertakoek antolatzen dituztenean, gainera, beste era bateko harremanak sor 
daitezke, estuagoak. Gertutasun horrekin festak baino gehiago antolatu  
daitezkeenez, nola egin ezagutzeko izan gara San Prudentzion. 

San Prudentzioko Lagunak

Auzoko lorategietako batean eserita hartu 
gaituzte San Prudentzioko Lagunak taldeko bi 
kidek, Goiatz Lazkanok eta Libe Goenagak. 

Harantzago dago bertako gizon bat, ohi duen 
aulkian, hara eta hona begira. Jakin-mina pizten duen 
nobedadea gara gaur berarentzat. Hala jakinarazi 
digute bi gazteek, geroago ere sumatu diegun 
inguruarekiko lotura eta estimua agerian utziz.

Aurtengo jaiez egin ditugu lehen hitzak, bai baitakigu 
dagoeneko prest dutela 2019ko San Prudentzio 
jaietako egitaraua. Berrikuntzarik izango den galdetuta, 
urtetik urtera hobetzen ahalegintzen direla adierazi 
digu Lazkanok, "aurreko urtekoak ikusita, aurtengoak 
indartsuak izango dira". 

"Saiatzen gara beti modu tradizionala eta berrikuntzak 
nahasten", dio Goenagak. Horrela txistulariak, 
Getariako banda, meza, eta bertso bazkaria  
—Maialen Lujanbio eta Unai Agirrerekin— izango 
dira. Arratsaldean, berriz, II. Nafarjito festa: "Lehengo 
urtean talde moderno batera, saltsaren mundukora jo 
genuen —La Jodedera—, aurten erromeria edo trikitixa 
girokoa izango da —Xabi Solano eta DZ Zigor—".

Badira urte batzuk auzoko jaiek eta Getariako triatloiak 
datan bat egiten dutela. Eragina du horrek jaietan, 
batetik, kirol probak errepideak ixten dituelako eta 
bestetik, boluntario ugari batzen dituelako, festetara 
bertaratu ezingo luketenak. Hori horrela, triatloiaren 
eguna aldatzen saiatu dira aurten baina ez dute lortu, 
eta apirilaren 27rako programatuta zuten egitaraua 

28ra pasa behar izan dute. Lehen ekitaldia, ordea, 
hilaren 26ko mus txapelketa izango da. "Jaiak 28ra 
aldatu genituen, eta astebetera hauteskundeak egingo 
zirela iragarri zuten; aurrera egitea erabaki genuen. 
Asteburuz aldatzea ez litzateke ona, Antxoa Eguna 
tartean dagoelako eta San Prudentzio Eguna asteburu 
horretan egokitzen delako", dio Goenagak. 

Jaiak baino gehiago
San Prudentzioko Lagunak jaien harira hasi ziren 
biltzen, Goenagak azaldu digunez: "Festek ehun urtetik 
gorako tradizioa dute eta pixkanaka itzaltzen ari ziren. 
Ostatukoek antolatzen zituzten eta haiek esan zuten beti 
bakarrik aritu beharrean ondo legokeela auzolanean, 
denok batera, antolatzen hastea. Gunea eta plana 
genituela ikusita, baita nahi bezalako festak egiteko 
aukera ere, hasi ginen antolakuntzan". 

Orduan sortutako "ikaragarrizko elkarlanak" urrats bat 
gehiago ematera bultzatu omen zituen, urtean zehar 
beste ekitaldi batzuk egitera. "Kultura aldetik auzoari 
kristoren mugimendua eman zaio", iritzi dio Lazkanok.

Martxoaren 23an baieztatu ahal izan zen hori 
azkenekoz, Bazterretik bazterrera jaialdian. Emak 
bakia baita filma eskaini zuten ermitan, Oskar Alegria 
zuzendaria bertan zela—ondoko orriko argazkian—. 
Hamarnaka pertsona batu zituen emanaldiak, eta 
are gehiago Ruper Ordorika bakarlari oñatiarraren 
gaueko kontzertuak. Horren erakusle aste bat 
lehenago banatutako gonbidapenak minutu gutxi 
batzuetan agortu izana.

Testua
IURE EIZAGIRRE

ERREPORTAJEA
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Xeixia, San Prudentzioko ekitaldietako otordua.

Iazko jaietan taldeak ateratako argazkia. /Arg.:SPL

Auzoan bertan dutena hobeto ezagutzeko aukera 
eskaini dien ekintzak ere egin dituzte, ezkurra ardatz 
zuen Basotik ahora jardunaldia, adibidez. Dojumaso 
basoa bisitatu zuten Cesar Lema Manual de Cocina 
Bellotera para la Era Post Petrolera liburuaren egile 
galiziarrarekin. "Han erakutsi zigun nola bizi daitekeen 
basotik, ezkurren, belarren, loreen bidez. Gero 
Zarauzko baserri batean basoko gauzekin egindako 
janariak ekarri zituzten: irina, ezkur kafea, sorgin salda, 
ogia... Beste elikadura mota bat erakutsi ziguten", dio 
Goenagak. 

Duela hiruzpalau urte hasi ziren dinamika honekin 
eta ordutik arlo ezberdinetako hitzaldi, aurkezpen 
eta emanaldiak izan dira: Asisko Urmenetaren 
liburu aurkezpen zein antzerkia, Gerra Zibilean 
ezkutatutakoak ezagutarazteko jardunaldia, Orreagako 
gudari buruzko hitzaldia, Gustavo Colina musikari 
venezuelarraren kontzertua...

Ohiko kultura zirkuituetan topatzea kostatzen diren 
emanaldiak ekartzen dituzte, beraz, San Prudentziora. 
"Gure helburuetako bat da ahotsik ez dutenak entzutea. 
Auzo bat gara eta, oraindik, hauek ez dira guk nahi 
beste entzuten. Aldarrikatzen dugu gure auzoarekiko 
hartzen diren erabakiak geuk jakitea lehenbizi, kontuan 
izan dezatela hemen gaudela eta erabaki nahi dugula. 
Horretan egiten dugu bat ahotsik ez duten horiekin. 
Hortik sortu da euskal kulturari eta munduko kultura txikiei 
buruzko hitzaldiak egitea", azaldu digu Goenagak.

Argi dute aurrez aipatutako eskaria eta hala islatzen 
dute jaietan ere. Honela zioen iazko karpako 
karteletako batek: Hemen gaude mendi aldean. 
Erabaki nahi degu! Txikiaren aldeko hitzak ditu 
Lazkanok ere ondokoa adieraztean: "Mantendu 
behar da txikia baina horretarako eman behar zaio 
bere bizia, ezer moztu gabe. Horretan saiatzen 
gara".

Onurak beraientzat
Besteei eskainitakoaz gain, elkartzeak beraientzat 
dituen onurak azpimarratu dizkigute: "Hau baserri 
auzo bat da, oso txikia. Askizun eta beste leku askotan 
tabernak elkartzen ditu bizilagunak, baina guk ez dugu 
tabernarik. Hau jendearekin elkartzeko ere bada; 
agian, ondoko etxekoarekin ez duzu zerikusirik baina 
honetan elkartu egiten zara. Hori oso aberasgarria da". 

ERREPORTAJEA
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Apirilak 26, ostirala

•	 22:00etan, mus txapelketa

Apirilak 28, igandea

•	 10:00etan, diana Gazte Alaiak txistulari 
taldearekin.

•	 10:50ean, San Prudentzio martxa eta 
erretreta ermitan txistularien eskutik.

•	 11:00etan, meza nagusia.
•	 12:30ean, Gure Txeru taldearen 

emanaldia.
•	 13:00etan, Getariako Musika Bandaren 

kontzertua ermitan.
•	 14:30ean, bertso bazkaria Maialen 

Lujanbio eta Unai Agirrerekin. Txartelak 
salgai Harritarten.

