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Aixkiria, norbere bizipenek bakoitzaren 
nortasuna eraikitzen dutela jakiteko ez zagok 
Ortega y Gasset izan beharrik. Alabaina, 

horren konbentzimendu are handiagoa hartu diat 
azken boladan, entzun eta ikusitako zenbait konturen 
karietara. Duela hiru aste gertatu zitzaidaan azkenengo 
aldiz. Biok praktikatzen diagun kirol horretan —ez 
nauk sasi-filosofo izatera jolasteaz ari— dabiltzan bi 
ezagunekin egin nian topo Iruñerriko txoko batean. 
Donostiako talde batean dabiltzan bi tipo hituan; 
zarauztarra bata, beasaindarra bestea.

Betidaniko ezaguna diat zarauztarra, adinkidea, 
artean hiru urte genituela gelakide izandakoa. 
Gurasoak ezagutzen dizkiat, eta bazekiat euskara 
hutsean aritzen direla etxean. Kuadrillan, zer esanik ez; 
makina bat garagardo edandakoak gaituk elkarrekin, 
eta ondotxo zakiat hori. Beasaindarra, berriz, hilabete 
batzuk atzera ezagutu nian bestelako egoera batean. 
Badik gaztelerarako joera, nahiz badakidan kuadrillan 
euskaraz egiten dutela, lankide diadan bere kuadrillako 
batek esanda. Bikotekidea ere gugandik gertu 
samarrekoa-edo diagu jaiotzez, eta, nahiz kapitalian 
bizi diren, ez dik xakelen xexeoa galdu. 

ZIGOR SAIZAR

Gau-eskoletako 
ikasleak...

Susmoa diat, Jonan, pertsonon ezaugarria dela 
egoera larrian gaudenean erreakzionatzea; 
alegia, bizirautearen sena garatzen diagu arriskua 

ikusten diagunean. Baita gure hizkuntzarekin ere. 

JON ANDER DE LA HOZ

Handiak  
txikia jan

ZAINTZA
EGUNAK

Maiatzaren 2an eta 3an.

FULDAIN 
FARMAZIA

Bakoitza bere aldetik azaldu huan eszenara. 
Goierritarra estreina, eta hark niri euskaraz egin, 
ohikoa duen eran. Zarauztarrak ere bai, ondoren, 
betidanik egin diagun eran. Alabaina, hirurok eta beste 
getariar bat korroan jarri eta haiek elkarri zuzendu 
beharreko hitzak ez hituan ba gaztelerazkoak izan! Jo 
eta ma geratu gintuan ni eta beste lapajalea.

Adibide hori ez dek ez haienganako ez beren 
taldearenganako kritika bat. Adibide soil bat dek. 
Kontua hori baino zabalxeagoa dek. Bakoitza bere 
zirkunstantziek eraikitzen duelaren froga, eta, gurea, 
euskaldunona, bi potentziaren eta haien hizkuntzen artean 
egotearena dela argi zagok. Baina bi adiskide horien 
kasuan handiak txikia jaten badu modu inkontziente 
batean izanda ere, pentsa zer ez duen egingo estrategia 
kontziente batek. Egon garen lo, eta jango gaitiztek.

SALBERAK ITSASKABRARI



Hamaika "ero" aritu gaituk korrika Euskal Herrian zehar 
gure hizkuntzaren alde, batzuk 100 metro, beste batzuk 
kilometroa eta izango huan 10 kilometrotik gora egindako 
"txoroik" ere. Gaueko ordu ilunetan, euritan, elurretan... 
ikurrinadun lekukoa Garestik Gasteizeraino eramanez. 
Ziurrenik hik aipatutako bi tipoak ere tartean izango hituen, 
Zarautzen ere euskaraz edo Beasainen ere euskararen 
alde eztarria urratuz. 

Nagok, ordea, Klika eta Klika aritu garen milaka eta milaka 
euskaltzaleok ez dugula gure hizkuntza arriskuan sentitzen 
eta horregatik ez zioagu erabilerari garrantziarik ematen, 
gure militantzia petoa jantzi eta korrika egitera mugatzen 
diagula, baina ez euskaraz hitz egiteko ahaleginera.

AEK-k antolatzen dik Korrika. AEK, Alfabetatze 
Euskalduntze Koordinakundea. 70. hamarkadan artean 
Patxi Zaharra bizi zuan, euskara erabiltzea debekatua 
zegoan, hizkuntza galtzeko arrisku bizian. Eta gure 
gurasoak alfabetatzen hasi hituan, gau-eskoletan, herri 
asko eta askotan martxan jarri ziren gau-eskoletan. Bai, 
Jonan, gauean eskolara alfabetatzera, egun guztia lanean 
edo haurrekin pasa ondoren. Eta ez analfabetoak zirelako, 
ez. Euskaraz alfabetatzeko, hizkuntza bizirauteko behar 
beharrezkoak hituelako hiztun alfabetatuak (Txillardegi). 

Eta euskarak heldu alfabetatuak behar zituen bezala, 
haur eta gazteak euskaraz hezteko hezkuntza sistema 
behar zuelako, gau-eskoletan aritzen zituan guraso horiek, 
Ikastolak sortu zizkiaten Euskal Herri osoan, tonbolak, 
txosnak, festak, Kilometroa... antolatuz asteburuetan, 
festetan, oporretan...

Gure gurasoek arrisku bizian ikusten ziaten euskara, guk 
ez. Eta arriskurik ez dagoenez, jarraituko diagu zapatila 
guaiez Korrika eginez, eta gau-eskoletara joan beharrean 
gimnasiora joango gaituk, Ipodekin Spotify entzunez. 
Euskararen aldeko tonbolak, txosnak, Kilometroak, 
ikastolak... zertarako galdetzen diagun bitartean.

Izen-abizenak:

Helbidea-Herria:

Telefonoa:

Helbide elektronikoa:

Kontu zenbakia (IBAN):

Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

Eg
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b
a

zk
id

e!
Atal hau herritar, talde zein elkarteek zuen ekarpenak egiteko da. Zuen iritzi, 
gutun, argazki, zorion-agur (bazkide ez direnek 4€), esker on edota agur 
hitzak argitara ditzakezue. Testuek gehienez 180 hitz izan ditzakete eta ez da 
irainik onartuko. Ekarpenak jasotzeko azken eguna hilaren 23a izango da, 
ez da bermatzen egun hori baino beranduago jasotako lanak argitaratzea. 
Testuak info@artzape.eus helbide elektronikora bidali edo Txeruko postontzian 
utzi daitezke. 

2019ko kuotak

Bazkideok: 

Mezu honen bitartez abisatu nahi dizuegu maiatzaren 
erdialdean jasoko dugula Artzape Euskara Elkartearen 
urteko bazkidetza kuota. 

Horregatik, azken urtean zuen bankuko datuetan 
aldaketarik izan bada, eskertuko genizueke maiatzaren 
17a baino lehen jakinaraztea. Horretarako 943 000 548 
edo 688 716 609 telefono zenbakietara deitu edo info@
artzape.eus helbide elektronikora idatz dezakezue. 

Azken urteetan moduan, aldizkaria Getarian jaso 
duzuenok 25 euroko kuota ordaindu beharko duzue  
—dagokizuen ehunekoa aurten bazkide egin zaretenek—, 
eta herritik kanpo bizi zaretenek, 30 eurokoa. 

Gogoratu bazkidetzari esker, Artzape aldizkaria 
argitaratzen laguntzeaz gain, www.artzape.eus 
webgunearen sorrera eta mantenua zein euskara elkarteak 
gauza ditzakeen bestelako ekintzak babesten dituzula. 
Beraz, bene-benetan eskertzen dizuegu zuen laguntza.

Inor bazkide izatera animatu nahi baduzu, utzi beheko 
orri zatia Gure Txeruren buzoian.

