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SALBERAK ITSASKABRARI

ZIGOR SAIZAR

JON ANDER DE LA HOZ

Orain Euskadi

Baita gero ere

O

latz Zugastiri entzun nioan kontzertu batean:
"-tasuna atzizkia duten hitzak bolo-bolo
entzungo ditugu egunotan" —bozken ehiza
garaia—: ANIZTASUNA, BATASUNA, ELKARTASUNA,
ASKATASUNA, ABERASTASUNA... Edozein alderdi
politikok bere egingo ditu, baina norbaitek galdetuko balu
"eta NORTASUNAZ zer diozu?". Erantzuna hau, ziur: "Hori
gerorako utziko dugu" edo "Pufff... ur handiak dira horiek".
Poltsikoan karneta eramaten diagu, nortasun agiria,
espaniarra, eta eskatzen digutenean, erakutsi: bozkatzeko,
ordaintzeko, aireportuan, notaritzan... Garai batean
ENArekin saiatu gintuan, non geratu duk? Oroitzapenen
kutxan, Gazte Txartelarekin batera. "Zigor, gu ez gaituk
espainiarrak, por imposición legal zeukeagu karnet hori".
Egingo al diagu saiakerarik gure nortasun inposatuari aurre
egiteko, galdetzeko nor garen, nor izan nahi dugun, alegia,
gure NORTASUNAZ tripetatik hitz egiteko? "Pufff ... ez duk
momentua, gero, orain langabezia, ekonomia, zaborrak,
enpresak, errepideak, pentsioak... Orain Euskadi".
Beste emakume ahaldundu bati entzuna: "Herri hau ez da
itxaron duena izan. Itxaron bagenu ez genuke ikastolarik
izango, itxaron bagenu ez genuke Egunkaria izango,
itxaron bagenu ez zen matematika euskaraz irakatsiko!".
Jonan, zenbat aldiz aditu duk hintzak lo ta jango dek mehe?
Lokartuta gaudek; zertarako bizitza konplikatu notaritza
joan, DNIa erakutsi, eskritura guztiak nahiz Euskadiko Kutxa
edo Kutxabankeko maileguen agiriak españolez irakurri
eta etxea erostea bazeukeagu? Aireportura joan eta ze
esango zioat guardia zibilari, "yo no soy español y tengo
el carné vasco" eta oporrik gabe geratu? Paso, paso!!!
Biok ezagutzen diagun kirolari batek, frogetan izena
ematean, nacionalidad laukian bere herria topatzen ez
zianez, espaniarra ez jartzearren, Zinbawe idazten zian.
Hola egin zizkian Austriako, Alemaniako, Frantziako,
Holandako… triatloiak: "Potzuaga 10, 20808 Getaria,
Zinbawe". Froga bakarrean ez zioaten utzi, badakik non?
Vitoria-Gasteiz. Euskadi edo España?
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A

ntzeratsuko zerbait irakurri nioan Zugastiri duela ez
asko, eta irudipena badiat arrazoi faltarik ez duela.
Bere senarraren azken diskak ere bazekarrek,
zeharka, nortasunaren inguruko hausnarketaren bat, eta,
bide batez, nahikoa ados nagok harekin.
Nire irudiko, nortasuna eraiki egiten dek. Alegia,
inguruan diagun horrek baldintzatuta eraiki den -tasun
bat izan ohi dela. Ez dek kasualitatea, esaterako,
Kataluniako printzerrian ama hizkuntza katalana dutenen
%85 independentziazalea izatea. Datu hori ez dek nire
kupelekoa: GESOPek (Gabinet d'Estudis Socials i Opinió
Pública) egin, eta Miquel Icetak (PSC) berak aitortu zian
Berriari eskainitako elkarrizketa batean, orain asko ez dela.
Norbere nortasunarekin, baina, jokatzeko era asko
zeudek. Eta hor kokatzen diat heuk esandakoa. Arrazoia
dek, eta sarritan entzuten diagu nortasuna —Getarian
izugarri definitua dagoena— kanalizatuko duen
lanabesa —euskal estatua, alegia— lortzeko bidea
pausoz pauso egin behar dela. Jokaldi inteligentea izan
zitekek hori, pragmatikoena akaso. Baina lokartzeko
arriskua izugarri handitzen duena ere bai. Zer ote
ginduake gu euskalgintzaren —herri honen benetako
eragile eta piztailearen— existentziarik gabe?
Kantari eta atzizkiez ari haizen honetan, Zigor, ezin utzi
beste zita bat hona ekarri gabe. Traizio, tradizio abestian
Fiachrasek egin, eta piezan zehar osoki konpartitzen ez
diadan gogoeta batek honela ziok: "Ordundik hona zenbat
eta zenbat dezepzio, euskarari behin eta berriz desprezio.
Zuen buruzagi eta lagunen obsesio, izan da beti Euskal
Herriaren ukazio. Pentsa ezazue Euskadi behingoz balitz
nazio. Nafarroa eta Iparraldea zer ote? Akaso fikzio...".
Bakoitzak atera ditzala kontuak nortaz ari den.
Zinbaweko getariarraz ez, behintzat.
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HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Ane Camposekin kontu kontari

R

ealak Erreginaren Kopako finala Los Carmenes
zelaian jokatzeko bezperan eskolara etorri zen
Ane Campos. Berriketan egon ginen berarekin
Granadara abiatu aurretik.
Zenbat urterekin hasi zinen futbolean?
Txikitan hasi nintzen etxeko terrazan, aitarekin eta
anaiarekin.
Nola izan zen zure lehenengo par tida
profesionaletan?
Logroñon izan zen. Oso urduri nengoen baina
taldekideek asko lagundu zidaten eta oso ondo atera
zen.
Nolakoa izan da zure ibilbidea futbolean?
Plaieroetan hasi nintzen; gero Zumaiakora; ondoren
Oiartzunera bi urtez; eta handik Realera, aurrelari
postuan.
Nola sartu zinen Realera?
Zumaiakon nengoela entrenamenduetara joaten hasi
nintzen. Realekoek ikusi ninduten eta taldean sartzea
proposatu zidaten.

Zer sentitzen duzu partida galtzen duzunean?
Amorrua ematen du, baina pasatakoa pasata dago
eta hurrengoan pentsatu behar...
Zer iruditzen zaizu aurtengo dinamika?
Talde berria sortu dugu eta ondo egokitu gara. Oso
giro ona dugu taldean.
Nolako harremana duzue mutilen taldearekin?
Haiekin ere oso ondo moldatzen gara.
Zein beste ekipotan nahiko zenuke jokatu?
Oraintxe bertan Reala dut gustukoen, baina badaude
beste ekipo onak ere. Athletic eta Bartzelona talde
onak dira.
Iturzaetako ikasle izan zinen aspaldi. Nolako
esperientzia izan zen?
Oso esperientzia ona izan zen. Ahalik eta denbora
gehien atarian futbolean jokatzen pasatzen nuen.
Gogoratzen al duzu 5. mailako tutorea? Eta arlorik
gustukoena?
Karmen izan zen tutorea eta gustukoena soinketa.

Urtean batez beste zenbat gol sartzen dituzu?
Aurtengoak 21 direla uste dut.

Zein duzu, futbolaz aparte, kirolik gustukoena?
Surfa. Udan praktikatzen dut.

Zenbat sari lortu dituzu?
Plaieroetan jokalaririk onenaren saria eman zidaten
eta handik aurrera asko jaso ditut.

Eta janaririk gustukoena?
Pasta. Eskerrak! Partida aurretik beti hori jaten dut eta.