•	 Ondoren, II. Nafarjito festa: Xabi Solano 
eta DZ Zigorren kontzertua.

•	 Gero, gorputzak ahal duen heinean, 
karaokea, musika, txiste kontalaria...

San Prudentzio jaiak 2019

Zehaztu dutenez, adin ezberdinetako jendea dago 
taldean, gehienak auzotarrak. Ikusi ahal izan dugu 
familia zein etxe bereko kide bat baino gehiago ere 
badagoela. Talde gisa "lotura" sentitzen dutela diote, 
eta behin eta berriro nabarmendu oso harreman ona 
dutela. Gainera, "ematen dio xarma auzoan jendea 
mugitzeak, auzo hil bat ez izateak". 

Horretarako lanean jarraitzen dute, batzuetan baliabide 
gehiagorekin, besteetan gutxiagorekin. Udalak jaiak 
antolatzeko dirua ematen die, auzo guztiei bezala. 
Gainerako behar ekonomikoak beraien kabuz 
soluzionatzen saiatzen dira, jaietan txartelak salduz  
—aurten ere egongo dira— edo ekitaldietan 
borondatea eskatuz, esaterako. 

Erakusten duten positibotasunak lagunduko die ikuspegi 
eta egiteko modu berriak bilatzen, baita aurrera egiten 
ere. "Gogoa eta ilusioa badago, nik uste gero eta 
gehiago", argitu digu Lazkanok.

ERREPORTAJEA
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Errealitatea ezagutzea gakoa dela uste dute, abiapuntu horretatik 
egingo direlako aldaketak. Urritza Aisialdi Taldeko kideak hasiak 
dira dagoeneko lehen hainbesteko arretarik jartzen ez zieten ego-
erak detektatu eta hauen aurrean nola jokatu dezaketen aztertzen. 

ERREPORTAJEA
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Testua
IURE EIZAGIRRE

GAZTETXOEKIN ERE LANDU  
BEHARREKO GAIA
Emakume eta gizonen arteko berdintasuna lortuko bada, egunero egin beharko da 
lan esparru eta jarduera ezberdinetan. Urritza Aisialdi Taldeko kideek barne- 
ratua dute hori eta iazko azarotik hezkidetza zein indarkeria matxistaren 
prebentzioaren inguruko formakuntza jasotzen ari dira. 

Indarkeria matxista

Hilean behin, larunbat goizez, elkartzen dira 
Urritza Aisialdi Taldeko hainbat kide eta 
Macarena Arrieta Manterola Intered Gobernuz 

Kanpoko Erakundeko teknikaria. Normalean, zazpi 
eta hamar gazte inguru izaten dira indarkeria 
matxistaren prebentzioa lantzeko saioetan, baina 
beraiek azaldu dutenez, joan ezin dutenei informazioa 
helarazten zaie posta elektronikoz edo hurrengo saioko 
laburpenaren bitartez.

Martxoko saioan biolentzia matxista landu zuten, 
gazteak erdigunean jarrita. Horretarako, Arrietak azaldu 
bezala, "ikerketa batzuk ikusi genituen, nerabezaroan 
biolentzia hori nola ematen den eta zer nolako eragina 
duten pelikulek, telesailek, ipuinek, txikitatik jasotako 
Disneyren mezuek... Aztertu genuen hori guztia gero 
nola eramaten den errealitatera bikote harremanetan". 

Halakoekin taldean zer egin dezaketen hausnartzen 
dute: "Guk, aisialdi talde bezala, zer egin dezakegu? 
Pelikula mota horiek ez jarri? Edo, jarri eta ondoren 
esaten dutena landu? Alternatibak bilatu? Beste ipuin 
batzuk atera? Errealitatea ezagutzea da gakoa, ez 
baduzu ezagutzen ezin baituzu aldatu".

Alde teorikoa zein praktikoa lotzen dituzte hileroko 
topaketetan. ARTZAPE bisitan izan zen egunean, 
esaterako, Urritzako zazpi neska eta Arrieta topatu 
zituen lurrean jarritako puf batzuetan liburu bat 
irakurtzen, zatitxo bat bakoitzak. Amaieran, testutik 
ateratako ideiak elkarbanatu zituzten: "Konplexuak 
besteek sortzen dizkiote protagonistari, behin eta berriro 

gauza bera esanda", "ez dago printze urdinik"... Bukatu 
aurretik, galdera garrantzitsua: "Ba al dugu tresnarik 
hori lantzeko gaztetxo edo umeekin". Kasu honetan, 
irakurritakoa gaztelaniaz zegoen, beraz, ideia hartuta 
euskarazko materiala sor zitekeela ondorioztatu zuten. 

Azaroaz geroztik, bost saio egin dituzte eta Arrietak 
hezkuntza araututik kanpoko formakuntzaren garrantzia 
azpimarratu du: "Gai hau lantzen dugu ikastetxeetan, 
hezkuntza formalean; ez formala bigarren mailako 
bezala geratzen da. Begiraleekin hau egitea 
garrantzitsua da, beraiek gazte nahiz umeekin egiten 
dutelako lan zuzenean, eta haien erreferenteak direlako". 

Bide horretan lagungarri izan daitekeen gogoeta 
egin du Intza Gurrutxaga Urritzako kideak: "Badakigu 
biolentzia matxista badagoela, egunero dugu 
albistegietan. Honek balio digu guk beste ikuspegi 
bat edukitzeko. Askotan ikusten ez diren beste modu 
batera azaltzen dizkigu gauzak Macarenak eta 
konturatzen gara guk ere egiten ditugula hanka-sartzeak 
arlo horretan". "Gauza batzuk 'normal' bezala ikusten 
ditugu eta ez lukete hala beharko. Ezagutza hauekin 
kontziente egiten zara aldatu egin behar direla", 
gaineratu du Nerea Martinez de Lahidalgak.

Jasotako informazioarekin, egungo egoerak eta 
arazoak "errazago" identifikatzen dituztela eta esku 
hartzen dutela uste dute. 

ARTZAPEk egun bakarreko saioa ikusteko aukera izan 
zuen baina Arrietak azaldu zuen zer nolako gaiak 

ERREPORTAJEA
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landu dituzten: hezkidetzaren inguruko oinarrizko 
kontzeptuak, rolak eta estereotipoak, aniztasun 
sexual eta afektiboa, feminismoak... Hori guztia 
kontuan izanda Urritzak adin ezberdinetako ume eta 
gaztetxoekin egiten duela lan. Ondorioz, bakoitzarekin 
zein metodologia erabili dezaketen aztertu izan dute. 

Azken saio bat geratzen zaie eta Urritzako kideek 
eskatu dute ikasitako guztia praktikan jartzeko eredu 
zehatzagoak lantzea, gero beraiek eguneroko 
jardunean sartu ahal izateko. Bide horretan 
aukera ezberdinak egon daitezke, hala nola, jolas 
kooperatiboak bultzatzea, egungo abestiak egokitzea, 
edo duela hilabete batzuk egin bezala, emakumeen 
futbol partida bat ikustera joatea. 

"Gustura" Gaztelekuaren martxarekin
Urritza Aisialdi Taldea, udalekuak antolatzeaz gain, 
Katxopa Gaztelekuaren kudeatzailea da duela bi urte 
baino gehiagotik. Ekintzak egiten dituzte —astebururo, 
bi— eta "gustura" daudela diote, nahiz eta aitortu 
eguraldi onarekin gaztetxoak ez direla askorik joaten. 

Era berean, taldea berritzen ari da, eta Garazi 
Zenekortak dioenez, "saiatzen gara datozenei erakusten 
eta dinamika batean gaudenez, berehala ikasten 
dituzte gauzak". Gainera, "jende berria etortzean haize 
berria bezalakoa da, ideia berriak ekartzen dituzte eta 
hori ona da guretzat", dio Irati Idiakezek.