Artzape Euskara Elkartea

ZUEN TXOKOASALBERAK ITSASKABRARI
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Asko miresten dudan idazlea —eta pentsalaria— 
da George Orwell. Izugarri gozatu zein ikasi 
nuen berak idatzitako 1984 eta Animal 

Farm (Abereen etxaldea) liburu bikainak irakurtzen. 
Ezinbestekoak bata zein bestea XX. mendeko historia 
eta gaur egungo hainbat egoera ulertzeko.

Oraindik irakurtzeke dut, ordea, Orwellen beste liburu 
zinez interesgarri bat: Homage to Catalonia (Kataluniari 
omenaldia). 1938an idatzia, Kataluniara kazetari gisa 
joan, baina bi urtez, Gerra Zibilaren baitan, POUMeko 
miliziano gisa faxisten aurka gudan aritu zeneko bere 
esperientzia kontatzen du bertan. Frankismo aurreko 
Katalunia aske hartan bizi izandakoa omenduz, milaka 
pertsonen ahalegin itzelak bereziki. 

Hain juxsu liburu horrekinxe oroitu naiz, asko estimatzen 
dudan gertuagoko beste pertsona bati buruz idazten 
jarri naizenean.

2011 baino lehen oso harreman justua nuen 
berarekin. Kalean elkarri ozta-ozta kasu egiten genion, 
eta ARTZAPEn idatzitako artikuluren bati buruzko 
komentarioren bat edo beste egin, asko jota. 2011ko 
udaberri historiko hartan, alabaina, gauza asko aldatu 
ziren. Eta horren ondorio nagusietako bat izan zen 
bera herriko alkate bilakatzea; aldaketaren alkatea. 

Ordutik hona, bereziki 2011-2015 artean, milaka 
ordu pasa izan ditugu elkarrekin, harreman oso estua 
sortuz gure artean. Gauza asko ikasi ditut berarekin, eta 
esker oneko hitzak besterik ezin ditut idatzi berari buruz, 
diodan aprezioa, errespetua eta laguntasuna medio. 

Lan ikusgarria egin da herrian 2011ko maiatzetik 
aurrera, eta hori jende askoren ekarpenari esker izan 

da. Lan kolektiboa izaki, denen parte-hartzerik gabe, 
ezer gutxi lor baitaiteke. Hori garbi utzi nahiko nuke. 
Hala ere, ebidentea da lehen lerroan dagoenak 
eramaten dituela kritika negatibo —ia— denak, eta 
pairatzen jendearen haserreak. Ondorioz, bidezkoa 
iruditzen zait ondo egindakoaren aitortza berezia ere 
egitea. Are gehiago holako postu batean, non gehiago 
tokatu ohi den kexak eta protestak entzutea, zorion eta 
esker oneko hitzak baino.

Bere lanaren lehen lau urteak oso gertutik eta barnetik 
bizitzea suertatu zitzaidan, azken lauak urrunagotik 
eta kanpotik jarraitu ditut. Argi dut aparteko lana egin 
duela eta hor daude emaitzak. Ez zuen erronka txikia 
aurrean: 28 urteren ostean, Udala beste era batera 
gobernatu eta kudeatu zitekeela erakutsi beharra 
zegoen, aniztasunean, gardentasunean, profesionalki, 
herritarrei hitza emanez, parte hartzean oinarrituz, 
gertutasunetik, zintzo eta inolako irregulartasunik 
gabe. 

Erronka handia, baina erabat bete duena: herritarren 
parte-hartze prozesuak finkatu dira, Udaleko egoera 
ekonomikoa asko hobetu da eta bere berri une oro 
eman da, herrirako ezinbestekoak ziren obra ugari 
egin dira, bidean sortu diren arazoei konponbideak 
ematea lortu da... Eta hori dena krisi ekonomikoaren 
urterik gogorrenetan.

Denbora honetan guztian zehar Nikak erakutsi dituen 
hiru ezaugarri azpimarratu nahiko nituzke, egun ez 
baitira oso ohikoak:

• Arazoei konponbideak topatzeko eta aurrera 
eramateko erakutsi duen gaitasuna eta grina. Praktikoa 
izan da, eta horixe da alkate baten lehen egitekoa.

Homage to Nika
AITOR IRIGOIEN

IRITZIA
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TXIKIEGIA AGIAN

• Lanerako erakutsitako gogoa. Berak bakarrik 
daki zenbat ordu dedikatu dizkion bere postuari, 
eta zenbatetan egon den, isil-isilik, alkate bati ez 
zegozkion lanak eta ardurak burutzen.

• Hitz egiteko eta akordioetarako gaitasuna. 
Mandelaren kamiseta nik eraman ohi nuen 
udalbatzarretan, baina hark erakutsitako irakasgai 
nagusia aplikatzeko abilezia Nikak soilik zeukan. 
Hau da, aurkari politikoaren jarrera desegokietan 
ez erortzea, eta mendekua ez aplikatzea inoiz, beti 
elkarlanerako eta hitz egiteko prest azalduz.

Egiari zor, herritar gisa pena handia hartu nuen bere 
Udaleko etaparen amaiera iragarri zuenean; baina 
pertsonalki poza hartu nuen, ondo dakidalako udal 
kargu bat izateak zer karga suposatzen duen, eta zortzi 
urteren ostean, eta hain lan ona eginda, deskantsua 
ondo merezia duelako.

Orain aurrera begiratzeko unea dugu, maiatzean 
hitzordu garrantzitsua baitugu herritarrok. Izan ere, 
asko dago jokoan: 2011n abiatutako kolore anitzeko 
aldaketari jarraipena ematea vs. iragan grisera itzultzea; 
guztion interes kolektiboa lehenesten duen udal bat 
izatea vs. boteretsu gutxi batzuen interes pribatuek 
gidatutako herria; ezkerreko politiketan sakontzen 
jarraitzea vs. eskuinari agintea ematea berriro; Nikak 
urte hauetan guztietan egindako lanari aitorpena eta 
despedida txukuna ematea vs. hainbesteko ahaleginak 
ezertarako ez duela balio izan esatea. 

Ardura handia dugu denok, beste behin, maiatz 
honetan. Berriro ere behar den moduan erantzungo 
dugulakoan nago, herritar guztiok egin baitiezaiokegu 
Nikari jaso dezakeen omenaldirik onena.

Gerratik ihesi etorri zen.

Paper guztiak busti zitzaizkion bidetik.

Ez daki bere familia noiz ikusi ahalko duen berriz.

Alderantziz idazten du.

Bere izenak "arrano zuria" esan nahi du.

Tigre begia darama lepotik zintzilik, babestu dezan.

Bereak ez diren ametsak izaten ditu.

Sinesten du, ama izan nahi baduzu,

haurra izango denak ere nahi izan behar duela.

Ile luzeak orraztea gustatzen zaio, 

marra albo batean.

Musika egiten du arrautza formako gitarra batekin.

Kontserbatorioan hasi da orain.

Hiru urteren ostean salbu sentitzen da 

bere bigarren etxean.

Horregatik deitzen diot habibi.

Habi bi

AMAIA IRAZABAL
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Albiste gehiago www.artzape.eus webgunean...

Espainiako Kongresurako eta Senaturako hauteskundeak 
igaro berri dira, apirilaren 28an. Getarian, 2.148 
pertsonek zuten boto eskubidea eta horietatik 1.702k 
baliatu dute. Parte-hartzeak nabarmen egin du gora 
aurten, izan ere, 2016an 1.480 pertsonek bozkatu 
zuten. Abstentzioa, beraz, %29,89tik %20,76ra jaitsi da. 

Kongresurako EH Bildu izan da alderdirik bozkatuena 
727 botorekin (%42,97), EAJ-PNVk 697 jaso ditu 
(%41,19), Podemosek 149 (%8,81), PSE-EEk 76 
(%4,49), PPk 10 (%0,59), PACMAk 7 (%0,41), 
Ciudadanosek 7 (%0,41), EBk 2 (%0,12), PUM+Jk 1 
(%0,06) eta VOXek 5 (%0,30). Zuriak 11 izan dira 
eta nuloak 10. 