Zeinen kontra izan da zure golik onena?
Aurten izan da, Logroñon. Ez dut inoiz ahaztuko.
Zein izan da zuretzat partidarik zailena?
Logroñoko hura izan zen zailena ere.
Eta gustukoena?
Logroñokoa eta Ligan egindako azkenengo partida;
irabazi egin genuen.
ARTZAPE · 2019ko ekaina

Nola eta non ikusten zara hemendik hamar urtera?
Ni orainean zentratzen naiz eta ez gerokoan, baina
espero dut hemendik hamar urtera futbolean segitzea,
eta ordurako gauza asko aldatzea.
Partida garrantzitsua izango da Granadakoa.
Jokatzerik izango al duzu?
Ez, lesionatuta nago eta eta ez dut jokatuko baina
taldekideak animatuko ditut Kopa Gipuzkoara
ekartzeko.
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IRITZIA

SAIOA MARTINEZ DE
LAHIDALGA

Diketarrak

R

ealeko nesken garaipena eta sortu dituen
erreakzioen inguruko testua ia prest nuen.
Kontsultan entzundakoa ("han ganado, pero
ya les vale, que pesadas"), eta emakumeen futbola
aspergarria zela zioenak Marca egunkaria eskuetan
hartu eta bi eskuak goian zituela "TXAPELDUNAK!"
oihukatu zuenean nire barne sua, amorrua, kudeatu
ezinik egondako minutuen kronika egina nuen. Betiko
leloaren betiko leloa, pentsatu nuen, ordea. Merezi ez
duten garrantziarik ez ematea erabaki nuen, lainoek
ez dezaten eguzkia irentsi.
Paseotxo bat ematera joan nintzen moiara, eta aurretik,
familia bateko belaunaldi ezberdinetako hiru kide
zihoazen. Dike txikiko muturrera iristear geundela,
buelta ematerakoan, hiruek, aurretik hitzik egin gabe,
hanka altxa, dikeko pareta ukitu eta buelta eman
zuten. Ezin izan nuen irribarrea ezkutatu. Badira idatzi
gabeko ohitura zaharrak, arauak, nortasuna eraiki eta
ematen digutenak.
"Zaharrei errespetua" lehen aldiz esan zuenak, ez zuen
ez, arrazoi faltarik. Udarako gauetako Txapakalezkako
ordu luzeak, "marea meter gol" edo "hiru ekipozkako"
arratsaldeak, "poli-kako"ak... Jada ez da hainbeste

ikusten, eta pena da. Zaratatsuak izatearena, ordea,
geneetan daramagun zerbait da, eta eskerrak! hori
ezin izango baitute teknologia berriek, Nintendoak
edo Playak aldatu.
Dikeko pareta ukitzearen gisako ohitura gehiago
egongo direlakoan, ingurukoei galdetu nien ea baten
bat bururatzen zitzaien. Dike txikian pareta ukitzen
den gisara, dike handian dagoen eskulturari buelta
ematen diete batzuek, besteek hemen ere pareta
ukitzen duten bitartean. Katxapora igotzean, Katxapo
barruan dagoen posteari buelta eman behar zaiola
kontatu zidan lagun on batek, bestela ezin ei da esan
bertan egon zarenik. Zenbat alferrikako izerdi bota ote
dudan... Asteburuetako txikiteoaren aurreko Artzapeko
egonalditxoarena aipatu zidaten, baita ere. Kuriosoa
da, zinez.
Bi urteren buruan, Lurraldebusek autobus luzeagoak
egiteko proiektua duela entzun dut, itsasaldeko
aulkietan, banaka, sekula itsasoa ikusi ez dutenen
gisara, getariar bidaiarien kopuruak gora egin baitu
azken urteetan.
Honetaraz gero, ezin esan autentikoak ez garenik.

ZAINTZA
EGUNAK

Ekainak 6
Ilbehera

Ekainak 13
Ilberria

Ekainak 20
Ilgora

Ekainak 28
Ilbetea

Ekainaren 4tik 8ra.
FULDAIN
FARMAZIA
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IZE EZ, TA BERRIKETAN

UXOA IRIGOIEN

Denbora
K

ontxita, Jon, Arantxa eta Mariano. Zuei
eskertzeko atsedentxo bat egin nahiko nuke nire
txoko honetan.

norabidea argituko dien itsasargirik gabe. Pantaila
karratu batean behatza mugituz hitz egiten dugu,
mingaina astinduz aritu beharrean.

Lau bihotz, mila taupada. Lau bizitza, mila bizipen.
Beraien etxe edo txokoetako ateak ireki eta euren
bizipenetan zehar bidaia zoragarriei ekin genien.
Batzuk helduago, besteak gazteago baino guztiek
zuten zer kontatua eta kalaka gozoan aritu
ginen. Denboraren zantzua galdu eta erlojuaren
orratzetatik aske, tik-tak etengabea mutu... Begiak
itxi eta 20 urte zituzten garaietara egin zuten jauzi.
Begiak zabaldu orduko, dirdira berezia islatzen
zuten euren begi niniek, dir-dir, dir-dir...

Kontxita, Jon, Arantxa eta Marianorekin igarotako
denborak ez du preziorik. Ez du tik-tak soinurik,
ez du pantailarik, baina denbora horrek baditu
irribarreak, begi kliskadak, esku mugimenduak...
Gure aurreko belaunaldietatik, edozein liburutatik,
egun Wikipediatik baina askoz gehiago ikas
dezakegu, ikasten dugu, ikasiko dugu.

Askotan, gehienetan, oso maiz ez dugu tarterik
hartzen inguruko jendeari entzuteko. Gizartearen
erritmo zoroari ohi diogu bota
errua geure burua nolabait
zuritzeko, kontzientzia lasai
dugula lotaratzeko. Baina ez,
nahi izanez gero, eguneko
mementotxo
bat
eskaini
daiteke albokoari, minututxo
batzuk besterik ez badira ere.
Sare sozialen garai honetan,
harreman
birtualen
olatu
honetan, noraezean geratu dira
aurrez aurreko harremanak,

ARTZAPE · 2019ko ekaina

Orain dela urte t'erdi joan zinen, amama... Kontu
kontari hasi eta zenbat eta zenbat aldiz esan ote
nizun "Amama, korrika egitera joan behar naiz...",
"Lanera joan behar naiz...". "Joan behar naiz",
"joan behar", "joan"... Zure ahotsa airean hegaldi
goxoan joan zenean konturatu
nintzen entzun gabeko kontu
haiek ere hegan egin zutela
zurekin
batera.
Berandu
bada ere, txoko hau dut
orain belarriak prest, herriko
pertsona heldu orori entzuteko,
behatzak pantailatik askatu eta
mingaina dantzari jartzeko.
Etorriko
diren
bihotz,
bizipen, taupada eta istorio
guztiengatik, topa!
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Antxoa eta hegaluze kanpainaren balorazioa, Antxua Egunean.

Zilarrezko Antxoaren irabazleak, Antxua Egunean.

Antxoa garbitzen.

Antxoa prestatzen.

Bisitariak Antxua Egunean.

Ganbara Berotzen bertso saioa.

Haurrentzako gozoki tailerra.

Herri kirolak.

Arkuarekin dantzan Dantzari Txiki Egunean.
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Dantzaldia Katrapunan Dantzari Txiki Egunean.
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Turismo Gastronomikoaren jardunaldiak, Elkanon.

Prozesioa Meagako Xanixidro festetan.

Inaxi Zulaika eta Joxe Mari Esnal Meagako jaietako omenduak.

Motozerra erakustaldia Meagako Xanixidro jaietan.

Bertso-afaria Amets Arzallus eta Julio Sotorekin, Meagan.

Sahatsaga Goiko Tortilla Patata Lehiaketa.

Tortilla Patata Lehiaketako irabazleak, Sahatsagan.