Umeak Real-Athletic emakumeen futbol partida ikustera joan ziren. /Arg.: Urritza.
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Urrestik azaldu duenez, Getariako ehun 
ekonomikoa sustatuko dute, arrantza, industria, 
ostalaritza, eta landa sektorea kasu, kalitatezko 

enpleguaren sorrera, herritarren ongizatearen eta bizi 
kalitatearen bermea, eta gazteentzako aukera berriak, 
etxebizitzan ere, herrian bertan bizitza proiektua 
gauzatzeko aukerak eskainiz. 

"Datozen hauteskundeetan gure herri-proiektua ahalik 
eta getariar gehienek babesteko ahalegina egingo 
dugu, Getariak behar duen gobernu aldaketa 
egikaritzeko. Helburu argi batekin: herritarrengan 
berriz ere ilusioa sortzea, Getariak beste garai batean 
izan zuen indarra, garrantzia eta erakargarritasuna 
berreskuratzeko". 

Aitor Urresti alkategaiaren hitzetan "egungo paralisiaren 
alternatiba eraginkor bakarra jeltzaleak gara. Bidea 
eman behar diogu gure herriari, eta getariar guztiekin 
batera egingo dugu hori, herrigintzan".

Ekonomiaren sustapena, gizarte ongizatea bermatzeko
Herritarren giza garapena sustatzeko baliabide 
ekonomikoen garapena bultzatuko dugu, Getariako 
eragile ekonomikoekin elkarlanean. Herriko komer- 
tzio eta ostalariei aukera berriak emanez, industria 
lan kualifikatuak babestuz, eta lehen sektorea ba-
lorean jarri eta ezagutzera emanez. 

Getariar nortasuna eta euskara zaindu
Gure nortasuna zaindu eta bultzatzea ezinbesteko 
zaigu. Euskaraz egin, eguneroko erabilera bermatu, 
eta gure izaeraz harro egon, lau haizetara zabaldu 
eta sendoago bilakatzeko. Getariarron kresala sentitu 
eta Elkanoren mundu biran sakondu.

"Getaria abian jarri, hazi arazi 
eta etorkizuna bermatzeko herri-
proiektua osatzen ari gara"
Getaria berriro abian jarri, hazi arazi eta etorkizunari sendo eta ilusioz erantzungo dion herri 
programa osatzen dihardu Aitor Urresti alkategaiaren lantaldeak. Adierazi dutenez,  
Getariarekin konpromiso osoa duen hautagaitza osatu dute jeltzaleek, herriak dituen erronkei  
erantzun eta etorkizuna bermatzeko.

Herritarrek behar dituzten azpiegiturak sustatu
Kirol ekipamenduak, musika eskola, liburutegia... 
zerbitzu oro da garrantzitsu eta ezinbesteko. Baditu-
gu hutsuneak eta EAJ-PNVk horiexek estaliko ditu,  
esaterako, kirol alorrean, futbol zelaia eraikiz.

Turismo jasangarria
Berau zaindu eta jasangarritasunaren ikuspuntutik lan-
du behar dugu. Herritarren erosotasuna eta ongizatea 
bermatzea dugu helburu, turismoaren eragin kaltega-
rriak ekidin eta bien arteko oreka bilatuz. Turismo plan 
bat bultzatzea beharrezkoa da, herritarren bizi kali-
tatea babesteko.

Herri atsegina eta ingurugiroarekin bat
Getariako kaleak berritu, pertsona ororen irisga-
rritasuna eta mugikortasuna bermatu, eta eraginkor-
tasuna eta efizientzia energetikoa aplikatuko ditugu.  
Magallanes kalea eta Haitze kalea egoera txarrean 
daude, esaterako.

Auzoen babesa eta lotura estua
Auzoak eta herrigunearen arteko zatiketa apurtu eta 
bien arteko loturak estutuko ditugu. Horretarako ga-
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"Herritarrengan berriz ere 
ilusioa sortu nahi dugu,  
Getariak beste garai batean 
izan zuen indarra, garrantzia 
eta erakargarritasuna  
berreskuratzeko".

rraiobideak areagotu eta mugikortasuna erraztuko 
dugu auzo-busa abian jarriz edota errepideak, Mea-
gakoa esaterako, eraberrituz. Elkar konektatuko dugu.

Etxebizitza getariarrentzat
Getariar guztiek herrian bizitzeko aukera behar dute 
izan. Horretarako alokairu soziala eta gazteentzat 
emantzipazio plan bat sustatuko ditugu. Helburu hori 
lortzeko, Udalaren baliabide materialak erabiltzeaz 
gain, etxebizitza hutsak merkaturatzeko laguntzak sor-
tuko ditugu.

Herritarrekin batera arraunean
Egiazkoa den herritarren parte-hartzea bideratuko 
dugu. Gertu egonez, kolaborazioa sustatuz, herrita-
rrek erabaki orotan beren iritzia eman eta politika  
publikoen parte bilakatuz. Horretarako parte-hartze proze-
durak sortu eta komunikazio bideak hobetuko ditugu.

Egin zure ekarpena 

EAJ-PNV herri-programa osatzen ari da herriko 
eragileekin batera. Iritzi eta ekarpenak egiteko 

honako bideak jarri dituzte eskura:

Facebook: @eajgetaria
Instagram: @getariakoeajpnv
Emai: getariaprest@gmail.com

Batzokian presentzialki: Aldamar kalea 20, 
behea
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Orain hilabete batzuk, heriotzak gu hiruron etxean 
atea jo zuenetik, malkoak tristuratik poztasunera pasa 
dira. Alaitasuna dakar etxera, nahiz eta hilabete 
batzuengatik, alaitasun hori perfektua ez izan. Dugun 
guztia emango genuke gure bizitzan hain garrantzitsuak 
izan diren pertsona horiek, minutu batez bada ere, 
elkartzeko aukera izango bagenu.

Eta bai, haur batek bizitza aldatzen du. Kalera 
ateratze hutsa espedizio baten antzekoa da: biberoia 
egiteko esne hautsa, laktosa gabea eta razionatuta 
potetxoetan; ura; biberoia anti-colicos; hiru bat pakete 
Dodot Activity 3+; toallitak; ipurdirako krema; body bat, 
badaezpada; mantatxoa; txupetea; bazkaltzeko purea 
bere koilaratxoarekin; haurrarentzat motxila; burbuja; 
euria egiten badu, txaketa; sonajero bat aspertzen 
denerako; mukiak kentzeko xurgagailua; katarroarekin 
baldin badabil, lotarako erabiltzen duen oihaltxoa; 
musika egiten duen jostailua; adur-zapia; paketea 
aldatzeko azpian jartzeko oihala; frutak meriendatzeko 
(udare bat, platano bat... eta kiwi bat kaka egin ezinik 
baldin badabil). Ah! Eta gaur osaba-izeben etxera 
goazenez, beraiek oparitutako jertsea, ahaztu gabe! 
Hau guztia bildu eta prest dugula, bagoaz kalera, 
Himalayako sherpa bat bagina bezala.

Lokartzeko asmotan, Kale Nagusiko koxketan beheruntz 
goaz, baina esperientzia berezia da hau ere. Bi metro 
aurreratzeak bere zailtasunak ditu, Himalayan gora 
bezala. Bi komentario dira nagusi: bat, "ai ama! Ze 
ume ederra! Noren antza du?", eta bi, "Titia ematen 
diozu, ezta?".

Noski, hau guztia amari begira. Zu, bitartean, bigarren 
plano batean, barre faltsu bat aurpegian duzula 
elkarrizketa noiz amaituko zain geratzen zara. Eta 
bai, askotan bigarren plano batean gaude baita umea 
pediatrarengana eraman eta medikuak zuri galderarik 
egiten ez dizula konturatzen zarenean ere. Eta bai, guk 
ere egiten ditugu pureak, aldatzen dizkiegu paketeak, 

Kapritxoz betetakoa izaten da askotan bizitza. Sarri 
ematen du norbait dagoela hari denak mugitzen, 
jostari, pieza guztiak elkarlotzen. 2017ko azaroa 

hilabete beltza izan zen hiruontzat, agur —edo gero 
arte— askokoa. Hain maitatuak genituen amona 
Pilarika, izeko Josune ta amama Jexuxa joan baitziren 
gure artetik.  