Senaturako ere EH Bilduko hautagaiak izan dira 
bozkatuenak, ondoren EAJ-PNVkoak, Podemos, PSE-
EE, PP eta PACMAkoak.

Konpartsan izena emateko epea zabalik dago

Azkenekotik bi urte igarota, Konpartsa izango da aurten 
Salbatore Jaietan. Gainera, aurrerantzean batzorde 
berria ariko da antolakuntzan; adierazi dutenez, 
"gogotsu" hartu dute lekukoa eta ateak zabalik dituzte.

Gaia 80ko hamarkada izango da eta herritar denak 
animatu dituzte parte hartzera: "Ahaztu adina, dantza-
maila, lotsak... Salbatore Eguna dantzan amaitzea eta 
moilatik frontoira uneoro disfrutatzea dira gure helburuak".

Maiatzaren 10era arte egongo da zabalik izen-ematea 
udal bulegoetan edo getaikokonpartsa@gmail.com 
helbidean. Izena bikoteka eman behar dela eta bietako 
batek getariarra izan behar duela ohartarazi dute. 

Gainera, informazio bilera egingo dute maiatzaren 
6an, 18:30ean, Alhondigan. Entseguak ere 
maiatzean hasiko dira. 

EH Bildu izan da bozkatuena hauteskundeetan

2017ko Konpartsa. /Arg.: Txikota Komunikazioa.

Herritar bat apirilaren 28ko hauteskundeetan bozkatzeko prest.

KLIK BATEAN
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...eta Facebooken.

Irisgarritasuna hobetu ahal izateko, egokitze-lanak 
egingo ditu Getariako Udalak Herrerieta kalean. Besteak 
beste, lurra 15-20 zentimetro altxako dute Potzuaga 
kale inguruan, sarbideetarako bidea leuntzeko. Gune 
horretan, gainera, zebrabideak apur bat mugituko dituzte. 

Izarri kafetegiaren parean zebrabidea jarri eta edukiontziak 
bestaldera pasako dituzte, hondakin gune bateratua eratuz. 
Alde berean dauden zeharkako aparkalekuak lerroko 
bihurtu eta espaloia zabalduko dute. Ibilgailuek muturra 
errepidera ateratzea ekidin eta beheko pisuetako etxeei 
espazioa utzi nahi zaie. Inguruko lur azpiko edukiontziak 
aparkaleku gisa egokituko dituzte, beraz, Herrerietan 
bakarra galtzea aurreikusten da. Gainera, Krisketaneko 
Iturrigaineko zebrabidea lekuz aldatu eta Taxco aurreko 
lorategia kenduko dute, auzokideei bidea uzteko.

Lanak lehenbailehen hasi nahi dituzte. 

Sokoa eta Balenciaga auzien epaiaren zain

Urteen ondoren, martxoan eta apirilean egin dira Sokoa 
tabernako zaraten eta Balenciaga auziaren epaiketak. 

Tabernaren kasuan, 2007tik 2014ra alokairuan izan zuten 
hiru pertsonak eta tarte horretan alkate izandako Andoni 
Aristi eta Nika Lertxundi auziperatu dituzte. Errentarientzat, 
zortzi urteko kartzela zigorra eskatu dute ingurumenaren 
aurkako delitua eta lesioengatik; alkateentzat, aldiz, bi 
urte eta erdiko kartzela zigorra eta kargu zein enplegu 
publikorako bederatzi urte eta erdiko gaitasungabetzea, 
prebarikazioagatik. Ez da iragarri noiz irtengo den epaia. 

Museoaren kasuan Mariano Kamio Getariako alkate 
ohia, eta Julian Argilagos eta Rolando Paciel Gonzalez 
arkitektoak daude auziperatuta. Epaiketaren amaieran, 
Fiskaltzak zigor eskaria mantendu zuen: zortzi urteko 
kartzela zigorra Kamiorentzat, laukoa Argilagosentzat 
eta 3.600 euroko isuna Pacielentzat.  

Irisgarritasuna hobetzeko lanak, Herrerietan

Cristobal Balenciaga Museoa.

Potzuaga kalerako sarbideak.

KLIK BATEAN
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Adibidez, igogailu bat jartzea 
moilatik Katrapunara eta 
pasarela bat handik Bistaonara; 
ertzeko zerrenda jartzea Elkano 
kalean eta Alde Zahar guztira 
zabaltzea; Zarautz alderako 
pasealekuaren hasiera zabaltzea; 
eskolako jolastokian obra batzuk 
egitea eta jangelan bertako 
janaria prestatzea aztertzea; 
edo hainbat baldintza betetzen 
dituzten pentsionista edo 65 
urtetik gorakoei laguntza ematea 
1.080 eurotara iristeko. 

Gainera, auzoetako baserri 
bideak mantendu nahi ditugu 
eta Herritarren Kultur Eremua 
egin Eskualtxeta eta Ulpiano 
Etxean, uste baitugu herri baten 
bizkarrezurra dela kultura. 
Arlo horrekin lotuta, euskara 
teknikaria izatea beharrezkoa 
dela uste dugu Getariak 
arnasgune izaten jarraitzeko 
dauden eginkizunetarako.

Beharrezko inbertsioak, bai 
materialak bai giza-inbertsioak, 
egin behar dira kirola baldintza 
onetan egiten jarraitzeko. 
Kanpoan entrenatzen duten 
taldeentzat hitzarmenak 
bultzatzea interesgarria litzateke. 
Azpiegitura berriei dagokionez, 
berriz, futbol zelaiarena ondo 
aztertuko dugu, diagnosi on bat 
eginda, erabakiak hartzeko. 

Turismo plan bat jarri da martxan, 
eta hizkuntzan, kulturan, gure 
ohituretan oinarritutako turismo 
jasangarri eta orekatua izan 
beharko luke etorkizunean. Bisitari 
eta bertakoen elkarbizitzari 
erantzun beharko zaio, ostalari 
eta merkatariak ahaztu gabe, 
altxorra baitira guretzat. 
Garapen ekonomikoari begira, 
herritarrek bertan kontsumitzeko 
neurriak bultzako ditugu, eta 
aldi berean, langabetuekin 
lan-poltsa bat osatu. 

Aurkeztu zure burua eta azaldu 
nolatan zaren alkategai. 
Heziketan, Premia Bereziko 
irakasle naiz 1999tik, eta 
langile ordezkaria 2008tik. Sei 
urteko ume baten aita naiz. 

Alderdian egin genuen 
prozesuaren barruan nire izena 
atera zen. Proposatu zidatenean 
pentsatu egin behar izan nuen, 
honek mundua aldatuko didalako, 
baina konpromisoari eusteko 
izugarrizko ilusioa eta gogoa ditut.

Ze balorazio egiten duzu EH 
Bilduk aurkeztutako zerrendaz? 
Aurkezpenean esan nuen talde 

bikaina dela. Herri programa 
ere alderdiak egindako prozesu 
horretatik irten da, herritarren eta 
eragileen behar zein nahietatik. 
Horrek eskatzen zigun talde sendo 
bat edukitzea eta lortu dugu. 

Profilak denetarikoak dira: 
hainbat adinetakoak, esparru 
ezberdinetakoak, getariarrak, 
hona etorri eta bizitza bertan 
egiten dutenak, eragileetan 
aritzen direnak... 

Zeintzuk dira herriaren beharrak? 
Pertsonekin lotzen ditugu, hau da, 
pertsonekin zerikusia daukaten 
gai guztiei erantzutea da asmoa. 

HARITZ ALBERDI
"PERTSONEKIN LOTZEN 
DITUGU BEHARRAK"

EH Bildu

ELKARRIZKETA: UDAL HAUTESKUNDEAK
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"Beti esan izan dut alkaterik onena herria dela 
eta honek derrigorrez hartu behar du parte 

Udaleko dinamikan"

Memoria historikoarekin 
jarraitzea ere badugu helburu: 
falta den fasearen inguruko 
lanketa bat eginda dago jada, 
baina hobetu egin behar da.