Argazki gehiago

www.artzape.eus
helbidean.
Soinuz Blai taldea Sahatsaga Goian.
ARTZAPE · 2019ko ekaina

EH Sukarra Gaztetxearen urteurrenean.
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ERREPORTAJEA

Maiatzaren 26ko hauteskundeak
HARITZ ALBERDI IZANGO DA ALKATE
HURRENGO LEGEGINTZALDIAN
Maiatzaren 26a, azken asteotan hainbestetan aipatu den hauteskunde eguna.
Aukeraketa hirukoitza: udal ordezkariak, Batzar Nagusietakoak eta Europako Parlamentukoak. Egunaren amaieran, %80tik gorako parte-hartzearekin, EH Bildu garaile
hiru bozketetan. Ondorioz, Haritz Alberdik hartuko du alkate kargua ekainean.
TESTUA
IURE EIZAGIRRE

A

stelehen goiza kafetegian. Biharamuna dute
herritarrek, hauteskunde biharamuna. Egunkarian
datuak errepasatzen emakume parea barran,
mugikorrarekin gizonezko bikotea mahaian: "HBk atera
dik". "Zarautzen nork irabazi du?", hirugarren emakume
batek beste aldetik; "EAJk".
Hauteskundeak ez dira inoiz egun bakarreko kontua
izaten, are gutxiago maiatzaren 26an bezala,
bozketa hirukoitza denean. Getariarren parte-hartzea
handia izan da bai udal hauteskundeetan, bai Batzar
Nagusietakoetan, baita Europako Parlamentukoetan
ere (%80,57; %80,84 eta %80,37, hurrenez hurren).
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Errolda hazi egin da azken bozetatik eta 2.140
pertsonek zuten bozkatzeko aukera.
Getarian, hiru bozketetan izan da EH Bildu garaile,
eta hurbilekoenari dagokionean, Haritz Alberdi izango
da alkate ekainaren 15eko kargu hartzetik aurrera.
948 boto eskuratu ditu, duela lau urte Nika Lertxundik
lortutakoak baino 15 gehiago. Horrela, herritarren
%55,31k erabaki du botoa Alberdiri ematea.
EAJ-PNVren hautagai Aitor Urrestik ere bere aurrekoak
baino boto gehiago jaso ditu, 719 guztira —Uxoa
Larrañagak 79 gutxiago izan zituen 2015eko
2019ko ekaina · ARTZAPE
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2019 2015

2019 2015

2019 2015

2019 2015

2019 2015

EH Bildu

EAJ-PNV

PSE-EE

EH Bildu

EAJ-PNV

Erreakzioak

Udal hauteskundeetako emaitzen zenbaketa Berdura
plazan jarraitu zuten EH Bilduko eta EAJ-PNVko hainbat
ordezkarik, herritarrekin batera. Alberdik lehen zorion
mezuak jaso eta ospakizunetara joan aurretik hitz egin
zuen ARTZAPErekin: "Eguna guretzat oso ondo joan
da, boto kopurua igo dugu. Aldaketa genuen esku
artean Nikaren zortzi urteko legegintzaldia eta gero.
Beti izaten da bertigoa aldaketagatik, eta emaitza oso
ona izan da". Galdutako zinegotzia ere izan zuen
hizpide: "Orain dela lau urte oso boto gutxigatik lortu
zen eta orain oso boto gutxigatik galdu dugu. Lanerako
pena da zazpigarren zinegotzia galdu izana, ondo
etorriko litzatekeelako hurrengo urteetarako".
Alkateen kargu-hartzea ekainaren 15ean izango da,
EH Bilduren hirugarren legegintzaldiari hasiera emanez.
Lan egiteko modua garbi du Alberdik: "Beti esan izan
dut herria ez garela gu bakarrik; gu gara, EAJ da,
herria da, eragileak dira... Denen uztarketa bilatu behar
da. Programak banatu direnean, EAJrena gorde egin
dut, dena irakurrita. Gauza batzuetan bat egiten dugu,
beste batzuetan ez guztiz baina oinarri bat jartzen dute,
hainbatetan ez... Mahai gainean jartzekoak dira".
Aitor Urresti EAJko zinegotzia ere pozik zegoen egunak
utzitako emaitzekin: "Balorazio ona egin dezakegu,
ARTZAPE · 2019ko ekaina

2019

Podemos

13

6 (%0,35)

42 (%2,45)
27

66 (%3,86)

756 (%44,23)
699

834 (%48,80)
790
21

32 (%1,87)

719

640

Batzar Nagusietarako hauteskundeak

(%41,95)

Udal hauteskundeak

933

Beste hautagaia, PSE-EEko Ignacio Eizaguirre Arocena,
aurrekoekiko urrun geratu da, 32 botorekin. 2015eko
hauteskundeetan baino 11 gehiago jaso dituzte, halere.

parte-hartzea igo da eta hori botoetan ikusi dela
uste dut. Zinegotzi bat gehiago irabazita, herriaren
alde egingo dugu, beti ere Udal Gobernuarekin
elkarlanean". Udaleko zinegotzi banaketa positiboki
baloratu zuen eta gaineratu, jeltzaleen taldea indartzen
duela bosgarrena lortu izanak. "Gure taldea eta
proiektua bultzatzeko aukera handiak ditugula ikusten
dugu", adierazi zuen.

948 (%55,31)

hauteskundeetan—. Bigarren indar bezala geratu den
arren, aurreko legegintzaldian galdutako zinegotzia
berreskuratu du alderdi jeltzaleak, beraz, sei zinegotzik
ordezkatuko dute EH Bildu eta bostek EAJ-PNV.

2019 2015 2019 2015

PSE-EE

PP

Mirene Begiristain Batzar Nagusietara
Getarian EH Bildu izan da alderdirik bozkatuena
Gipuzkoako Batzar Nagusietarako ere, 834 botorekin;
ez, ordea, Gipuzkoan, EAJk botoen %35,59 eskuratu
baitu. Horri esker, jeltzaleek 20 batzarkide izango
dituzte, 2015ean baino bi gehiago. 17 batzarkidek
ordezkatuko dute, aldiz, ezker abertzalea, horien artean
Mirene Begiristain Getariako bizilagunak: "Balorazioa
oso positiboa da, Gipuzkoan 13.000 eta eskualdean
3.000 boto gehiago lortu ditugu". Kopuruaz harago,
hurrengo lau urteetan mankomunitateetan eta herriz herri
lan egiteko "baldintza egokiagoak" izatea baloratu du.
Irakaslea eta ikerlaria da EHUko Ekonomia Fakultatean,
eta lehen sektorea du ikergai, elikadura sistemak, hain
zuzen. Jardun erdiz ikerlari, jardun erdiz batzarkide
izango da aurrerantzean: "Lehen sektoreko eragileekin
eta baserritarrekin elikadura burujabetzaren bidean
egindako lana eramango dugu Batzar Nagusietara.
Haien ahotsa presente egongo da".
Hirugarren hauteskundeei dagokionez, hauek dira
Europako Parlamenturako botoak Getarian: EH BilduOrain Errepublikak 799; EAJ-PNVk 723; Podemos-IUk 74;
PSOEk 60; Juntsek 15; PACMAk 9; PPk 7; Ciudadanosek
7; CV-ECk 4; VOXek 2; eta Recortes Cero-LV-GVEk,
Alterrek, PCPE-PCPC-PCPAk, VOLTek eta PHk bana.
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ION LARRAÑAGA
"EGOERAGATIK ETA BESTE ERRONKA
BAT JARTZEAGATIK ONARTU NUEN"
Une larriak pasa ditu Getariako Arraun Elkartearen talde nagusiak neguan, izan ere, Gorka Etxeberriak
irailean entrenatzaile kargua utzi zuenetik, kosta zaie ordezkoa bilatu zein taldea osatzea. Zailtasunak
zailtasun lortu dituzte asmoak, Ion Larrañaga izango da taldea osatzen duten 16 arraunlarien
prestatzailea. ARTZAPEri azaldu dionez, hainbat probatan hartu dute parte jada, emaitza onekin.
TESTUA
IURE EIZAGIRRE