Hara non, bizitzaren kasualitateak medio, 2018ak 
juxtu alderantzizko norantza hartu zuen. Kaixo eta 
ongi etorrien urtea izan baitzen Txapakalezkako 
kideontzat, berri pozgarriz betea. Harrobia lantzea 
garrantzitsua dela esan ohi da; bada, guk aurreko 
urtean hiru fitxaketa berri egin genituen TX kluberako: 
Nora, Mikel Jr. eta Martin. 

San Jose eguna aitzakiatzat hartuta, esperientzia honi 
buruz eta aitatasunak suposatu digunaz idazten jarri 
gara, librean, ohi bezala inolako mugarik, zentsurarik 
gabe.

MIKEL MUGIKA

AITOR IRIGOIEN
BEÑAT GEREKA

Gora aitaren eguna!

Beñat 
Munduan miraririk baldin bada, dudarik gabe hau 
da. Ezerezetik, hain gauza perfektua eta sofistikatua 
sortzen da eta hain babesgabea aldi berean... 
Momentu horretatik aurrera hasten dira abenturak eta 
kalenturak; barreak, pozak, negarrak eta desesperazio 
momentu bat edo beste ere bai tarteka.

TXAPAKALEZKA
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kantatzen diegu lokartzeko eta kentzen dizkiegu mukiak 
behar duenean. Halere, hau guztia instant batean 
ahazten da lanetik etxera iritsi eta haurrak "aita!" esan 
duela iruditu zaizunean. 

Mikel
Aita. Badira lau 
urte t'erdi pasatxo 
hogei duroko hitz 
hau nere egin 
nuela. Nahiko 
gazte harrapatu 
ninduen baina esan 
dezaket bizitzako 
espe r i en t z ia r i k 
onena izaten ari 
dela; eta duela 
hilabete batzuetatik 

beste haur baten aita ere izanda, berdina esan dezaket. 

Gezurra dirudi haur bat mundura ekartzeak 
zenbaterainoko lotura sortzen duen ama/aita eta seme-
alaben artean. Jende askok azpimarratzen du batez ere 
haurraren eta amaren artean sortzen den lotura berezi 
hori, instinto edo senak eragindakoa agian.

Pastelkeriak alde batera utzita, aita izatea laostia 
da. Aitatasunak bizitzan ireki didan aro berriak inoiz 
pentsatu gabeko situazioetara eraman nau: parkeko 
jolas ordu luzeak ama tartean —esan beharra dago 
nire kasuan oso aita gutxi egon izan garela—, beste 
haurren gurasoekin egiten diren solasaldi kuriosoak 
betiko hiruzpalau galderekin ("zenbat denbora daka 
zuenak?", "jan ta lo ondo iten al du?", "ze hartzen du, 
biberoia edo petxua?"...). Igogailuan bizilagunekin 
eguraldiaz hitz egiten dugunean bezala.

Esan beharra daukat, gainera, oraingoz bi seme-alabak 
oso onak izan direla eta horrek asko errazten duela 
lana, nahiz eta jakintsuen kontseiluko askok bigarrena 
lehenaren oso kontrakoa izango zela aurreikusi. 

Besterik gabe, aita izatea bizitzak emandako opari bat 
dela esango nuke. Nahiz eta bizimodua, eta batez ere 
agenda mota, guztiz aldatzea dakarren. 

Aitor
Bizitza triste eta ederra... Holaxe hasi nuen 2017 
amaierako nire testua. Ta oraingorako ere hasiera 
berberak balio dit. 

Izan ere, 2017ko azaroan bizitzaren alde tristeena 
bizitzea suertatu zitzaidan: hainbeste maite eta hain 
gertukoa nuen amamaren heriotza. Urte gogorra oso, 

gogoratze hutsak malkoak eragiten dizkidana. Urtebete 
baino gehiago pasa arren, oraindik barrua mugitzen 
didana eta (guztiz) gainditzea lortu ez dudana. Zestura 
amamari egiten nizkion asteroko bisita haiek izugarri 
botatzen ditut faltan. Baina, era berean, ordutik Zestura 
joan izan naizen apurretan, mundua gainera erortzen 
zait, hango denak atitta eta amama —eta beraien 
falta— gogorarazten baitizkit. Hain polita izan zen 
eurekin bizitako dena, zaila egiten zaidala.

Alabaina, 2018ko azaroan, aspaldiko berririk 
ederrena jaso genuen: gure Martintxoren etorrera. 
Bizitza erabat aldatu 
didan gertaera. 

Errespetu handia 
ematen zidan aita 
izatearen ardurak, 
baina orain garbi dut 
Martinek eman diguna 
mila aldiz handiagoa 
dela beste dena 
baino (nekea, lo falta, 
tartekako pazientzia 
galtzeak...). Nire 
burua aita moduan 
imajinatzea kosta egiten zitzaidan lehen; orain, aldiz, 
Martin gabeko bizitza ezin dut inolaz irudikatu. Hain izaki 
txikiak hainbesterainoko poza eman dezakeenik...

Lau hilabete hauek hegan pasa direla iruditzen zait, 
baina, era berean, zenbat gauza egin ta ikasi ditugun! 
Gure artixtarekin pasatako hamaika anekdota kontatu 
nitzake, pasieran egindako ehundaka kilometroak, 
bere irri artean hainbestetan kantatu dizkiodan 
abestiak (Ikusi mendizaleak, Txuri-urdin, Mendian gora 
haritza)... baina etxean biok bakarrik ginen batean, 
niri larriak jo ta Martin negarrez zegoenez, kumun 
txikian juxtu-juxtuan sehaska ta guzti sartu, ta Roca 
jaunaren gainean, esku batekin sehaskari eragiten 
ta bestearekin komuneko papera hartu nahian ibili 
nintzanekoaz gogoratzen naiz. A ze atarramendua!

Egun berezia martxoaren 19a. Orain arte amamaren 
urtebetetzea ospatzen genuelako, ta orain berriz 
aita izan naizelako. Bizitzaren zikloa. Batzuk joan, 
besteak etorri. Ulertzeko hain erraza baina onartzeko 
hain zaila dena. Amamak tarteka aipatzen omen zuen 
etxean: "Laxter Ane ta Aitorrek aingerutxo bat ekarriko 
digute igual". Martin amamak zerutik bidalitako 
oparia dela esan zidan duela gutxi familiar batek. 
Etxeko guztiongan bere etorrerak eragin duen poza, 
maitasuna eta ilusioa ikusita, sinesten hasia nago 
horrela dela.

TXAPAKALEZKA
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Goia jo al dugu gizakiok Lurrean?

2017. urtean 17.076 pertsona jaio ziren Euskal 
Autonomia Erkidegoan eta 21.632 pertsona hil 
ziren; ondorioz, 4.556 pertsonako hazkunde 

begetatibo negatiboa izan zen (EUSTAT). EUSTATek 
2026. urtea bitartean egiten duen proiekzioaren 
arabera, Euskadiko biztanleria txikituz joango da urtez 
urte eta 2026an 2000. urteko kopuruetara hurbiltzea 
aurreikusten du: bi milioi biztanle inguru.

Hori da azken urteetako joera mendebaldeko hainbat 
herrialdetan, heriotzak jaiotzak baino handiagoak dira, 
eta bi faktore horien arteko aldea gero eta handiagoa 
da urtez urte. 

Ruper Ordorikak esango lukeen bezala kontuak ez 
zaizkit ateatzen ongi: gero eta ume gutxiago jaiotzen 
badira eta pertsona gehiago hil, zenbat denbora 
beharko da mendebaldeko herrialdeak husteko?