Badira herritarren intereseko 
bi gai: etxebizitza eta 
aparkalekuak. 
Etxebizitzetan, alokairua 
eta babes ofizialeko etxeak 
lehenesten ditugu. Zorteko 
gara arau subsidiarioak egin 
behar baitira, eta parte-
hartzearen bitartez Getaria 
nola ordenatu nahi den 
eztabaidatu beharko da. 

Aparkalekuena 2019 
bukaerarako konponduta egongo 
da. Herritarrek aparkatzea 
bermatzea da helburua eta 
aurrekontuetan partida bat 
bideratu da parte-hartze 
prozesurako; ordenantzak idatzi 
beharko dira, irailean hasita. 

Ahalik eta eragile eta herritar 
gehienekin batera egingo da; 
inteligentzia kolektiboa hobea 
da lau bulegoan sartu eta 
haiek erabakitzea baino.

Elkanoren 500. urteurrena 
hemen da. Nola landuko da? 
Zati bat egina dago, parte-
hartze prozesu bat egin zen 
getariarrokin eta ideia ezberdinak 
irten ziren. Fundazioaren esku 
daude eta beraiei dagokie 
horiekin, nahiz dituzten 
besteekin, ekimen desberdinak 
planteatu eta herritarrek parte 
hartzea. Horrek ez du kentzen 
herrian nahiz kanpoan egon 
daitezkeenik beste eragile batzuk 
gai hori jorratuko dutenak, 
niretzat denak ongi-etorriak dira, 
jakintza kolektiboa aberatsa 
dela uste dudalako. Oraina 
ulertu eta etorkizuna marrazteko 
iragana ezagutzea ariketa 
intelektual ona iruditzen zait. 

Proiektuon bideragarritasuna 
bermatuta al dago? 
Bai, bideragarritasun 
ekonomikoa, guztiz. Uste dut 
hor dagoela errealismoaren 
eta filosofiaren arteko jokoa. 
Mahaian jarri ditugun denak 
dira egingarriak, hurrengo lau 
urteetan egin daitezkeenak. 
Airean dauden proiektuak, 
aldiz, aztertzeko uzten ditugu. 

Pentsionisten laguntzarenean, 
adibidez, beraiek egin ziguten 
proposamena. Hori garatu duten 
beste herri bateko hautetsiekin 
bildu gara ikusteko partidak 
nola sartu zituzten Gipuzkoako 
Aldizkari Ofizialean. 

Alkatetzan zein oposizioan, zein 
izango da zuen lan egiteko era? 
Irekia, parte-hartzailea, 
gardena... Gustatuko litzaidake, 
alkate irten eta nire errealitatetik 
deskonektatuko banu, etorri 
eta "hi, Haritz, bizitza guztian 
kalean funtzionatu izan dek, 
eta orain?", esatea. Gero, 
horri jarraituta, jendea entzun, 
haien proposamenak jaso eta 
erantzun behar dira, baita 
Udaleko dinamikan parte 
hartzeko bitarteko ezberdinak 
jarri ere. Beti esan izan dut 
alkaterik onena herria dela, eta 
herriak derrigorrez dinamika 
horretan parte hartu behar du.

Oraindik botoa erabaki ez 
dutenek zergatik eman behar 
diote EH Bilduri? 
Azken zortzi urteetan erakutsi 
dugulako zer egiteko gai garen, 
bai ekonomikoki —zorpetuta eta 
gerakinik gabe egotetik, murriztu 
eta gerakina izatera pasata— 
bai Udaleko ateak irekita. 

Etorkizunari begira, oso talde 
ona dugulako eta programa 
herritik irten delako, jendearen 
zein eragileen ekarpenetatik.

ELKARRIZKETA: UDAL HAUTESKUNDEAK
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AITOR URRESTI
"EZINBESTEKOA DA  
TURISMOA LANTZEA"

eta herriko entitateekin eta 
herritarrekin hitz egin. Turismo 
plan aktibo bat jarri behar da 
martxan, Kale Nagusian eta 
beste gune jakin batzuetan ez 
kontzentratzeko. Potentziala 
badaukagu auzoetako zein 
beste eremu batzuetako turismoa 
zabaltzeko, baita urteko garai 
ezberdinetan banatzeko ere. 

Herriak Meagako bidea 
behar duela argi dugu, futbol 
zelaia ere bai. Era berean, 
ekonomia bideratzeko eta 
mantentzeko garaia da. 

Beste zenbait proiektu ere 
badaude: aparkalekua, 
parkea estaltzea, eta halako 
beste hainbat, programan 
jaso ditugunak. Gainera, 
uste dut legealdi honetan 
pisu handia hartuko duela 
Elkanoren 500. urteurrenak. 

Badira herritarren intereseko 
bi gai: etxebizitza eta 
aparkalekuak. 
Etxebizitzekin azken hilabeteetan 
mugimendu handia ikusi da eta 
igartzen da beharra dagoela. 
Dena den, eskaintzarako, 
eskaria aztertu behar da. 
Hala ere, babes ofizialeko 
etxebizitzak egin direnez, orain 
alokairu sozialekoak bultzatu 
behar direla iruditzen zaigu. 

Gazteei begira emantzipazio 
plan bat egingo dugu, lehenago 
etxetik atera daitezen. Non 
egin, etxe zaharrekin edo 
berriekin, aztertu genuen. Udalak 
hamar bat lokal ditu hutsik 
Sahatsaga Goian, zergatik ez 
ditugu hor etxebizitzak egiten? 
Zergatik ez ditugu gazteen 
alokairurako sustatzen?

Bestetik, herrian gerta daitezkeen 
arazo sozialen aurrean —etxega-
betze, tratu txar...—, ez daukagu 

Aurkeztu zure burua eta azaldu 
nolatan zaren alkategai. 
26 urte ditut eta Politika Zientziak 
eta Administrazio Publikoa ikasten 
bukatuta sartu nintzen udaletxean, 
2015eko legealdian. 

Aldaketa baten ondorioz, 
Eusko Alderdi Jeltzaleko udal 
taldean bozeramaile izatea 
tokatu zitzaidan, gaur arte. 
Oposizio lanetan lerro bat jarraitu 
dugu herriko zenbait proiektu 
defendatzen, horri jarraipen bat 
emateko eskaini zidaten alkategai 
izatea. Pixka bat pentsatu eta 
ingurukoekin hitz egin ondoren, 
baiezkoa eman nuen.

Ze balorazio egiten duzu EAJk 
aurkeztutako zerrendaz? 
Berria da. Jende berri asko 
dago alderdiekin zerikusi gutxi 
izan baina orain konpromisoa 
hartu duena. Esperientziadun 
zerrenda gara, udaletxetik 
gatozen batzuk gaudelako 
eta herritar aktiboek zuzentzen 
dutelako, herri lanean ibili direnak 
zenbait entitate edo elkartetan. 

Zeintzuk dira herriaren beharrak? 
Argi dago ezinbestekoena dela 
turismoarekin lanketa handi 
bat egitea. Turismo masibo 
eta plangintzarik gabeko 
hau aldatu egin behar da 

EAJ-PNV
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norbait artatu edo hari laguntzeko 
etxerik. Lehen esandako horietako 
bat bideratuko genuke.

Aparkalekuekin orain arte ez da 
ezer egin, eta aukerak badaude. 
Beti galdetu dugu zergatik ez 
den aurrera eraman egoiliarrak 
jartzeko aukera, ez al ditugun 
herritarrak lehenetsiko. Moilan 
TAO jartzen denean, kanpotar 
guztiek goian aparkatzen 
dute eta bertakoek behean. 
Pegatina bada soluzioa, ez 
da ari eraginkorra izaten. 

Aurreratu duzu Elkanoren 500. 
urteurrena. Nola landuko da? 
Orain arte Udaletik ez da garatu 
proiektu jakin bat Getariak 
egitasmo honekin zer nahi duen 
zehazteko. Fundazioa sortu 
zen baina herri bezala helburu 
batzuk markatu gabe, Euskal 
Herri, Gipuzkoa eta Urola 
Kosta mailan badaudenak. 