ARGAZKIAK
JOSEBA FUENTES

ELKARRIZKETA
Azaroan entrenatzaile kargua
hartu zenuenean, trainerua
uretara ateratzea zen helburua.
Klubak deialdia ere egin zuen
herrian, zein izan zen erantzuna?
Lehen utzitako batzuk hasi ziren
eta eskerrak horri, bestela, gaur
egun ez genukeen trainerurik
edukiko. Ez dakit deialdiagatik edo
klubak berak egindako telefono
deiengatik den baina azkenean
lortu da trainerua uretaratzea.
Harremanak izan dira lehen
ibilitakoekin zein kanpoan
dauden arraunlariekin. Batzuek
ezetz esan dute, besteek nahiago
zuten beste zerbait jorratu,
zenbaitek, izatekotan, traineru
potenteagoa nahiago zuten...
Denak errespetatu behar dira.
Oraingoz 16 arraunlari
zarete —bera traineru barruan
joango da—, denboraldia
pasatzeko nahikoa al dira?
Neguan baino lasaiago ibiliko
gara baina, hala ere, nahiko
estu. Entrenatzaile batentzat 1718ko taldea litzateke idealena
baina guk aurten, 16rekin bada
ere, egingo dugu aurrera.
Denak getariarrak al dira?
Zumaiar gazte bat etorri da,
jubenila da baina denboraldia
gurekin egingo du. Pasai San
Pedroko beste bat ere badago,
bizpahiru urtetan Getariako
traineruan ibilitakoa.
Nolako taldea da?
Gaztea, esperientziadun pare bat
daude baina oso gazteak dira,
oraindik egin gabeko arraunlariak.
Fisikoki arina eta burugogorra da
taldea. Ez dugu pisu handirik,
ezta indarrik ere, baina beste
ezaugarri batzuk ditugu eta
horiek indartzen saiatuko gara.
Era berean, gogo handia
duen jendea da eta horrek
ARTZAPE · 2019ko ekaina

Ion Larrañaga itsasora ateratzeko prestatzen.

asko betetzen du. Gogoa
badago, ez dago nekerik.
Nola egokitu dira?
Oso ondo, oso jarrera onarekin.
Ez dute inolako trabarik jarri eta
alde horretatik, oso pozik nago.
Zerbait landu behar
izan duzue bereziki?
Teknika landu behar izan dugu,
entrenatzaile bakoitzak arraun
egiteko bere era duelako.
Horrez gain, gehien bat fisikoa
landu dugu aurten; hain indar
gutxi egonda taldean, fisikoki
potente egoten saiatzen ari gara.
Hori lortu nahiko nuke, indar
falta beste gauzekin orekatzea.
Jada jokatu dituzue proba
batzuk, hortaz, izan duzue
uretan ibiltzeko aukera.
Nola ikusi duzu taldea?
Oso ondo. Gustura geratu ginen
neguan egindako jaitsieretako
emaitzekin. Trainerilletan ere
oraintxe hartu dugu parte
Gipuzkoako Txapelketan eta
ohorezko txandan sartu gara.
Dugun taldearentzat emaitza
onak dira baina, kirolaria
izanda, beti nahi izaten
dugu pixka bat gehiago.
Horretan saiatuko gara.

Hobetzeko geratzen zaizuenaz
konturatzeko balio izan al dute?
Trainerillak bukatuta, fase hori ahaztu
eta abiadura zein erritmoa prestatu
behar ditugu lehiara sartzeko.
Oso erritmo baxuetan ibili gara,
baina produktibitate handia atera
diogu. Orain ea teknikoki nola
portatzen garen erritmo altuetan.
Hori lantzen saiatu behar dugu.
Noiz hasiko da denboraldia?
Ekainaren 15ean.
Zeintzuk izango dira helburuak?
Mutilak gustura ikustea, horrek
esan nahiko du gauzak ondo
egiten ari garela. Denboraldia
bukatzen ari denean nahiko
nuke esatea polita izan dela,
ondo ibili garela, ez garela
elkarrekin haserretu... halakoak.
Lehiari begira, berriz, teorikoki,
salbatzea da helburua. Urte
hasierako asmoa garbia zen:
azken postuetatik alde egin
eta KAE 2 Ligara ez jaistea.
Uste dut koska bat gehiago,
agian, izan daitekeela;
salbazioa baino zerbait gehiago
lortzea daukat buruan.
Nola heldu zitzaizun
entrenatzaile izateko eskaintza?
Klubean esan zidaten jende

13

ELKARRIZKETA
gutxi zegoela, entrenatzaile bila
zebiltzala... Ez nuen ez arraun
egiteko ez entrenatzaile izateko
asmorik, azken hori ez zitzaidan
burutik pasa ere egin. Arraunerako,
laguntzeko, zerbaitetarako prest
egongo nintzatekeen galdetu
zidaten, eta ezetz esan nien
hasieran, beste batzuk, ni baino
hobeak, topatuko zituztela.
Denboraldia hastekotan zela,
gauzak oso beltz zeuden, eta
berriro esan zidaten ea zergatik
ez nintzen animatzen. Azkenean...
Egoeragatik eta neure
buruari beste erronka bat
jartzeagatik onartu nuen.
Eta, gustura hartutako
erabakiarekin? Lortu duzu
egunerokotasunarekin uztartzea?
Saiatu naiz, ez da erraza,
egunerokoa arraunarekin
bateratzea oso zaila da.
Denboraldi bat egin duzu
arraunetik kanpo eta orain
traineruan egongo zara, zer
moduzkoa izan da itzulera?
2017an utzi nuen arrauna,
Hondarribian nengoela. Aurten
berriro arraunean egingo dut,
fisikoak uzten badit, behintzat.
Aurrez ere laga izan dut eta
asko kostatzen da itzulera,
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40 urterekin, ikaragarri.
Arraunera itzultzeko gorputzak
buelta handia eman behar
du eta zaila izaten da.
Urte askotako esperientzia
duzu arraunlari gisa,
ikuspegi horretatik nahiz
entrenatzailearenetik, zer eman
diezaiokezu taldeari?
Esperientzia. Arraunlaria urteen
poderioz egiten da; bat 18
urterekin oso ona izan daiteke
ergometroan, baina urteak
pasa behar dira teknikoki edo
bisualki estropada neurtzeko edo
itsasoa nola gobernatu jakiteko,
arraunlaria izateko, ona izateko.
Nik esperientzia hori daukat,
memento gakoetan estropada
nola bideratu jakitekoa.
Bestela, ez naiz behin ere
arraunlari ona izan, beraz,
bat gehiago izango naiz.
Bakarrik nik esperientzia
eta ibilitako traineruetan
ikasitakoa ekarri ditzakedala.
Zer da ikasitakoa?
Oso zaila da azaltzen.
Itsasoan arraun egitea ez da
ibaian egitea bezalakoa. Teknika
hori ikasi dut: itsasoan arrauna
noiz egin luzeago, noiz motzago,
noiz indar gehiagorekin, noiz
errekuperatu, noiz arnasa

"Talde gaztea da,
esperientziadun pare
bat daude baina
gazteak dira,
egin gabeak"
azkarrago atera, noiz eskatu
jendeari ahalegin berezia
egiteko... Horrelako gauzak.
Arraunean egitea ez da
arrauna sartu eta ateratzea 20
minutuz. Segunduro txalupa
eta itsasoa zer eskatzen ari
den antzematea, sentitzea da.
Hori ateratzea lortu nahi dut.
Zein da zure lan egiteko modua
arraunlari zein entrenatzaile
modura?
Talde lana eta giro ona bilatzen
ditut, erabat. Arraunlariei
esan nien nire ilusio handiena
litzatekeela datorren urtean
gehientsuenak etorri eta esatea
"hi, ba nik berriro arraunean
egingo diat, aurten ondo ibili
nauk". Batzuetan normala izaten
da berriro ez hastea, lanagatik,
bikoteagatik, ikasketengatik, eta
abar, baina gehiengoak esango
balit "ba, ni bai, gogoarekin
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"Arraunak,
osotasunean, buelta
bat eman beharko
luke gazteak
erakartzeko"
bukatu diat eta gustura ibili nauk,
ez dek halako sakrifizioa izan"...
Beste taldeetan eta utzita egon
zaren urteetan, jarraitu al duzu
Getariako arrauna?
Bai, beti segitzen dut.
Arraunlariak "jonki"ak gara,
estropada denak segitzen ditugu,
zein emaitza izan diren...
Nola ikusten duzu arrauna
herrian?
Orain, eskas. Gazte eta senior
gutxi dago, eta kezkatzen nau.
Beti izan dira beste kirol batzuk.
Futbolak beti izan du jarraipena
halako herri txikietan, normala
da. Traineruak orain arte
ziklo bat izan du eta ondo,
baina orain... Asko harritu nau
hain jende gutxi ibiltzeak.
Atzetik ba al datoz?
Memento honetan ez. Lehengo

urtean bateletan Espainiako
Txapelketan bigarrenak geratu
ziren, eta lautik bakarrak
jarraitzen du; bakarrak!

egunetan eta asteburuan. Beste
hiru egunetan gimnasioko
lana egiten dugu: pisuak
altxa, ergometroa...