Jarraian, munduko datu batzuk: XIX. mendearen 
hasieran, AEBtako emakume zuriek zazpi seme-alaba 
zituzten batez beste; gaur egun, 1,8. Herrialdeek 
biztanleria-tasari eusteko emakume bakoitzak 2,1 haur 
izan behar lituzke. Europan, batez besteko indizea 
1,6koa da gaur egun, eta espainiar estatukoa, 
1,3koa. 2100. urtean, espainiar estatuko biztanleria 
erdia izan liteke; Portugalen 2060an. Nazio Batuen 
Erakundearen arabera, Europa ekialdeko herrialdeek 
18 milioi biztanle gutxiago dituzte 1990az geroztik. 
2010 eta 2015 bitartean, Japoniak milioi bat biztanle 
galdu zituen; Alemaniak 1,5 milioi 2000tik 2018ra. 
Txina laster hasiko omen da populazioa galtzen.

Darrell Brickel eta John Ibbitson kanadiarrek El 
Planeta Vacío —Ediciones B— liburua argitaratu berri 
dute, ikerketa sakona da eta hankaz gora jarri dute 
munduaren superpopulazioaren teoria. Beraien iritziz, 
2040-2060 urte bitartean, munduko populazioak 

goia joko du, 9.000 milioi biztanlera iritsiko da  
—gaur egun, 7.600 milioi inguru bizi gara—, batez 
ere garapen bidean diren herrialdeen jaiotza-tasagatik, 
eta handik aurrera, beherako joera hartuko du. 

Lehenbiziko aldiz, pertsona gehiago bizi gara hirietan 
landa-eremuan baino (%55 - %45). Hirietan askoz 
ume gutxiago dituzte familiek: emakumeek hezkuntza 
gehiago jasotzen dute, erlijioen eta familien presioa 
txikiagoa da, emakumeak ahaldunduagoak dira eta, 
ondorioz, seme-alaba gutxiago izatea erabakitzen 
dute, eta abar.

Haien arabera, munduko etengabeko hazkundearen 
teoriak ez dira zuzenak, eta hori ona izango da 
naturarentzat; gure eragin kaltegarriak goia joko du. 
Baina, gizakiontzat? Nola eutsi ahal izango zaie gero 
eta zaharragoa den gizartearen osasun- eta pentsio-
sistemei? Beraien iritziz, mende honetan, populazioaren 
beherakadak baldintzatuko du herrialde garatuetako 
ekonomia eta politika, baina baita gero eta gehiago 
garapen bidean diren herrialdeetakoa ere. 

Testuinguru global horretan zein izan daiteke 
konponbidea? Epe laburrera bakarra dago: 
immigrazioa. Euskadik, esaterako, 2018. urteko 
lehen seihilekoan 1.723 pertsona gehiago izan zituen, 
nahiz eta azaldu dugun gisan, denbora tarte horretan 
gehiago izan ziren heriotzak jaiotzak baino. 

Izango al gara gai gizarte gisa munduaren 
populazioaren joerak eragingo dituen —eragiten ari 
den— aldaketa horiek guztiak eta aniztasuna behar 
bezala kudeatzeko? Nola eragingo du gure ohituretan, 
gure harremanetan, hezkuntzan, gastronomian, 
munduari buruzko ikuspegian? Nola eragingo dio 
euskarari? Interesgarria buruari buelta batzuk ematen 
hasteko.
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Medikua, noiztik?
Udaletxeko artxiboetatik

EREITEN Kultur Zerbitzuak

Nondik atera medikuari hileko 
ordainsaria emateko dirua? Herritar 
guztien artean ordaintzea erabaki 
zen udal batzarrean: "Acordaron 
que contribuya cada persona con 
medio real mensual contado desde 
el dia 7 del corriente mes".

Hiru hilabete beranduago, ziurrenik 
herritarrek aipaturiko ordainketari 
aurre egiteko zituzten zailtasunak 
zirela medio, bai medikuaren  
bai beste zenbait profesionalen 
ordainsaria portuan sartzen zen 
ardo eta pattarraren gaineko 
zergaren bidez ordaintzeko 
proposamena aterako da irailaren 
2ko udal aktan. 

Zer erabaki eta aurrerantzean nola 
moldatu ziren ezin dugu jakin, 
1855. urtera arte ez baita medikuari 
buruzko aipamenik udal aktetan.

Santos Flores jauna, ondorengo 
baldintzetan:

•	 Ordainsari modura, hileko 60 
erreal emango zitzaizkion.

•	 Erd i tzean lagundu tako 
pertsona bakoitzagatik 20 
erreal gehiago. Betiere, 
erditu eta ondorengo zortzi 
egunetan zaintza lanak egiten 
bazituen.

•	 Pertsona bakoitzaren ahoko 
zaintzagatik erreal bat, eta 
hagina kentzeagatik beste 
bat.

•	 Ohiko bisita bakoitzeko erreal 
erdi bat gehiago.

Baldintzak eta prezioak ezarri 
zituzten, baina nola ordaindu? 

XIX.  mendean  zeha r, 
o sa sung i n t za  ez  da 
antolakuntza tekniko edo 

administratibo bidez kudeatutako 
alor modura ulertu behar, poliziaren 
eskumenen artean sartzen zen 
gobernu ekintza modura baizik. 
Politiko edota alkateen ardura izan 
ohi zen, eta mementoko beharren 
araberako neurrien menpeko alorra 
izan zen hamarkada askotan 
zehar. Orokorrean, arazoei era 
autonomo eta koordinatu gabean 
egiten zitzaien aurre, udal 
bakoitza mundu bat baitzen. Egun 
ezagutzen dugun osasungintzaren 
oso bestelakoa.

Iturriek diotenez, sortzen ziren 
eguneroko arazoei aurre egiteko 
Getariako Udalak medikua 
kontratatu zuen 1839tik aurrerako. 
1839ko maiatzaren 26ko udal 
aktak dioenaren arabera, herrian 
mediku bat izateko beharra 
ikusten dute herritarrek, momentu 
horretan ez baitzegoen: "Se 
tomó en consideración la triste 
situación  de este vecindario por 
falta de facultativo que asista 
en sus dolencias". Aktan zehar 
herritarrei zerbitzu hau ematea 
beharrezkoa zela aipatzen da, 
horretarako Comandante General 
de la Provinciarekin kontaktuan jarri 
eta mediku bat bertara izendatzeko 
eskaera eginez.

Bi aste nahikoa izan ziren 
herriko medikua kontratatzeko, Medikua, gaixoarekin. /Arg.: elhoyodepinares-fondodocumental.blogspot.com
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Zerbitzua ezarri geroztik, sailkatze indizea %70aren 
inguruan egonkortu da
2018ko urtarrilaren amaieran hasita, Urola Kosta Udal 
Elkarteak eta bost udalek hondakinak biltzeko zerbitzu 
berria jarri zuten martxan, nahiz eta ezarpen fasea 
martxora arte luzatu. Sistema ezarri eta urtebetera, 
positiboa da balantzea. Bilketa zerbitzu guztien datuak 
kontuan hartu eta 2017ko datuekin alderatuz gero, 
ondo sailkatutako hondakinen ehunekoa 20 puntu 
baino gehiago igo da eskualdean. 2017ko urte 
osoko sailkatze indizea %46,68koa da eta 2018ko 
martxotik abendura bitartekoa %70,10ekoa —urte 
osokoa indizea baxuagoa da (%67,64), sistema 
berria ezarri aurreko urtarrileko eta otsaileko datuen 
eraginez—. Zerbitzu berriarekin, sailkatze indizea 
%70aren inguruan egonkortu da.