Elkano getariarra zen eta 
lortutakoa ez zen kasualitatea 
izan, hemen dagoen nabigazioko 
oinarri historikoaren ondorio baizik. 
Beharrezkoa da balio horiek jaso 
eta lantzea herritarren artean. 

Planteatzen dugu Elkanorekin 
lotutako beste herriekiko 
harremanak lantzea, hala nola, 
Iparraldeko Getaria, Bermeo, 
Barakaldo, edo nazioartekoak; 
ekonomia bultzatzeko erabiltzea, 
ez turismo aldetik bakarrik, 
izan ere, herrian ezagunak 
diren kontserbak, produktuak, 
txakolina eta abarrek ere 
historia bat dute; eta ekintza 
kulturalak (antzerkia, omenaldia, 
lehorreratzea...). Herrian ere 
ondare bat geratzea nahi dugu. 

Bermatuta al dago aurkeztutako 
proiektuen bideragarritasuna? 
Bai, proiektuak aipatu aurretik 
egingarritasuna aztertu da. 

Badaude gauza batzuk beti 
agindu izan direnak eta gero egin 
ezinezko bezala geratutakoak. 

Meagako bidearekin edo 
futbol zelaiarekin, adibidez, 
proiektuaren egingarritasuna zein 
beste leku batean egitea aztertu 
da. Meagako bidea oso zati 
zaila da, errepide estuarekin eta 
zenbait eremu ezegonkorrekin. 
Azkeneko proiektuak zortzi 
milioi euroko inbertsioa eskatzen 
zuen eta Aldundia konpromisoa 
hartzeko prest dago. Futbol 
zelaiarena oso bideragarria 
iruditzen zaigu eta pauso berri 
bat emateko garaia da. 

Alkatetzan zein oposizioan, zein 
izango da zuen lan egiteko era? 
Udaletxe txikia da hau, bi 
alderdiduna; akordioak lortzeko 
zailtasuna asko murrizten da, 
beraz, landu egin behar dira. 

Legegintzaldi honetan, parte-
hartze prozesuekin, proiektuak 
Udalean garatu beharrean, 
herritarrekin landu direla esan da. 
Eztabaida politiko eta adostasun 
falta handia egon da, gauzak 
itxita ekartzen zirelako. Horregatik, 
beste parte-hartze modu batzuk 
bilatzen ditugu, Gobernu Ona 
eta halakoak erabili behar 
ditugu. Gainera, administrazio 
telematikoarekin metodo parte-
hartzaile pila egon daitezke 
herritarrekin, bilera batetik kanpo, 
zuzeneko harremanak izateko.  

Oraindik botoa erabaki ez 
dutenek zergatik eman behar 
diote EAJri? 
Herriak etorkizun bat edukitzeko 
aukera garelako. Orain arte ikusi 
dugu inprobizazioz egin direla 
gauzak, ez dagoela argi zer nahi 
den herriarekin. Guk etorkizuna 
bermatzeko bidea daukagu, 
proiektu batzuk ditugu, argi 
dugu Getariak zer behar duen.

"Beste parte-hartze modu batzuk bilatzen 
ditugu, Gobernu Ona eta halakoak erabili 

behar ditugu"
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da. Nautikoa herriarena da, 
eta gure kultura, hizkuntza, 
arrantza eta itsasoarekin lotutako 
proiektuak garatzeko izatea 
proposatzen dugu. Tintalekuaren 
eta Kofradiaren kasuan, jabe 
diren erakunde eta partikularrekin 
bildu eta irtenbidea bilatu behar 
da. Kofradiarekin badaude 
ideiak eta herritarrek interesa 
agertu zuten sinadura bilketan.

ARTZAPEren 190. zenbakian, 
Nika Lertxundiri zuen kezkak 
helarazi genizkion bezala, 
haietako batzuentzako irtenbideak 
eskatu dizkiegu alkategaiei. 

Sistema telematikoa erabiltzeko 
zailtasunak. 
Alberdi: Eskariak erantzun 
beharra dago, eta sistema 
erabiltzen ez dakitenei erakutsi. 

Urresti: Espainiako lege batetik 
dator administrazio telematikoa, 
beraz, zenbait gauzetan ezin 
da askorik egin. Funtzionarioekin 
hizketan ari gara sistema 
errazteko. Ordenagailua gutxi 
erabiltzen dutenek ikastea bultzatu 
behar da, horretarako adina 
behintzat. Era berean, ezagutzarik 
ez dutenei bermatuko zaie orain 
arte bezala kexak jarri ahal izatea.

Moilako eraikin zaharrak. 
Alberdi: Eskua sartu behar 

Irtenbide bila
Urresti: Lehentasuna Kofradia 
Zaharrak du, garrantzia 
historikoagatik. Eskumena ez denez 
Udalarena, zaila da horretaz 
aritzea, hala ere, arrantzari 
zuzendutako espazio bat izan 
beharko luke, egungo metodologia 
ezberdinak integratuko dituena. 
Nautiko udal eskumenekoa 
da eta erabaki beharko da 
besteek ustiatzeko erabili edo 
ez. Azkenik, Tintalekuan jabe 
ezberdinak daude, eta datozen 
urteetan paperak bideratuz gero, 
aurrerapausoa izango da. 

Inguruko errepide mozketak. 
Alberdi: Alternatiba gisa 
jarritako autobusak ahalik eta 
eraginkorrenak, azkarrenak, izatea. 
Gainera, Aldundiarekin koordinazio 
lanak egingo ditugu Meagako 
bidea baldintza egokietan egoteko.

Urresti: Meagako bidea 
hobetzea da irtenbide bakarra.
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: GETARIAKO 5. TRIATLOIA
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ARGAZKI ERREPORTAJEA: SAN PRUDENTZIO JAIAK
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Elikadura subiranotasuna
Askotan hitz egiten da subiranotasunaz; gehienetan, 
ikuspegi politiko-instituzionalari lotuta. Baina nola 
izango da inor/ezer (pertsona, erakunde edo herri) 
subirano, elikatzerakoan esklabo baldin bada?  Bere 
janariaren kalitatea kontrolatzen duena nekazaritza 
eta elikadura-multinazional gutxi batzuk baldin badira? 

Mundu guztiko nekazariek milaka urte daramatzate 
elikadura subiranotasuna kontzeptuarekin bizitzen; ez 
dute teorizatu, ez eta doktore-tesirik idatzi, familian 
transmititzen da ekinaren ekinez; badakite norbera 
libre izateko, aurrena, zer jango duen erabakitzeko 
subiranotasuna behar duela; hori edo esklabutzara 
erortzen hasten zarela. Ba, hain justu,  honetan ados 
daude nekazaritza- eta elikadura-multinazionalak  ere. 

Badirudi Vía Campesina mugimendua izan zela 
elikadura subiranotasun kontzeptua sortu zuena 
1996an eta Elikaduraren Mundu Topaketan aurkeztu 
zuena. Printzipio nagusiak honakoak lirateke:

• Tokiko nekazaritza lehenetsi. 

• Lurra, ura, haziak eta abar eskuratu ahal izatea, 
krediturako aukera egokiarekin.

• Nekazariak nahi duena lantzeko aukera, baita 
kontsumitzaileak kontsumitzekoa ere.

• Nekazal inportazio tranpatiekiko babesa (dumping).

• Nekazari txikiak ere kontuan izatea nekazal politikak 
erabakitzerakoan.

• Emakume nekazariaren aitortza eta ahalduntzea, 
tokiko nekazaritzaren ardatz bezala.

Gaur egun, ordea, nekazaritzako multinazionalak 
babesten dira diru publikoz, inportazioen prezioa jaitsiz 
(dumping) eta horrela makina xelebrekeri eraginez, 
hala nola, europar esnea Indian, Ipar Amerikako 
zerrikia Kariben, Europako haragi eta zerealak 
Afrikan..., hango nekazarienak baino merkeago.