Fruitua datorrela ikusten duzu
eta hemen daukazunean...
seniorretarako garaian, denok
nahi dugun une horretan,
utzi. Horrek harritzen nau.

Nola animatuko zenituzke
orduan gazteak arraunera?
Oso kirol polita da, taldekoa.
Arraunean kuadrillak egiten
ditugu, lagunak. Hori
esango nieke, arraunera
etorrita laguntasuna, taldea,
kuadrilla... osatzen dela.

Arrauna sakrifikatua denaren
usteagatik izan al daiteke?
Bai, bai, bai, erabat. Ez
dakit zenbat ordu direla,
ez dakit zenbat egun...
Uste dut arraunak, bere
osotasunean, buelta bat eman
beharko lukeela gazteekiko,
haiek erakartzeko; ez klubek
bakarrik, federazioek ere bai.
Ezin ditugu guk estropadak
udan egin eta umeek neguan,
hotzetan, euritan, haizearekin,
txingorrarekin... ez du logikarik.
Urteetan horrela egon gara
baina gero eta ume gutxiago, eta
berdin jarraitzea... Orain dela
50 urteko egoeran segitzen dugu.
Sakrifizioa aipatu da, zuek nola
antolatzen zarete?
Astean sei egunetan entrenatzen
dugu, neguan gutxiago, fisikoa
gehiago lantzen dugulako.
Hemendik aurrera gehiago
joango gara uretara, hiru

Hori eman al dizu zuri
arraunak?
Bai, bai, lagun pila bat eman
dizkit, hori ez dit inork kenduko.
Banderak irabazten dituzu
eta horiek ahaztu egiten dira
baina lagunak hor daude.
Arraunean apuntatu nintzen
lagunak zeudelako eta lagatzea
ere horregatik kosta zitzaidan,
lagunak han uzten nituelako.
Oroitzen duzun memento on bat?
Asko, adibidez, irabazten
duzunean, baina lehen esan
bezala, lagunak. Arrauna
bukatu eta hurrengo egunean,
eta hurrengoan eta hurrengoan,
haiekin geratzea.
Ordu asko pasatzen ditugu
batak bestearekin, dena
dakigu; familia horretan
erlazio handiak egiten dira.

ERREPORTAJEA
Jon Ander de la Hoz

Bilatutako materiala garbituta dago eta lehortzen ari da orain.
Azterketa zehatzagoak egin behar dizkiete adituek; horrek kostu
ekonomikoa duenez, egitasmoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren
dirulaguntzetara aurkeztuko dute datorren urtean.
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Aztarna arkeologikoak
ERROMATARREN GARAIRA
ATZERABIDAIA
Badira hilabete batzuk eliza ondoko eraikin bateko obretan erromatarren aztarnak agertu
zirela. Hasieratik jarri zitzaien data: K.O.go I. mendea, duela 1900 edo 2000 urte, alegia. Ehun urteko gorabeheran gizartea eta bizimodua asko alda daitezkeenez, jasotako
materiala aztertzen ari da Xabier Alberdi hostorialaria garaiko xehetasunak ezagutzeko.

O

tsailak 9, larunbata. Mezua mugikorrean:
"Deituidazu, albiste bat sortu da". Ez
nolanahikoa, gainera: "Aztarnak agertu
dira eliza ondoan obretan ari den eraikin batean.
Bertan dira adituak eta, ahal baduzue, gerturatu".
Aurreikusi gabeko beste hainbat ekintzetara bezala,
ezin bertaratu, eta mesedea eskatu behar taldekideari
—eskerrik asko, Jon Ander, gure partez iraganerako
bidaia egiteagatik—.
Ez zen hutsala egun hartako atzera egitea, erromatar
garaiaren hasiera artekoa, K.O.go I. menderakoa,
hain zuzen ere, orduko data jarri baitiete eraikinean
bilatutako aztarnei. "Duela 1900 edo 2000 urtekoak
dira", esan zuen aurkitu berritan Xabier Alberdi
indusketako zuzendariak.
Zenbait hilabete pasata, garaia mantentzen du
historialariak: "Garbitu ditugunean ez dugu topatu
material berantiarrik, denak oso goiztiarrak dira.
Orain ikusi behar da zenbaterainoko goiztiarrak
diren, aztarnak aztertzean esango digute urte batetik
aurrerako materialen artean agertzen ez den zerbait
dagoen edo ez, orduan gehiago zehaztuko dugu.
Izan ere, ehun urteko tartea da eta ez da berdina
lehen erdia edo bigarrena. Hasierakoak balira,
erromatarrak kostaldera iritsi ziren garaikoak lirateke".
Zer topatu zuten, ordea, eliza ondoko eraikinean?
Bada, erromatar garai hasierako eraikuntza baten
aztarnak. Alberdik otsailean adierazi zuenez,
"eraikuntza handia da, gaur egungo etxea baino
ARTZAPE · 2019ko ekaina

handiagoa; erorita dago, lurrean zituen harlauzak
ikusten dira eta gainean eroritako hormen puskak.
Tartean beraiek erabiltzen zituzten ontzien zatiak
(zeramika), jandakoen hezurren zatiak, egur zatiak...".
Material asko atera zutela azaldu du historialariak,
"ehunka zati; oso aztarnategi aberatsa da".

Prozesua

Halakoetan jarraitzen duten prozesua azaldu du:
"Indusketan, azaltzen diren estratoen kokapenaren
ezaugarriak dokumentatzen dira eta dauden
aztarna arkeologikoak bildu. Izan litezke, kasu
honetan bezala, zeramika zatiak, janari aztarnak,
egur puskak... Horiek jasotzen dira, baita egitura
arkitektonikoak ere, agertzen badira. Gero, garbitu
egin ditugu, lokatza kendu. Orain amaitu dugu
lan hori, eta lehortzeko fasean daude". Garbiketa
konplexua irudika dezakegun arren, modurik
sinpleenean egiten dutela argitu digu: "Ohikoena
urarekin eta hortzetako eskuila leunekin egitea izaten
da, poliki-poliki lokatza kenduz. Ez da prozedura
kimikorik erabiltzen".
Ondo lehortuta, zati bakoitzari bere kodea jarriko
diote, aztarnategiaren izendapena, urtea eta
aztarnaren zenbakia zehaztuz.
Amaitzeko, adituek aztertu behar dituzte material
horiek, "bai erromatar garaiko zeramikan adituak
direnek, bai paleontologiako adituek —historiaurreko
izaki biziak fosilen azterketaren bidez ikertzen
dituzte—. Datazioak ere egin behar dira, Karbono
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14aren froga, besteak beste. Eta lan horiek kostua
dute".
Horiei aurre egiteko, egitasmoa datorren urteko
Gipuzkoako Foru Aldundiaren dirulaguntzetara
aurkeztuko du Alberdik. Beraz, "gauzak luzatu egingo
dira": dirulaguntzarekin aztertuko dituzte materialak
eta ondoren jasoko ditu txostenak. "Horrela jakingo
dut, hezurrei dagokionez, zenbat diren behikiarenak,
zenbat ardikienak, zenbat arrainenak... Horri esker
garai hartako kontsumoa ezagutuko dugu. Eta gauza
bera zeramikarekin".
Azterketak luzatuko badira ere, badute epe-muga
bat, bi urtekoa, Alberdik azaldu duenez. Bitarte
horretan, berak, indusketaren zuzendari gisa, etxean
izan dezake materiala eta egoki uste duen lekura
eraman informazioa lortzeko. Tarte hori pasata,
ordea, Gipuzkoako Foru Aldundiak Irunen duen
Gordailuan utzi beharko du eta bertan bakarrik ikusi
ahal izango da.
Teknikariak indusketa lanetan. /Arg.: Jon Ander de la Hoz

Hargatik, Getariako Udalak aztarnategian topatutako
piezekin erakusketa moduko bat egiteko asmoa du,
herritarrek ikus ditzaten. Oraindik, ordea, ez da
horretarako datarik finkatu.