Azpimarragarria da ere, arloz arlo ondo sailkatuta 
bildutako hondakinen kopuruak izandako bilakaera 
positiboa. Izan ere, kaleko edukiontzietan, martxotik 
abendura bitartean, ondo sailkatuta bildu da 
hondakinen %67,76. Establezimenduei bideratutako 
puntuz puntuko bilketa zerbitzuak ere emaitza ona 
eman du; hain zuzen ere, %74,43ko sailkatze indizea. 
Industrialdeetako enpresen bilketan ondo sailkatuta 
bildu da hondakinen %66,84 eta garbiguneetan, 
berriz, %78,60. Esanguratsua da azken urteetan 
garbigune zerbitzuak izan duen bilakaera: 2016tik 
2017ra %9,82 igo zen jasotako hondakinen kopurua; 
2017tik 2018ra %11,55 igo da. Azkenik, Urtetako 
sailkapen plantan, ondo sailkatuta bildu da hondakinen 
%75,14.

Informazio gehiago:

Tel. 943 896024
www.getaria.eus

 maizpuru@getaria.org

Hondakinen sistemak, urtebete
Etengabeko jarraipena: doiketak eta hobekuntzak
Sistema berria ezarri zenetik, Urola Kostako Udal 
Elkarteak etengabe dihardu zerbitzua hobetzeko 
lanetan. Beti ere, gutxieneko helburuez harago, 
sailkatuta ahalik eta hondakin gehien jasotzeko xedez.

Azpimarratzeko modukoa da, hondakin organikoaren 
bilketak hobetzeko 2018 amaieran egindako 
ikuskatze-kanpaina. Bi hilabetez, azaroan eta 
abenduan, egin dira lanak bost herrietako hondakin 
organikoen edukiontzietan. Kanpainak bere eragina 
izan du eta hondakin organikoaren kalitatea hobetu 
da. Dena dela, kalitate hobea lortzen jarraitu behar 
da.

Aurrera begira
2018an zehar bilketa zerbitzuetan antzemandako 
hutsuneetan oinarrituta, hainbat neurri eta egitasmo 
jarriko dira martxan 2019ko lehen seihilekoan. Besteak 
beste, bilketa maiztasunak egokitzen jarraitu eta bilketa 
zerbitzuetako ibilgailuetan moldaketak egingo dira. 
Bilketa guneen eta edukiontzien garbiketa lanak 
ere berrantolatu egingo dira. Horrez gain, hainbat 
gunetako zabor poltsen presentzia gutxitzeko helburuz, 
Udalekin elkarlanean, identifikazio lanekin jarraitu eta 
ohartarazpenak bideratuko dira.

Hori guztia, ikuskatze lanak indartzearekin batera, 
zerbitzua sendotuko da, asteburu eta jaiegunetan 
hondakinak biltzeko zerbitzuak ikuskatu eta sortzen diren 
gorabehera eta arazoak konpontzeko, %75eko bilketa 
mailara laster batean iristeko asmoz.

BI HITZETAN
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 GARBIÑE IBARBIA

Bada denbora argi goriak kontsumo baxukoagatik, 
led edo iturri eraginkorragoengatik, ordezkatzen hasi 
ginela, gehiago irauten dutelako, gutxiago berotzen 
direlako eta energia aurrezten dutelako (%30-80 
inguru).

Hala ere, oraindik ez dakigu oso ondo nola eta non 
erabili behar diren, ezta ere zer hartu behar den 
kontuan argi kalitatea hobetzeko gure lantokian edo 
etxebizitzan. 

Espazio bakoitzak bere erabilerari egokitzen zaion 
argiztapen mota bat behar izaten du. Horretarako 
argiaren kolore tenperatura, intentsitatea eta kolore 
erreprodukzioa dira kontuan hartu beharrekoak.

Barne-diseinuan, argiaren kolore tenperaturak eragina 
izaten du espazioak ikusteko moduan. Orokorrean, 
kolore beroekin —Kelvin gradu baxuekin— espazio 
intimo eta erosoak lortzen dira. Egongela, logela, 
jatetxe edo hotel batean, adibidez, kolore beroa 
komeni da, lasaitasun giroa lortzen laguntzen duena. 
Argi neutroa bulego edo sukaldeetarako da egokia 
eta argia hotzago egin ahala, lanerako gai diren 
espazioak lortzen dira. Argi tonu hotzenak osasun 
zentro edo jarduera handiko lekuetan erabiltzen dira.

Argiaren kolore tenperatura

Argiaren kolore tenperatura desberdinak. 

Argiztapena ez bazaio espazio bakoitzari egokitzen, 
argiztapen hotzeko gela batek nekea eragin dezake 
edo atseden hartzeko ezintasuna. Aldiz, argia oso 
beroa bada, logura eman dezake. 

Beraz, argi aldaketa suertatzen denean, kontuan eduki 
argiaren kolore tenperatura, bere erabilera egokiak 
egunerokotasunean eragiten baitu. Horrez gain, aintzat 
hartu argiaren intentsitatea —gutxitzean, pertsonen 
jarduera murrizten da, beraz, aukera ezazu espazio 
bakoitzeko funtzioan pentsatuz—. Azkenik, argiaren 
koloreen erreprodukzio ona begiratu; zenbat aldiz 
irten behar izan dugu dendatik kanpo koloreak ondo 
ikusteko eguzkiaren argitan?

ZAINTZA
EGUNAK

Apirilaren 29an eta 30ean.

FULDAIN 
FARMAZIA

Apirilak 5
Ilberria

Apirilak 12
Ilgora

Apirilak 27
Ilbehera

Apirilak 19 
Ilbetea

DISEINUA
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Martxoaren 8a dela eta, hainbat emakumeren 
bizitzan sakondu dugu. Gogoan izan ditugu 

bizitzako arlo desberdinetan nabarmendu izan direnak 
historian zehar eta baita gaur egungoak ere. Besteak 
beste, hauetaz informatu gara:

LI CAIRONG  (Yinkeng, 1885)
119 urterekin hil zen emakume txinatarra. Zioenez, 
jaki osasungarriak jateagatik eta baikorra zelako bizi 
izan zen horrenbeste. Ia azkenera arte etxeko lanak 
egiten zituen eta baserriko abereei jaten eman. 118 
urterekin Txinako Harresira oinez igo zen eta mundu 
guztian zabaldu zen argazki hura.

AMELIA EARHART (Atchison, 1897)
Hegazkinlaria izan zen1932an Ozeano Atlantikoa 
hegazkinez zeharkatu zuen lehen emakumea. Lurrari 
bira ematen saiatu zen, baina Ozeano Bareko lekuren 
batean desagertu zen.

MAGDALENA CARMEN FRIDA KALHO CALDERON  
(Mexiko, 1907)
Alejandro mutil-lagunarekin eskolatik itzultzean 
autobusak tranbia jo zuen. Istripu hark zeharo 
baldintzatu zuen Fridaren bizitza, 34 ebakuntza egin 
zizkioten eta urteak eman zituen ohean etzanda. 
Asperraldia alaitzeko, ahizpari logelako sabaian 
ispilua jartzea bururatu zitzaion. Frida, bere buruaren 
isla ikusita, bere aurpegia marrazten hasi zen. 

IDA LUPINO (Londres, 1918)
Aktore eta zinema zuzendaria izan zen. 59 filmetan 
hartu zuen parte eta zazpi zuzendu zituen. Emakumeen 
artean, aitzindaria zuzendaritza lanetan, telebistan ere 
aritu zen eta hainbat lanetarako gidoiak osatu zituen.

AINHOA ARTOLAZABAL ROYO (Tolosa, 1972)
Txirrindulari ohia, prestatzaile bezala jarraitzen du. 
Rutako Espainiako txapeldun 1992an eta 1993an. 20 
urte zituela, Bartzelonako Joko Olinpikoetan izan zen.

IRATI ANDA VILLANUEVA (Gasteiz, 1982)
Eskalatzailea. Hamar urterekin ikastolako mendi taldean 
izena eman eta urte batzuk geroago eskaladara pasa zen. 