Hori lortzeko, nekazaritza multinazionalek gobernuak 
presionatzen dituzte, araudia beren alde jar dezaten 
(lobby), marken erregistroen araudia egokituz, 
eta horrela, milaka urtetan nekazari tradizionalek 
daramaten bizimodua legez kanpo geratzen da. 
Adibidez, tokiko nekazaria "derrigortuta" dago haziak 
Bayer eta Monsantori erostera, edo epaitegietan 
bukatzeko arriskua dute. Jakingo duzuenez, duela 
gutxi, Bayer enpresa erraldoiak Monsanto enpresa 
erraldoia erosi du, elikadura-hazietako ia monopolioa 
lortuz.

Via Campesina bezalako mugimenduak saiatzen 
dira multinazionalekiko desobedientzia gauzatzen, 
biodibertsitatea eta elikaduraren subiranotasuna 
uztartuz. Gipuzkoa bertan ere badugu ildo horretatik 
doan talde bat: Aleka taldea, Amenabar Behekoan 
kokatuta, Beizaman. Nekazaritza ekologikorako 
haziak ekoizten dituen euskal sarea da eta beren 
haziek ziurtagiria dute. Beraien ustez, hazia ez bada 
kontrolatzen, gainerakoa ere ez. Gaur egun, Euskal 
Herrian erosten den hazia kanpoan ekoitzia eta kalitate 
eskasekoa dela diote. 

Ikusten denez, han eta hemen badira elikadura 
subiranotasunaren aldeko taldeak.

Kontsumitzaileoi dagokigu nori erosi erabakitzea, 
kontziente izanik erabakiak dituen ondorio guztiak.
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alkateordearena sortzearekin 
batera. Bi tx iker ia modura, 
aipaturiko lege horren ondorioz ere, 
udalbatzarretarako sarrera mugatu 
egiten zitzaien herritarrei. Soilik 
lerrokatzeak, zozketa militarrak eta 
aurrekontu zein kontuen azterketak 
jorratzen zirenean ahalko zuten 
herritarrek batzarrera sartu, nola 
ez, entzule modura. 1823ko 
legearen aldean atzerapauso 
modura uler daiteke, gai berezi 
edo arraroren batean ezik 
herritar orori sarrera baimentzen 
baitzitzaion. 1865etik aurrera 
ez zen herritarren presentziarik 
baimenduko batzarretan.

Udalaren egituraketa aldatzearekin 
batera, alkateen eginbeharrak ere 
aldatuko ziren. Auzi judizialetan 
zeukaten parte-hartzea txikituz 
joango zen, nahiz eta auzi 
zibiletan esku-hartzen jarraitu, lehen 
auzialdiko kasuetan, bertan zigor 
ekonomikoak jarriz ia beti.

al pueblo por medio de oportunos 
avisos dados a domicilio". Ezin da 
ahaztu herria aipatzen denean, 
hautesleez ari garela, herritarren 
zati oso mugatuaz, alegia. 

E s a n d a k o a r i ,  U d a l a r e n 
egituraketaren auzia gehitu behar 
zaio, XIX. mendeko politikek, eta 
zehatzagoak izanda, 1840etik 
1850era doazen hamarkadakoek, 
aldaketa ezberdinak eragin 
baitzituzten udal gobernuetan. 
Isabel II.aren erregealdian zehar 
(1833-1868) udalen egituraketa, 
aukeraketa sistema eta hautagai 
izateko baldintzak aldatuz joan 
ziren. Udal aukeraketa prozesuak 
gidatu zituzten legeak bi izan ziren: 
1840koa eta 1845ekoa.

Getariako 1844. urteko Udalaren 
aukeraketa 1840. urteko legearen 
araberakoa izan zen. Lege 
horren arabera, alkatearen figura 
bakarra izatera pasatzen zen, 

Ba al dago hauteskunde 
garaian gaudela konturatu ez 
den norbait? Arraroa izango 

litzatekeen arren, egongo da 
bateren bat. Hori bai, ziur hauen 
existentziaz jakitun baina ezertxo ere 
jakin nahi ez duenik ere badagoela. 
Gure herriari dagokionez, hilabete 
honetan zehar udal hauteskundeak 
taberna, denda, banku edota kale 
izkina guztietako bazka bihurtuko 
direla apostu egingo nuke. Egun 
gertatzen den bezala, pentsa 
daiteke berdin gertatzen zela XIX. 
mendean zehar ere.

Udal aktetan aurkitzen den 
Udal hauteskundeei buruzko 
lehen aipamena 1844. urtekoa 
izango da. Egungo gehiegizko 
informazioaren aldean, non 
politikariak etxeetara edozein 
zulotatik sartzen zaizkigun (telebista, 
irratia, mugikorra, egunkariak, 
etab.), garai hartan politikariak 
atez ate joaten ziren herritarren 
bila, bestela inongo kasurik ez 
baitzieten egingo, dirudienez. 
1844ko martxoaren 3ko udal aktak 
dioen bezela, "se ha convocado 1844ko martxoaren 3ko udal aktaren pasartea. / Argazkia: www.getariakoartxiboa.net
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Baga. Apirilean Korrikak Euskal 
Herriko txokoak zeharkatu 
zituen, baita gure herria ere. 

Testigua eraman zutenak asko, eta 
gehiago korrika egin genuenak. 
Hagitz izan ziren bere aletxoa jarri 
zuten eragileak ere. Ekinaren ekinez 
garai bateko triskak gainditzeko gai 
izan den ekimen erraldoia dugu, 
jendartea astintzen duen gertakaria. 
Euskaldunok, ikasgai paregabea.

Biga. Euskaraldia berriki egin dugun 
beste ariketa kolektibo bat izan da. 
Gure hizkuntza ohiturei begiradatxo 
bat emateko balio izan digu. Gainean 
eramandako "txapa" bizikidetzarako 
oinarrizko "arau" baten oihu isila 
bihurtu zen: errespetuarena. Gu, 
euskaldunak, elebidunak. Erdaldunak, 
asko, elebakarrak. Nork nori faltatzen 
dio errespetua? Gaztelera arazorik 
gabe ulertzen duen euskaldunak ala 
euskara inoiz entzun izan ez balu 
bezala jokatzen duen erdaldunak?

Higa. Terrazen ordenantzetan, aulki, 
mahai eta toldoek lurzoru publikoaren 
okupazioan betebeharreko espazio 
eta ordutegia zehaztu berri ditu 
Udalak parte-hartze prozesu baten 
bitartez. Getariarren jarrera aktiboari 
esker, kanpora begira ezartzen 
dituzten elementuetan euskarak 
beti agertu beharko du. Ostalariek 
beste hizkuntzak ere erabili nahi 
dituztenean, gainera, gure ama-
hizkuntzak lehentasunezko lekua izan 
beharko du: tamaina handiagoz 
ezarri beharko da, hedadura 

handiagoa eman edota leku 
deigarriena eskaini beharko zaio.

Laga. Anbulatorioan dauden 
aldizkariak edukiz eztabaidagarriak 
eta hizkuntzaren ikuspegitik 
lotsagarriak direla aditzera eman 
digu herritarren batek sare sozialetan. 
Irratiarekin ere horrelakoxe pasarte 
bat jasan genuen hasiera haietan eta 
irtenbidea bilatuta, orain irakurtzeko 
eskura jartzen diren paperezko 
bitartekoek merezi dute astindu bat. 
Herritarron osasun mentalak eskertuko 
luke. Artzape, Argia, Berria... horra 
hor aukeretako batzuk.

Boga. 2012. urtean Getariako 
Udalak berriro ere Udal Euskaldunen 
Mankomunitatean (UEMA) sartzea 
erabaki zuen. Euskaldun eta euskal 
herritar ororentzat interesgarriak diren 
ezaugarriak jasotzen ditu UEMAK, 
erakunde publikoa eta Hego 
Euskal Herriko lau herrialdeetako 
udalak biltzen ditu. Azken urteetan 
getariarrok jakin izan dugu 
etorkizuneko Euskal Herri euskaldun 

baten alde lanean diharduenari 
bidea berriro irekitzen. Arnasgune 
gara eta xenda horretan jarraitu 
behar dugu. Ezin gara despistatu, 
kamioa markatu behar dugu.