"Oztopoa" baliabide

Halako aurkikuntzak traba gisa hartu ohi dituzte
jabe askok, besteak beste, atzerapenak eragin
ditzaketeelako esku artean dituzten proiektuetan.
Getariako eraikinaren kasuan hala gertatu da, izan ere,
hotel bat jartzeko ari ziren obrak egiten eta aztarnategi
garrantzitsua azaltzean, legeak egun batzuetako
indusketa egitera behartu du nagusia. Horrez gain,
Gipuzkoako Foru Aldundiak agindu du erromatar
garaiko aztarnak mantentzeko, baita eraikuntzarenak
ere. "Horrek obraren birplanteaketa dakar, dena hustu
eta hodiak jartzea aurreikusita bazegoen, adibidez,
ezin delako", dio Alberdik.

Indusketetan agertutako piezetako bat. /Arg.: Jon Ander de la Hoz
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Hasieran oztopo gisa har daitekeena "aukera izan
liteke". Indusketa zuzendariak dioenez, "jabeak
berehala ikusi zuen hori, beste hotelekiko bereizgarri
bezala hartu zuen, 'oztopoa' baliabide bilakatuz". Hori
horrela, modurik eraginkorrenean erabiltzeko aukerak
aztertzen ari omen da arkitektoa: beirazko zorua
jartzea, estali eta pasabide bat uztea...
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Irunetik Baionara

M

aiatzaren hasieran Irunen lau atxilotu izan
ziren. Pertsona horiek Irunetik Baionarako
bidea egiten "laguntzen" (diru truk) zieten
Frantziara iritsi nahi zuten atzerritar etorri berriei,
polizia frantsesak ipinitako kontroletatik ihesi. Atzerriko
herritarren eskubideen aurkako delitua eta talde
kriminaleko kide izatea egotzi zaie.
Berri honek zer pentsatua sortu digu eta zuekin
partekatu nahi dugu gure hausnarketa.
•

Europar Batasuneko herrialdeen artean, merkatu
bakarra izanik, merkantzien, zerbitzuen, pertsonen
eta kapitalen zirkulazio askea sustatzen da. Baina,
begi bistakoa denez, ez pertsona guztiena.

•

Frantziako gendarmeek Espainiako mugan
kontrolak ezartzen dituzte, atzerritar etorri berriei
sartzen ez uzteko. Afrika eta Asiatik datozen
etorkinek Europara sarrera Mediterraneotik egiten
dute: Grezia, Italia eta Espainiatik. Herrialde
hauek beregan hartu behar dute etorri berrien
ardura. Horregatik, etorkin hauen sarrera galarazi
nahi du Frantziak bere lurraldean.

•
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Espainiako Kode Penalak, 318 bis artikuluan
jasotzen du atzerriko herritarren eskubideen
aurkako delitua eta ondorengoa dio: norbaitek,
zuzenean edo zeharka, pertsonak legearen aurka
trafikagai hartzea edo pertsonen immigrazio
norakoa sustatu, lagundu edo errazten badu,
Espainiatik edota Espainia iraganbide zein
helmuga izanik. Atzerritarren aurkako delitu
izena du delitu honek, baina atzerriko herritarren
ALDEKO bezala definituko genuke, beraien
helmugara iristen laguntzen baitzaie. Gainera,
kasu honetan, ulertzen dugu, epaile senik izan
gabe, ez dela delitu hori gauzatu, etorkinek

beraiek nahi baitute Frantzia eta Europako beste
herrialdeetara joan, eta beste inork ez ditu norako
horiek izatera behartu.
•

Legez kanpo aritzen diren pertsonak dira gaur
egungo legediaren arabera etorkin hauek. Baina,
gure iritziz, legeak berak bihurtzen ditu gaizkile,
eta oso aukera gutxi ematen dizkie legezko
europar hiritarrak izateko. Prostituzioa edo
drogekin gertatzen den bezala, arautu gabeko
edo araudi zorrotzegia duten arloetan gertatzen
den modura, legeak berak behartzen du araudia
ekiditeko bideak arakatzera. Ondorioz, gaizkile
eta mafiak egiten dira garaile. Legeak etorkinak
herritar erregularrak izatera bideratuko balitu, ez
litzaieke gaizkileei pertsonen trafikoan aritzeko
aukera emango, adibidez.

Aurreko parrafoetan jasotakoarekin nahiko argi
geratzen da, Europar Batasuna etorkinei dagokionez,
jarraitzen ari den politika. Ezin esan giza politikak
direnik, gizatasunetik gutxi baitute eta indarkeriatik
soberan. Mediterranear itsasoan salbamendu
itsasontziei trabak ipintzea ere ateak ixteko beste
modu bat da.
Baina, mezu baikor batekin amaitzeko, Europa mailako
Herrien, Pertsonen eta Giza Eskubideen BESARKADA
ekimena aipatu nahiko genuke. Bi helburu nagusi
izan ditu, Durangon, maiatzaren 5ean Ongietorri
errefuxiatuak plataformak eta beste elkarte batzuk
antolatu duten ekimen honek: batetik, migratzaileen eta
giza laguntzaren kriminalizazioa salatzea eta bestetik,
Europako Batasunari giza eskubideetan oinarritutako
migrazio politikak eskatzea.
Beraz, besarkada handi bat europar agintariei eta
gizatasuna izan dezatela irizpide hemendik aurrera!
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Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

Arrauna eta dirua

G

altzen ere ikasi behar omen
da; hori diote batzuek.
Galdu gabe bada ere,
beti ezin dela irabazi ikasi behar
omen da; hori diote beste askok.
Baina irabazi edota galtzeak beste
galeraren bat badakar berarekin,
ezer askorik ezin da ikasi. Azken
honekin bat etorriko lirateke,
ziur, saririk gabe herrira buelta
egiten zuten getariar arraunlariek.
Zergatik? Gastuak euren poltsikotik
ordaindu beharrean egongo
baitziren, betiere, beste erakunde
edo elkarteren bat dirua jartzeko
prest ez bazegoen.
2015eko irailean atal honetan
idatzi moduan, XIX. mende
amaieran hasi ziren estropadak
antolatzen gure kostaldean. 1879.
urtean ospatu zen lehen Kontxako
estropada modura har daitekeena,
eta hortik aurrera, ospea handituz
joan zen nabarmen, gaur egun
arte. 1881ean hartu zuten parte
lehen aldiz getariarrek, baina
banderaren jabe egitea ez zuten
1895a arte lortu. Hurrengo urtean
ere lortu zuten bandera, Frantzisko
Arregi patroi zela honetan ere.
Irabazten zen urte haietan dena
zen oso polita eta erraza, baina
irabazten ez zenean... 1898.
urtean jazotakoa da horren
erakusle onena.
1898ko urriaren 30eko udal
aktan aipatzen denaren arabera,
ARTZAPE · 2019ko ekaina

Arraunlariak. /Arg.: kosteraarraiak.blogspot.com

Cirilo Basurtok bidalitako idatzi
bat irakurri zen. Bertan, Kontxako
estropadan getariarren ontziarekin
par te har tzeak eragindako
gastuak ordaintzen laguntzeko
eskatzen zion Udalari, egiten
zutena Getariaren izena eta
ohorea handitzeko egiten zutela
argudiatuz. Arraunlariek izandako
gastuak 144 pezetakoak omen
ziren: "...se les originaron gastos
por la suma de 144 pesetas y
que no habiendo obtenido en
dichas regatas premio ninguno, la
Cofradía de Mareantes les entregó
70". Gauzak horrela, Udalari 74
pezetako eskaera egiten zion
Basurtok, arraunlarien izenean.