OIHANA ALDAI ARANZABAL (Aretxabaleta, 1992)
Futbolaria, atezaina. Espainiako Emakumezkoen  
Ligaren Lehen Mailan aritzen da Zaragoza CFF 
taldean. 

VICTORIA KENT (Malaga,1891)
Bigarren Errepublikako emakume izugarrienetakoa izan 
zen. Ez zen eskolara joan eta amak irakurtzen eta 
idazten irakatsi zion; geroago Zuzenbidean lizentziatu 
zen Madrilgo Unibertsitate Nagusian. Madrilgo 
abokatu eskolan sartutako lehen emakumea izan zen.

ANE CAMPOS ANDUEZA (Getaria, 1999)
Hamabi urtetatik hamaseira Zumaiakon ibili zen. Gero 
Oiartzunek fitxatu zuen; ondoren Realera iritsi eta han 
segitzen du. Bigarren mailan aritzen da, aurrelari 
moduan, bi zenbakiarekin. Lehen emakumea izan da 
Logroñoko Las Gaunasen gola sartzen. 

Badakigu, noski, zerrendarekin hasi besterik ez 
garela egin, eta gainera konturatu gara inguruan 
ere baditugula emakume bikainak: amak, amonak, 
ahizpak, lagunak... Bejondeizuela guztioi!

 
Emakume bikainak

HARRITARTEN TXUTXUPEKA
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Mariano 1945eko apirilaren 5ian jaio zan 
Getayan. Anai bat daka, eta Begoñarekin hiru 
seme-alaba. Hiru biloba zoragarrin aitona da. 

Oso gaztetatik itsasuari lotuta, gaur egun oaindike moilan 
ibiltze da lanian. Irizabal enpresaren burua da, besteak 
beste; Gipuzkoa mailan, arrai urdinakin aritzen dan 
enpresarik indartsuena da. Buleguan zein handik kanpo, 
batetik bestea ibiltzea. Nekatze al da gizon hau?

Zenbat urtekin hasi zinan lanian? Zertan?
Izaskun itsasontziyan txalupa mutil bezela, 11 urte nitula. 

Konjeladore berriya itia erabaki zenuen.
Bai lenokua ez zan rentablia, 40 ordu behar zitun, 
ta berriyak 12. Oso modernua izan tzan, inork ez 
zekan holakua. Oain e Euskal Herri zein Espainiako 
onena izaten jarraitze deu ta Errumania, Txekia ta 
beste hainbat herrialdetako arrai erostailiantzako 
eredu gea. Kalitate onena bertan dakau.

Lan munduan aurrerapen teknologikuak ere 
berebiziko garrantziya dakae.
Disgusto earra eduki genun fabrikan... Bi milioi kilo sartze 
zian almazenajian ura pasa zitzaigun, tuberiya puskau 
zala ta, arraia kolokau ezinik ibili ginan. Ordun erabaki 
genun robotizatzia, oso garestiya izan arren, bentaja 
galanta izan tzan. Oain 3.000.800 kilo sartzen da. 
Txiki geatzen ai zaigunez, zoze in beharra dakau...

74 urte betekotxuzu laster...
Bai ta ez dakat jubilatzeko bate asmoik! Osasunez 
primeran nao ta 80 urte arte segikoet lanian. Jubilaziyuai 
buruz galdetze dienian holaxe erantzuteyoet: "Ni jubilau? 
Kajian eramate ziekenian, orduntxe jubilako nauk!".

Sasoitsu, ta nola ez, umoretsu dabil Mariano, ta jarrai 
dezala holaxe urte luzian. Pausu txikiyak emanez, 
lanaren poderiyoz, emaitza ikaragarriyak lortu ditu. 
Elkarrizketan behin baino gehiotan aipatu dit "beti 
aurrea jun behar da, aurrea! Ta geo geokuak...". Bi 
muxurekin elkar agurtu deu bere moilako ofizinan. 
Plazer bat Mariano ta... beti aurrea!

ta saltze etzana 
konjeladorea sartu 
ta itsasoa juteko 
mouan izate zian 
berriz arrantzaliak.  
Garai hartan zeon arrantzalian kofraiko buruakin batea 
sortu genun kofradi berriya, haren lana ezinbestekua 
izan tzan. Instalaziyuan geuk hartu genun parte haundi 
bat geure manipulaziyoko lanak iteko. Ahal nun 
guztiyan lagundu non proiektu hura gauzatzen.

Mariano Larrazabal

Tresak betetzen, itsasoa jun behar tzanian, arrantzaliai 
banaka banaka deitzen... 12 urtekin, nahiz ta legala 
izan ez, itsasuan nitzan lanian. Garai hartan dotrinare 
jun in behar kumuniyua iteko, ta hantxe ibiltze nitzan 
goizeko lautan tresak betetzen ta geo dotrina.

Itsasua uztia erabaki zenun. Nolatan?
Barkoko edadetuak ikuste nitun, neguan, danak hotzak 
jota. Nere buruai galdezka hasi nitzan: "Bizitza guztiya 
hola eon behar al det? Zer dakae hauek?". Hausnarketan 
jardun ta geo, erabaki nun lehorrian geatzia.

Behin lehorrian, zertan hasi zinan?
Ordun bi karnizei zeuen herriyan, Martin karnizeroakin 
hasi nitzan. Lan asko etzan eoten karnizeyan ta 
udaberriyan, berriz, arrai pillua sartze zan moilan. 
Martinei proposau nion kamioi bat hartu ta arraiakin 
lanian hastia. Halaxe, kamioi txiki batekin hasi nitzan. 
Hoietxek izan tzian egungo enpresan hasierako pausuak.

Zein izan tzian eman zenitun hurrengo pausuak?
Arrai munduko jende pillua ezautu nun kamioiakin 
indako biajetan, bateze plazetakuak. Kostata, poliki- 
poliki, arrai erosten hasi nitzan 22 urtekin. Kamioia 
alde batea utzi nun. Hasieran kofraiko frigorifikuakin 
ibiltze nitzan. Pixkanaka, konjelaziyo mailako jendia 
ezautzen jun nitzan, japonesak ta. Geroa, kreditu 
batzuk atea ta Sorymar sortu genun. Garai hartan atuna 
ta konjelatzia asko kostatze zan. Garbi ikuste genun 
berritzeko beharra. Hartaka harrapautakoa deskargau, 

UXOA IRIGOIEN

IZE EZ, TA BERRIKETAN
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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GOIATZ LAZKANO

Kaixo kaixo!

Banatorkizue urtaro berriarekin batera, errezeta fresko 
batekin. 

Udaberrian sartu gara, aldaketa eta eraberritze 
sasoian. Natura guztiz aktibatu da, neguko loaldia 
uzteko eta ingurumenari bizia eskaintzeko. Guretzat 
ere eraberritze garaia dugu, tenperatura hotzak atzean 
utzi eta goxotasunera ohitzen hasteko unea. 

Horretarako, garbiketa batek asko lagunduko liguke. 
Eraberritze prozesu horretan garrantzitsua baita 
soberan ditugun toxinak kanporatzea eta naturak  
eskaintzen dizkigun elikagaiak geureganatzea.

Udaberriak koloreak orokorrean ditu maite, baina 
berdeak hartzen duen nagusitasuna berebizikoa da. 
Klorofila da honen "erruduna" eta berdeak ikusten 
ditugun jaki guztiek daramate konposatu hau. Digestio 
aparatuan, nerbio sisteman eta gure bihotzaren 
osasunean eragina izango du. Soberan ditugun likidoak 
kanporatzen lagunduko digu, baita azala indartzen ere. 
Errezetarako, hainbeste jaki berdeen artean, zainzuri 
berdeak aukeratu ditut. Aurrez aipatutakoaz gain, azido 
foliko gehien duen landarea da; gazte mantentzen 
laguntzen duen bitamina (B9), alegia.