Sega. Ikerketa berri batek hala dio: 
bisitarien %85ak eskertu egiten du 
euskara entzutea edo ikustea, eta 
askok berariaz aukeratzen dute 
udalerri euskaldunetara joatea, 
euskararekin topo egiteko. Turismo 
plana egiten ari den honetan 
euskara turismo eskaintzan 
nabarmentzeko eta babesteko 
ahalegina egitea dagokigu, hauxe 
baita Getariaren, eta getariarron, 
ezaugarri nabarmenenetako bat.

… Pun! Hasi bezala bukatu nahiko 
genuke, Txillardegi handiaren hitz 
batzuekin: "Euskararen egoera orain 
dela urte batzuk baino hobea dela? 
Bai, egia da. Baina euskararen 
etorkizuna bermatuta dagoela... 
Hori erderaz bizi den jendeak 
uste du, baina guri, euskaraz bizi 
garenoi, ez diguzue ziria sartuko".

"Elebitasun orekatua jendea  
engainatzeko trikimailua da"

Getariarrak Korrikako lekukoarekin.
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Ordena 
alfabetikoan

Liburuak bata bestearen ondoan bizi dira bibliotekan: 
batzuk helduentzakoen artean, beste batzuk 
gazteentzakoen artean; kontakizunak ipuinetan, 

olerkiak eta kantuak poesiazkoetan; eta saiakerak 
eta komikiak eta aldizkariak eta abar, antolatuta 
edukitzen ditugu liburutegian, erraz topa ditzagun 
behar direnean.

Baina irakurle batek liburu ale bat hartu, beste batek 
beste bat... honek hor utzi eta besteak han... pixkanaka 
tokiz aldatzen ditugu oharkabean. Ez dira galdu, noski, 
hortxe daude non edo non, nahiz eta askotan aurkitu 
ezin apaletan.

Bernardo Atxagaren Soinujolearen semea nobela 
topatu dugu azkenean!, baina Obabakoak falta da. 
Non ote dago? Nork ote dauka? Pazientzia.

Laguntzaile gazteak
Badira haur batzuk, liburuzainak baino hobeto 
ezagutzen dituztenak liburu eta apalategi zenbait, 
eta ordenatu egiten dituzte: "Gorka, hau ez zegoen 
bere tokian", esan du Intzak, edo "Puntu gorria ordez, 
berdea ipiniko nioke", esan dit Araitzek, edo "Nahi al 
duzu bere tokian nik uztea?" galdetu dit Uxuek.

Martxoko egun batean Ane Caballero izeneko neska 
bat hurbildu zitzaidan mahai ondora: "Zerbaitetan 
lagun nezake?". Eta erakutsi nion nola antolatzen diren 
liburuak ordena alfabetikoan, idazlearen deituraren 
arabera. Ez da dirudien bezain erraza, baina "Ados", 
esan zidan. Pizkorra da Ane, ondo eta azkar ordenatu 
zituen apaletako batzuk. Hurrengo egun batean berriro 
galdetu zidan: "Ordenatuko al ditut gehiago?". Eta 
Anerengana hurbildu ziren Anartz Garrastazu, Eneko 
Aristorena, Asier Isasti eta Haritz Alberdi; 300 liburu 
inguru beren tokian txukun ipini zituzten talde lanean. 
Eskerrik asko, liburuzain gazteak!

Eskolatik bisitan
Hilero, lehen bi astearteetan Iturzaeta Eskolako 
haurrak bisitan etortzen dira liburutegira, arratsaldeko 
hiruretan. LH1 eta LH2ko ikasleak. Liburu bana 
hartzen dute, irakurtzen egoten dira, edo marrazkiak 
begiratzen, nor bere txokoaren "jabe" egiten, 
aldamenekoak zein ale hartu duen ikusten, ezagutzen 
ez dituzten liburuak deskubritzen, hizketan ere bai, 
jolasean pixka bat.

Zer egin dezake liburuzainak? Ezer gutxi; adibidez: 
literaturari buruzko oinarrizko kontu batzuez ohartarazi. 
Hauxe: zer da garrantzitsuena istorio batean? 
Pertsonaiak, jendea. Berehala ikasi dute, jakinaren 
gainean zeuden —ia dena dakite!—. Hurrengo 
urratsa izan da: non dabiltza pertsonaiak?, kalean 
edo mendian edo itsasoan?, etxean edo igerilekuan 
edo trenean?, eskolan edo lanean edo bidaian? 
Leku batean edo bestean, gauzak asko aldatzen dira 
istorioetan.

Azken urratsa izango dira sentipenak: alai, apal, 
ausart, triste, harro, lotsati, lasai, gaixo, bizkor... 
eta irrika, inbidia, grina, gezurra, ametsa, zaputza, 
itxaropena. Zer bizi du jendeak? Horixe da literaturak 
liburuen bidez eskaintzen eta erakusten diguna: nor 
gara?

urpekHARIAK
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Iritsi da espero genuen eguna, energia gastatzeko 
unea Garestik Gasteizera. Aurtengo leloa KLIKA da. 
Ba al dakizue zergatik den aurtengo leloa Klika? Klika 

egitea aukera bat hartzea da.

Guk lagunekin euskaraz egitea, maitatzea, gozatzea...
aukeratu dugu.

Korrika bi urtean behin egiten da euskara bultzatzeko, 
aurtengoa 21.edizioa da. Eskolan petoak egin, dantza 
prestatu eta azkenik Korrika Txikian eta ondoren 
handian parte hartu dugu gogotsu.

Getaria nahiz eta herri txikia izan, Getariako errepidean 
zapatila asko eta asko ikusi dira errepidean itsatsita 
euskararen aldeko festan!

AUPA KORRIKA ETA GORA GETARIA!

Badator Korrika!!!

HARRITARTEN TXUTXUPEKA
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Kaixo urritzakideok:

Aste Santua pasa da jada eta dagoeneko maiatza iritsi 
zaigu. Oraindik ere etxean ditugu martxoko ekintzan 
pintatu genituen kamiseta politak. Ekintzara jende asko 
gerturatu zen, izan ere, eguraldia lagun izan genuen 
egun horretan eta begiraleok oso gustura geratu ginen.

Udaberriko ekintzak

Apirileko ekintza berriz, Gaztetape hondartza 
garbitzea zen. Udan guztioi gustatzen zaigu hondartza 
garbi egotea baina horretarako, urte guztian zehar 
zaindu behar dugu bai hondartza bai herri osoa. 
Hondartza garbitzera jaitsi aurretik, hitzaldi txiki bat 
izan genuen Zaindu dezagun itsasoa lelopean, bertan 
plastikoak izaten duen zikloa esplikatu zigutelarik.

Bestalde, bi urtetik behin gure herrietatik pasatzen den 
Korrikan ere parte hartu dugu. Guk ere gure hizkuntzari 
bultzadatxo bat eman nahi diogunez, gure ekarpen 
ekonomikoaz gain, ekarpen pertsonala egunero egin 
nahi dugu.

Amaitzeko, gerturatzen ari zaizkigun udaleku irekien 
prestakuntzarekin ere hasi gara. Beste urteetan bezala, 
zuekin uda zoragarri bat igarotzeko irrikitan gaude. 
Informazioa aurrerago izango duzue eskuragarri.

Laister arte! Zintzoak izan!

URRITZA AISIALDI TALDEA
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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GETARIAKO HITZA

ANDRES ALBERDI

LETXUGA/LETXUA/LETXO

Euskara mintzatuan, -o letraz (asto, baso, segundo...) bukatzen 
diren hitzek artikulua hartzen dutenean, -u bilakatzen da hura 

gure hizkeran (astUa, basUa, segundUa...). Jokoa alderantzizkoa 
denean, ordea (alegia, izena artikuluarekin ezagutzen dugunean 
eta hura kentzean), zalantza sortzen zaigu hitzaren bukaera zein 

den erabakitzean: (minutua) > minutU bat? ala minutO bat?; 
(institutua) > institutU bat? ala institutO bat?; (gradua) > gradU 

bat? ala gradO bat?...
Getarian, interpretatzen dugu letxua hitzari artikulua kentzean 
geratzen den hitzaren forma letxo dela eta ez jatorrizkoa den 

letxu (letxuga>letxua>letxu).