Udalak ezezko borobila
eman zuen, diru eskaera hau
askoz lehenago egina egon
beharko zela esanez. Behar
zen mementoan eskaerarik egin
ez zutenez, gastu hau ez zen
aurrekontuetan sartzen eta mota
horretako partidak agortutzat
eman ziren.
Pentsa daiteke arraunlariek beren
burua seguru ikusi zutela eta
sariren bat ateratzea ez zen beste
aukerarik ez zutela ikusten. Hori
dela eta, ez irabazteak galera
politak eragin zizkien. Ea nork
esango zien kirolari haiei ez
irabazten ere ikasi behar zenik...
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Itsas-zaborra prebenitzeko ituna
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko
Departamentuak 30.000 euro bideratuko ditu
lurraldean itsasoko zaborrak bildu, karakterizatu eta
kuantifikatzeko kanpainak egiteko. Ezin da ahaztu gure
hondartzetan eta itsasoetan hondakinen eta plastikoen
arazoa Gipuzkoak aurre egin beharreko ingurumen
arazorik larrienetako bat dela.
Kanpaina honek, Gipuzkoako kostaldeko itsasoko
zaborraren presentziari buruzko oinarri zientifikoko
azterketa bat egiteaz gain —boluntarioen parte
hartzearekin egiten da—, aukera ematen du itsasoko
zaborrarekin lotutako arazoaren inguruko ezagutza
boluntario horien artean zabaltzeko ere. Era berean,
arazoaren prebentzioan esku hartzeko aukera da.
Gipuzkoako Foru Aldundiak Surfriderren lana babestu
nahi du hitzarmen honen bitartez. Lankidetzaren
helburua da itsasoan dagoen zaborra prebenitzeko
ekintzak indartzea. Horretarako, Gipuzkoan itsasoko
zaborrak bildu, karakterizatu eta kuantifikatzeko
kanpainak egingo dira Donostiako Murgita, Zumaiako
Inpernupe eta Mutrikuko Burumendi kaletan. Kanpaina
horiek kokapen horietako bakoitzean egingo dira lau
urtarotan: negu, udaberri, uda eta udazkenean. Ekintza
hauek Hondarribia, Orio, Zarautz, Getaria eta Debako
udalerrietara ere hedatuko dira.
Boluntarioen egunean, ekitaldi bat antolatuko
da kanpainetan parte hartzen dutenei esker ona
adierazteko. Aldi berean, arazoaren zein Gipuzkoako
kostaldeak itsasoko zaborraren presentziaren aurrean
duen egoeraren zabalkundea egingo da, eta zaborren
sorrera jatorrian prebenitzeko ekintzak bultzatu.

Gipuzkoako hondartzetan 696.591 kilo hondakin
bildu ziren 2018ko urtarriletik irailera. Itsasoan dagoen
zaborra handitzen ari den arazo orokorra da eta
beharrezkoa da irtenbidea emateko neurriak hartzea.
Ingurumenaren Europako Agentziaren arabera,
urtero hamar milioi tona zabor iristen da munduko
itsaso eta ozeanoetara. Era berean, kalkulatzen da
hondakin horien %20 itsasoko jardueretatik datorrela,
eta gainerako %80, lehorretik; neurri handi batean,
jendearen kontzientziazio ezagatik. Horrek sortzen
du kontrolik gabeko hondakinen isurketa, aurrena
ibaietara doana, eta handik itsaso eta ozeanoetara.
Bizkaiko Golkoa ez da zabor horren eraginetik kanpo
gelditzen. Egin diren ikerketen arabera, 0-100 metroko
sakoneran, hektareako zabor flotagarriaren dentsitatea
2,03 pusketakoa da, hau da, Europako gainerako
erregioetakoa baino handiagoa.
Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko
Departamentuak lanean dihardu, 2016tik, LIFE LEMA
europar proiektuan. Horrek ur gaineko itsas zaborren
bilketa eraginkorra egiten laguntzen du, 100 tona
jasoz Gipuzkoan eta Atlantikoko Pirinioetan. Europako
Batzordeko Life programak kofinantzatzen du eta sei
bazkidek osatutako nazioarteko lantalde batek osatzen
du, Gipuzkoako Foru Aldundia buru dela.
2014an, Surfriderren Donostiako lurralde bulegoak
hasiera eman zien OSPAR protokoloaren arabera
Gipuzkoan itsasoko zaborrak bildu, karakterizatu
eta kuantifikatzeko kanpainei, zehazki, Donostiako
Murgita, Zumaiako Inpernupe eta Mutrikuko Burumendi
kaletan.

Informazio gehiago:
Tel. 943 896024
www.getaria.eus
maizpuru@getaria.org
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GARBIÑE IBARBIA

Jasangarritasun irizpideak
Etxebizitzarako erreforma iraunkorrean pentsatzen ari
bazara, kontuan eduki itzazu jasangarritasun irizpide
hauek.
Argi dago, lehenengo gauza energia eskarien
murriztapena da; baina ez hori bakarrik, osasunerako edo
ingurumenerako kaltegarri diren materialen ordezkapena
eta ur aurrezkia kontuan hartzea oso garrantzitsua da.
Energia aurrezteko funtsezko alderdiak isolamendua
eta energia iturria dira. Zentzu honetan planteatu
beharreko ekintzak dira isolamendu termikoa material
iraunkorrekin hobetzea, leihoak beste eraginkorrago
batzuengatik ordezkatzea eta klimatizazio sistemak,
bai berokuntzarako bai hozteko birpentsatzea.
Etxearen isolamendu termikoa hobetzeko material
iraunkorrak erabiltzea egin dezakezun inbertsiorik
onena da: prentsatutako kortxo plakak, material
begetalak edo birziklatutako egur fibren oholak
erabil ditzakezu, ingurumenarekin arduratsu direnak.
Material isolatzaile hauetako edozein poliestireno
edo poliuretanoko xaflak baino hobeak dira bai
osasunarentzat bai ingurumenarentzat.
Etxean dituzun leihoak eraginkorragoengatik
ordezkatzea oso neurri baliotsua da. Beira bikoitza
duten leihoak gaur egun edozein etxebizitzetan
dauzkagu baina posible bada, nahiz eta garestiagoak
izan, argon gasezko aire kamara gehitu dakioke
leihoari, berotik isolatzeaz gain, zaratetatik isolatzen
du. Zenbat eta isolamendu handiagoa, aldaketa
termikoa txikiagoa izango denez, energia aurrezten
da berokuntzan, CO2 emisio gutxiago sortu eta dirua
aurreztuz argindarraren fakturan.