Bestalde, koloretan murgilduz, udaberriko fruta 
dotoreenari egingo diot keinu: marrubia. Udaberriko 
landarea izanik, garbiketarako propietateak ditu 
(depuratiboa, antioxidatzailea, diuretikoa...) eta 
toxinak kanporatzen laguntzen du. Baina honetarako 
landarearen sustraiak eta hostoak infusio moduan 
hartzea gomendatzen da. Nik errezetarako fruitua 
erabiliko dut, goxoena baita! Gehiago luzatu gabe, 
hemen duzue errezeta, sinple eta freskoa:

Zainzuri berdeak entsaladan marrubi 
ozpinarekin

Osagaiak (lau pertsonentzat):
•	 Zainzuri berdeak (6-8).
•	 Errukula edo kanonigoak.
•	 Aguakate bat.
•	 Tipula gorri erdi bat.
•	 Marrubiak (2-3).
•	 Gatz apur bat.
•	 4 koilarakada olio.
•	 Ozpin koilarakada bat (gustukoa izanez gero, 

gehiago bota daiteke).
•	 Mitxoleta hazien koilarakadatxo bat (aukeran).

Prozedura:
•	 Zainzuriak egosi ordu laurden batez eta hozten 

utzi.

•	 Zatitxoak egin eta errukula edo kanonigoarekin, 
tipularekin eta zatituriko aguakatearekin batera, 
ontzi batean ipini. 

Ozpinarentzat: 

•	 Ipini marrubiak ur pixka batekin eta erditik ebakita 
(garbituta eta kirtena kenduta noski). Berotu 
marrubiak bigundu eta zukua bota arte.

•	 Ontzian duguna koilara batekin zapalduz 
kolatuko dugu. Hozten utzi ondoren; olioa, ozpina 
eta mitxoleta haziak gehituko dizkiogu. Sardeska 
batekin ondo lotu dena nahasia gera dadin.

Entsaladari gainetik bota eta prest!

On egin!

ZAINZURI BERDEA ETA MARRUBIA

ZER JAN, HURA IZAN
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1 Astelehena 
Patinaje ikastaroa 
Ordua: 17:00-18:00 
Lekua: Sahatsaga kiroldegia  
Izen-ematea kiroldegian (943 
140 432). 

1-15 Al.-Ol. 
Salbatore Deuna XXII. Pilota 
Txapelketako izen-ematea  
Maiatzaren 6an hasiko da kadete, 
jubenil eta 22 urtez azpikoen 
txapelketa. Harremanetarako 
segundoalkorta@getaia.com edo 
649 921 931 telefonoa.

7 Igandea 
Mendi irteera: Opakua-
Urbasa  
Izen-ematea apirilaren 4a baino 
lehen egin behar da turismo 
bulegoan (943 140 957).

Gaztetape hondartzan zabor 
bilketa 
Ordua: 11:00  
Lekua: topalekua, Berdura plaza  
Antolatzailea: Maisor, Urritza 
Aisialdi Taldea eta Gaztetape Surf 
Elkartea 
Itsasoa eta kostaldea zaintzeko 
dugun arduraz eta itsasoan 
amaitzen duen zaborraren ondoriez 
jabetzea da helburua.

10 Asteazkena 
Juan Sebastian Elkano 
Musika Eskolaren eta 
Usurbilgo Zumarte Musika 
Eskolaren arteko elkatrukeko 
kontzertua  
Ordua: 18:30 
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola 
Antolatzailea: Juan Sebastian 
Elkano Musika Eskola
Elkatrukearen baitan bi kontzertu 

egingo dituzte, lehenbizikoa 
apirilaren 3an, 18:30ean, 
Usurbilgo Sutegi kulturgunean.

Che eta sozialismoaren 
eraikuntza Kuban hitzaldia  
Ordua: 19:00 
Lekua: Ulpiano aretoa 
Antolatzailea: Getariako Eskubide 
Sozialen Karta, San Prudentzioko 
Lagunak, Euskadi Kuba.
Hitzaldia Tirso W. Saenz kubatarrak 
emango du, Cheren garaian 
industria ministrorde izandakoak.

12 Ostirala 
Korrika Txikia  
Lekua: herrian zehar  
Antolatzailea: Iturzaeta Herri 
Eskola eta Guraso Elkartea

Korrika 
Ordua: 12:20  
Lekua: herrian zehar  
Antolatzailea: AEK eta Getariako 
Korrika Batzordea

14 Igandea 
 "Basotik Itsasora" 
dokumentalaren emanaldia 
Ordua: 19:00 
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola  
Antolatzailea: Elan Euskadi 
Beñat Gereka getariarrak zuzendu 
du errefuxiatuak ardatz dituen 
dokumentala.

15-30 Al.-Ar. 
"Norbere burua ezagutuz" 
ikastaroko izen-ematea 
Ordua: 09:00-13:00 
Lekua: udal bulegoa  
Emakume helduentzako 
ikastaroa, bakoitzaren bizitza 
eta bizipenetatik abiatuz, hitz 
eta gorputza inplikatzen dituen 

dinamikak erabiltzea helburu 
duena. Maiatzaren 7an, 14an, 
21ean, 28an eta ekainaren 4an 
eta 11n izango dira saioak.

20 Larunbata 
Berreskuratutako disken 
eta liburuen azoka solidario 
txikia  
Ordua: 10:30-14:30 
Lekua: Berdura plaza  
Antolatzailea: Kaleko Elkartasun eta 
Kultur Elkartea 
Nahi duenak, behar ez dituen 
liburuak eta diskak eraman ditzake. 

18-22 Og.-Al. 
Plastic Family instalazio 
artistikoa  
Lekua: Maisor kontserba 
enpresaren aurrean  
Antolatzailea: Maisor 
Euskal kostaldeko hondartzetan 
jasotako plastikoarekin egindako 
instalazio artistikoa. Donostiako 
Panthalassa Blue Factory elkarteak 
egindakoa.

25 Osteguna 
Katukale irakurle taldearen 
saioa  
Ordua: 18:30 
Lekua: liburutegia  
Antolatzailea: Katukale irakurle 
taldea
Harkaitz Canoren "Fakirraren 
ahotsa" landuko dute idazlea 
bertan dela. 

27 Larunbata 
Getariako V. Triatloia 
Ordua: 16:00 
Lekua: herrian zehar 
Antolatzailea: GetaiTri Triatloi Kluba
Egunean zehar laguntzeko 
boluntarioak behar dituzte, beraz, 

izen-abizenak, NAN zenbakia, 
telefonoa, e-posta eta kamisetaren 
neurria getariakotriatloia@gmail.com 
helbidera bidaltzeko eskatu dute. 
 

San 
Prudentzio 
auzoko 
jaiak 

26 Ostirala
•	 22:00etan, mus txapelketa.

28 Igandea
•	 10:00etan, Gazte Alaiak 

txistulari taldearen goiz 
eresia edo diana.

•	 10:50ean, San Prudentzio 
martxa eta erretreta ermitan 
txistularien eskutik.

•	 11:00etan, meza nagusia.
•	 12:30ean, Gure Txeru 

taldearen emanaldia
•	 13:00etan, Getariako 

Musika Bandaren kontzertua 
ermitan.

•	 14:30ean, bertso bazkaria 
Maialen Lujanbio eta Unai 
Agirrerekin. 
Menua: zurrukutuna, zikiroa, 
gazta eta irasagarra, ardoa, 
sagardoa eta ura, kafea eta 
patxarana. 
Txartelak Harritarten salgai, 
20 eurotan.

•	 Ondoren, II. Nafarjito festa: 
Xabi Solano eta DZ Zigorren 
kontzertua.

•	 Gero, "gorputzak ahal duen 
heinean", karaokea, musika, 
txiste kontalaria...

2019ko APIRILA 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.