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

Denontzat ere ondo ezaguna da baratze-landare hau, 
entsaladan jaten diren hosto zabal leunak dituena (Lactuca 
sativa). Hitzaren jatorriari begira, bistan da gaztelaniari 

hartutako mailegua dugula. Forma askotara esan eta idatzi izan 
da Euskal Herriko bazterretan: etxuga, letxu, letxua, litxu, litzu, 
letxuge, letxuba, litxuga... Letxuga da horien guztien oinarrizko 
forma. Euskaltzaindiaren Hiztegiak letxuga euskal hitz modura 
hartzen badu ere, sinonimoa duen uraza hitzari ematen dio 

lehentasuna euskara estandarrerako.
Letxuga hitza bi modutara erabiltzen da getariarron hizkeran: 
artikuluarekin doanean, letxua esaten dugu ("Letxua erosi 'et 

bazkaltzeko"); artikulurik gabe doanean, berriz, letxo ("Letxo bat 
erosi'et bazkaltzeko"). Nolatan, baina, letxugatik letxora?
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3 Ostirala 
Antxua eguna 
•	 12:30ean,	ekitaldia,	

Zilarrezko	Antxuaren	
aipamenarekin,	Cristobal	
Balenciaga	Museoan

•	 18:30ean,	Gure	Txeruko	
dantza	taldearen	emanaldia	
trikitilari	eta	Gazte	Alaiak	
txistulari	taldearekin,	frontoian

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

Ganbara berotzen bertso saioa 
Ordua: 22:00 
Lekua: gaztetxea	
Danel	Olanok,	Aitor	Urbietak,	Lierni	
Rekondok,	Iban	Urdangarinek,	Izarne	
Zelaiak	eta	Aimar	Sorazuk	abestuko	
dute.	Sarrera	3	euro.

4 Larunbata
•	 11:00etan,	J.	S.	Elkano	II.	

Xake	Txapelketa	plazan
•	 11:00etan,	Antxua	Eguneko	

III.	Bela	Estropada
•	 16:30ean,	Txiki	Chef	

tailerrak	haurrentzat,	plazan
•	 18:30ean,	Urrezko	Aizkora	

frontoian
•	 22:00etan,	Landarbaso	

abesbatza	elizan

5 Igandea 
Arrantzale eta Dantzari Txiki 
egunak
•	 09:00etan,	diana	Gazte	

Alaiak	txistulari	taldearekin
•	 11:00etan,	arrantzaleen	meza	

Salbatore	Deuna	Abesbatzak	
abestuta.	Gero,	Karmengo	
Amabirjinaren	prozesioa	eta	
itsas-bedeinkapena	Artzapen

•	 Ondoren,	arrantzale	zaharrei	
omenaldia	eta	hamaiketakoa

•	 11:00etan,	Lezo,	Zarautz	
eta	Getariako	dantzariak	

elkartuko	dira	Berdura	plazan
•	 11:30ean,	Gipuzkoako	

Trainerilen	Ligako	estropada.
•	 12:30ean,	Sugarri	txaranga
•	 13:00etan,	dantzarien	

emanaldia	frontoian
•	 17:00etan,	Sugarri	txaranga

6 Astelehena 
Konpartsaren informazio bilera 	
Ordua: 18:30	
Lekua: Alhondiga 
Antolatzailea: Getariako	konpartsa
Aurten	80ko	hamarkada	landuko	
dute.	Izena	emateko	epea	zabalik	
dago	maiatzaren	10era	arte;	
udaletxean	edo	getaikokonpartsa@
gmail.com	helbidean	egin	behar	da.

Salbatore Deuna XXII. Pilota 
Txapelketaren hasiera 	
Lekua: frontoia	
Antolatzailea: Gure	Txeru

10 Ostirala 
Kontzertuak: Piñanga pop, 
Fiambre, La virgen 	
Lekua: gaztetxea 
Antolatzailea: Gazte	Asanblada

12 Igandea 
Azkoitiko Musika Bandaren 
kontzertua  
Ordua: 12:30	
Lekua: Salbatore	Deunaren	eliza 
Antolatzailea: Musika	Banda	

Ixidro
Deunaren 
festak 
15 Asteazkena
•	 11:00etan,	txupinazoa	eta	

ikurrinaren	igoera.

•	 Gero,	Zarauzko	txistulariekin	
alborada	eta	kalejira

•	 11:30ean,	meza	eta	prozesioa

17 Ostirala
•	 21:00etan,	bertso-afaria	

elkartean	Julio	Soto	eta	
Amets	Arzallusekin

•	 Ondoren,	musika	eta	festa

18 Larunbata
•	 17:00etan,	ume	jolasak;	

goxokiak;	eguraldi	onarekin,	
puzgarriak...

•	 17:30ean,	toka	txapelketa
•	 21:00etan,	afaria	Azkuen
•	 23:00etan,	erromeria	

Ansorregi	eta	Larrañagarekin
•	 Goizaldera,	txokolate	beroa

19 Igandea
•	 12:00etan,	patata	tortila	

lehiaketa
•	 12:30ean,	meza
•	 13:30ean,	motozerra	

erakustaldia
•	 Jarraian,	sagardoa	eta	

txerriki	errea
•	 17:30ean,	mus	txapelketa	

irekia	elkartean
•	 Ondoren,	amaierako	suziria

18 Larunbata 
Mendi irteera: Aloña Mendi 
ibilaldia	
Maiatzaren	16a	baino	lehen	eman	
beharko	da	izena	turismo	bulegoan		

25 Larunbata 
Sahatsaga Goiko festak
•	 09:00etan,	diana
•	 11:30ean,	etxetik	ekarritako	

I.	Tortila	Patata	Txapelketa
•	 12:00etan,	txupinazoa	eta	

ikurrinaren	igoera
•	 Tortila	eta	txotx	dastaketa
•	 Ondoren,	buruhandiak

•	 14:00etatik	14:30era,	herri	
bazkaria

•	 16:00etatik	20:00etara,	ume	
jolasak:	aulki	jokoa,	ginkana...

•	 19:00etatik	21:00etara,	
Soinuz	Blairen	kontzertua

•	 21:00etatik	00:00etara,	
gau	irekia

•	 00:00etan,	bandera	jaitsiera	

GGAren 11. urteurren festa: 
Hamaika ikusteko jaioak gara
•	 20:00etan,	parrillada	

gaztetxe	kanpoan,	doan
•	 22:30ean	kontzertuak	

gaztetxean:	EH	Sukarra	eta	
Fly	Shit.	Sarrera,	5	euro;	
salgai	Taxko	eta	gaztetxean	

•	 Ondoren	festak	jarraituko	du	
"pieza	jartzaileekin".

30 Osteguna 
Katukale taldearen saioa 
Ordua: 18:30 
Lekua: liburutegia	
Mary	Shelleyren	"Frankenstein"	
liburua	landuko	dute.

31 Ostirala 
Euskal Jaia
•	 18:30ean,	Gure	Txeru	

taldeko	haurren	dantza	
emanaldia	frontoian

•	 22:00etan,	helduen	dantza	
emanaldia	frontoian

	
1 Larunbata 
Euskal Jaia	
Gazte	Alaiak	txistulari	taldea,	Musika	
Eskolako	trikitilarien	emanaldia,	
azoka	eta	bertako	produktuen	
dastaketa,	taloak,	Larrain	
dantza,	irrintzi	lehiaketa,	Trikitilari	
Gazteen	Getariako	20.	Txapelketa	
(maiatzaren	17an	amaituko	da	
izen-ematea),	kantu-jira,	erromeria	
Soinuz	Blai	taldearekin...

2019ko MAIATZA 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.