ARTZAPE · 2019ko ekaina

Berokuntza sistema hobetzeko edo aldatzeko,
gas instalazioa baduzu etxean, galdara zaharra
—atmosferikoa edo itxia— alda ezazu gaur
egungo galdara berriengatik. Aldaketak aurrezki
garrantzitsua ekartzen du gasaren kontsumoan. Bai
NOx emisio baxuko galdarei bai kondentsaziozkoei
etekin handia ateratzen zaie ordezkatzen direnekin
konparatuta.
Iturgintza instalazio zaharrak aldatzerakoan polietileno
edo polipropilenozko hodiak erabil itzazu. Nahiz
eta plastikozkoak izan, PVCa baino adeitsuagoak
dira ingurumenarekin. Hodiak PVCezkoak badira,
aldiz, ez du merezi haiek aldatzea, hobe da ur
aurrezki sistemetan zentratzea. Horiei dagokionez,
garrantzitsua da tresna sanitarioak kontrolatutako
deskarga tangarekin aukeratzea.
Estaldurak aldatzerakoan naturalak edo bere
fabrikazioan ingurumenarekin begirunetsuak direnak
aukeratu. Zura edo zeramikazko lurzoruak dira gehien
erabiltzen direnak.
Etxebizitzetan argiztapen eraginkorra planifikatzea
funtsezkoa da argi naturalaren sarrera kontuan
edukiz, LED argia erabiliz eta behar diren argi puntuen
ikerketa eginez. Garrantzitsua da goritasun-lanpara
eta halogenoak aldatzea energia aurrezpenaren
ikuspuntutik ez direlako batere eraginkorrak.
Ikus dezakezuenez, neurri hauek kontuan izanez
gero, epe ertain eta luzera energia aurrezten da eta
zure poltsikoak igarriko du, baita ingurumenak ere.
Denok, indibidualki, dugu ingurumenaren mantenuaren
erantzukizuna!
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KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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GETARIAKO HITZA

ANDRES ALBERDI

Antxamarta

Itsas mundukoa ez denari hitz ezezaguna egingo zaio
seguruenera, baina ez hala kontrara bada. Euskaltzaindiaren
Hiztegian ez da ageri, baina bai beste hiztegi batzuetan
(Orotariko Euskal Hiztegia, Azkue, Mugica...). Haietan,
atxamarta izenez ageri da eta honela definitzen dute: "Lau
amu elkarrekin gogorki lotutako tresna da, aingura itxurarekin.
Karnatarik jarri gabe arrantzatzeko erabiltzen da, batez ere
lazunak".
Getariako arrantzaleek, lehorretik, harraldeko potxak,
olagarroak eta gisako itsaskiak harrapatzeko baliatzen zuten.
Bazuen, hala ere, bestelako erabilera bat ere, pantalairik ez
zenean: kateetan zegoen txalupara joateko erabiltzen zuten,
antxamartarekin txalupa kateatu eta hura behar zen tokira
arrimatzeko, alegia. Moilan, hondotik, txikotak eta gisakoak
ateratzeko ere baliatzen zuten; eta, etxeetan, patiora-edo
eroritako arropak kateatu eta gora jasotzeko ere bai.
Getarian ez du beste adierarik antxamarta hitzak, baina
Hondarribia aldean-eta, tramankulu, tresna, aparatu, katxarro,
gailu, trepeta... adierarekin ere erabiltzen dute.
Gaztelaniaz, popera, plomada, pulpera, araña... hitzak
erabiltzen dira antxamarta izendatzeko.
Oharra: Eskerrik asko Pello Iribar Sorazuri argazkia
lagatzeagatik eta eman dizkigun hainbat argibiderengatik
Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa da
hau. Animatu eta bidali artzape@topagunea.comera
ezagutzen dituzun hitzak.
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AGENDA

2019ko EKAINA
31 Ostirala

Gure Txeruko haurren dantza
emanaldia
Ordua: 17:30
Lekua: frontoia
Amaieran merienda izango da.
Eguraldi txarra bada, kiroldegian
egingo dute.

Gure Txeruko helduen dantza
emanaldia
Ordua: 22:00
Lekua: frontoia
Eguraldi txarra bada, kiroldegian
egingo dute.

1 Larunbata
Euskal Jaia
•
•
•
•

•
•
•
•
•

09:00etan, diana Getariako
txistulariekin.
10:30etik 14:00etara,
azoka, frontoian.
11:30ean, musika eskolako
trikitilariak kalez kale.
Ondoren emanaldia plazan.
12:30ean, jauziak,
Lantzeko inauteria, polka,
fandango eta arin-arinak
eta banakoa, plazan, Gazte
Alaiakeko txistulariekin.
13:15ean, Larrain dantza.
13:30ean, heldu eta gazteen
irrintzi lehiaketa plazan.
17:30ean, Trikitilari Gazteen
Getariako 20. Txapelketa
Berdura plazan.
19:00etatik aurrera
Kuxkuxtu II txaranga eta
kantu jira.
22:30ean, Soinuz Blai
taldearen erromeria plazan.

2 Igandea

Zahartzaroari omenaldia
Meza nagusia, Musika Bandaren
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Agenda www.artzape.eus webgunean
eguneratzen dugu. Adi egon!

eta Salbatore Deuna Abesbatzaren
kontzertua, bazkaria, dantzaldia...
Ignacia Sorazu Ugartemendia eta
Tomas Arregi Albizu dira omenduak.
Antolatzailea: Getariako Guraso
Elkartea

Ordua: 21:00
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola
14 urte da gutxieneko adina.

Ordua: 21:00
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola
14 urte da gutxieneko adina.

14 Ostirala.

San Juan

III. Elkano Saria
Emakumezkoen Eskuz
Binakako Pilota Txapelketa

Ordua: arratsaldean
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola

Ordua: 18:00
Partidak igandetan jokatu dituzte.

4 Asteartea

Kontzertuak: Institute,
Arrotzak eta Olor
Ordua: 20:30
Lekua: Gaztetxea
Antolatzailea: Getaiko Gazte
Asanblada
Sarrera sei euro kostako da.

Iturzaeta Herri Eskolako
ikasturte amaierako festa

16 Igandea

Mendi irteera: UrtiagainAloña-Arantzazu ibilbidea
Ordua: 07:00
Maiatzean bertan behera geratu
zen irteera, orduko ibilbidea
berreskuratuko da. Izena ekainaren
13a baino lehen eman behar da
turismo bulegoan (943 140 957).

Jaiak
23 Igandea

San Juan bezpera
•
•
•

•

11:00etan, meza auzoan
hildakoen alde.
17:30ean, txokolatada ume
eta helduentzat.
18:00etan, Xixka elkarteko
magoen tailerra eta
emanaldia, Herriko Guraso
Elkarteak antolatuta.
19:00etan, hirugihar
pintxoak salgai tabernan.
21:30ean, danborrada
Getariako Musika
Bandarekin.
Gero, San Juan sua.
Ondoren, Aros DJa

8 Larunbata

Haurren Binakako Esku
Pilotako 41. Txapelketako
finala

•
•

Ordua: 11:00
Partidak larunbatetan jokatu dira.

Ordua: 12:00
Lekua: frontoia
Antolatzailea: Gure Txeru

18 Asteartea

San Juan Eguna

VI. Elkano Saria Haurren
Binakako Esku Pilota
Txapelketaren hasiera

IX. Floren Memoriala Futbito
Txapelketako finala
Ordua: 16:00
Lekua: frontoia
Antolatzailea: Gure Txeru

13 Osteguna

San Juan Festetako
danborradako entsegua
Ordua: 21:00
Lekua: Iturzaeta Herri Eskola
14 urte da gutxieneko adina.

20 Osteguna

Katukale irakurle taldearen
saioa

Juan Sebastian Elkano Musika
Eskolako haurren ikasturte
amaierako emanaldia

Ordua: 18:30
Lekua: liburutegia
Idurre Eskisabelen "Goseak janak"
poesia liburua landuko dute.

Ordua: 18:00
Lekua: Herri Eskolako aretoa
Antolatzailea: JS Elkano Musika
Eskola

San Juan Festetako
danborradako entsegua

San Juan Festetako
danborradako entsegua

•

24 Astelehena
•

•
•
•

•

12:00etan, txistorra
ogitartekoak banatuko
dituzte tabernan. Bitartean
trikitilariek giroa alaituko
dute.
12:30ean, umeentzako
jolasak Urritza
taldekoekin.
19:30ean, bertsolariak:
Danel Olano eta Libe
Goenaga.
20:30ean, afari herrikoia.
Sardinak, gazta eta
irasagarra egongo dira
jateko.
Ondoren, erromeria Izer
eta Alabierrekin.
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PUBLIZITATE TARIFAK
Tamainak
4,3 x 4
9x4
13,6 x 4
9x8
13,6 x 8
orri erdia

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

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.

www.artzape.eus
egin bazkide
Txeruko postontzian // info@artzape.eus
Izen-abizenak:
Helbidea-Herria:
Telefonoa:
Helbide elektronikoa:
Kontu zenbakia:
Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

