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Utzidak kontatzen, Jonan, bere herrialdetik ihes eginda, 
bere guraso eta anai-arrebak erahilak izan ondoren, 
itsasontzi bateko kontainerran sartu, ez edan, ez 

jan gabe ilunpetan egunak egin eta gero, Bartzelonako 
mollan lurra hartu eta handik hilabete batzuetara gure 
herrira etorritako mutil gaztea ezagutzen diadala.

Utzidak kontatzen bere herritik  ihesean gurera etorri den 
mutil hau bezala, aurtengo udan ia miloi bat pertsona 
saiatuko direla beraien herrialdeetan pairatzen duten gerra, 
pobrezia eta herrialde aberatsen xahuketatik ihes egiten… 
Baina horietatik hamarretik zazpik heriotza aurkituko dutela 
bidean. Bai, ondo entzun dek, 700.000 hildako. 

Utzidak kontatzen ihesean doazen pertsona hauentzat 
beraien herrira itzultzea dela amets, ez gure Europa, ez 
gure mendebaldea, ez… Hik eta nik gure herria maite 
dugun bezainbeste maite ditek beraien herria. Baina guk 
daukagun bezalako herria: norberaren bizi-proiektua 
garatzeko herria, etxebizitza eta lanpostu duinekin, 
guztientzako osasun eta hezkuntza sistema propioarekin…

Utzidak kontatzen zergatik ez dituzten baldintza horiek 
ihesean datozen pertsona hauek: itxuraz "garatuagoak" 
garen herrialdeetakoak garapen bidean dauden herrietako 
aberastasunak xahutzen dizkiagulako, herrialde horietan 
demokraziarik ez zaigulako interesatzen, usteldutako 
agintari-txontxongiloak baizik, herrialde “xahutzaileetako” 
gobernuak aberats daitezen

Utzidak kontatzen 1970ean Nazio Batuen Erakundearen 
XXV. Batzar Orokorrean, ekonomikoki aurreratutako 
herrialde guztiek Produktu Gordin Nazionalaren % 0,7a 
Garapenerako Laguntza Ofizialera bideratu behar zutela, 

Utzidak kontatzen

ZIGOR SAIZAR

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. 

Oporrak

ARTZAPE Getariarron Topaguneko langileok oporrak 
hartuko ditugu abuztuan, hortaz, hau da aldizkariaren 
ikasturte honetako azken alea. 

Eskerrak eman nahi dizkizuegu hilabete hauetan 
lagundu diguzuenoi, bai kolaborazioak idatziz bai 
elkarrizketetarako zein informazioa emateko tarte bat 
hartu duzuen guztioi. Ikasturte berrian ere ondoan 
izatea gustatuko litzaiguke.

Datozen egunetan webgunean, www.artzape.eus 
helbidean, izan dezakezue herriko kontuen berri. Izan 
ere, abuztuaren 10ean, Salbatore Jaien amaierarekin 
batera, hartuko ditugu oporrak. Era berean, Facebook 
eta Instagramen ere ez dugu informaziorik emango 
egun horretatik aurrera.

Irailaren 2an ekingo diogu berriro getariarron 
proiektuari.

Zuei, irakurleoi, eskerrik asko beste ikasturte bat 
osatzeko konfiantza eta baliabideak eskaintzeagatik.   

Artzape Euskara Elkartea

ZUEN TXOKOA SALBERAK ITSASKABRARI
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Urrutiko intxaurrak 

Nik ez diat errefuxiaturik ezagutzen, Zigor. 
Aitortzen diat, haiengana ere ez nauk askorik 
gerturatu, postureotik kanporako jarrerarik ez 

baitit hartu haien alde. Ez diat alerik ezagutzen, ez 

JON ANDER DE LA HOZ

garapenean dauden herrialde horiei laguntzeko… ia 50 
urte pasa dituk eta ia inork ez dik betetzen hartutako 
konpromisoa… ez eta euskal erakundeek ere!

Utzidak kontatzen maiatzeko hauteskundeak egin aurretik, 
ELAN-Euskadik antolatutako alkatetzarako hautagaiekin 
egindako mahai-inguruan, bi hautagaiek asmo irmoa 
erakutsi ziatela Getariako Udala ehuneko horretara 
irits zedin. Haritz, Aitor… 2020ko aurrekontuak begi 
zorrotzekin eta kalkulagailua eskuetan ditugula aztertuko 
dizkiagu.

Utzidak kontatzen mahai-inguru horretan bi hautagaiek 
ideia zoragarria jarri ziatela mahai-gainean: larrialdi 
egoeran egon daitezkeen pertsonentzat (izan migrante-
errefuxiatu, indarkeria matxistaren biktima, behar bereziak 
dituen pertsona…) Udalak etxebizitza bat eskura izatea. 
Ederra hukek, ezta, Jonan? Horrelako egoera larrian 
datorrena gurean duintasunez hartzea, besoak zabalik.

Utzidak kontatzen ze ederra den itzultzea, utzidak kontatzen 
ze ederra den maite dituanak berriz ikustea, utzidak 
kontatzen zein ederra den besoak zabalik hartzea, beraien 
fede guztiei eustea, haien malkoak baretzea. Utzidak 
kontatzen, Jonan, hegan egiteko hegoak, bakean bizitzeko 
gogoa... ez ditek besterik nahi. Utzidak kontatzen…

naizelako gehiegi arduratu. Garratza dek, baina egiari 
zor, ezin diat besterik esan. Jaso diadan gehientsuena, 
berripaperetako eta irratietako gaurkotasunaren jale 
porrokatua izaki, handik jaso diat.

Ez nauk nor inori egurra ematen hasteko, beraz, isilik 
hobe. Edo agian ez dek horrela ere. Agian, etxean 
egurra ematea egokituko dek. Getarian, Euskal Herrian, 
eta, bereziki, Euskal Herriaren Euskal Erdiko ekialdeko 
lurralde historikoan. Gipuzkoan, alegia. Euskal Herriko 
estruktura nazionalik ezean hura dekelako Gipuzkoaren 
eta Lapurdiren artean gertatzen ari denaren erantzulea, 
niri dagokidan administrazioa den aldetik, behintzat.

Aurrera egin aurretik, ordea, galdera bat, aixkiria: azken 
hilabetean nork ez ote dik Carola Racketeren izena 
entzun? Sea Watch 3 itsasontziko kapitaina atxilotua izan 
huan iragan ekainean, Lampedusako portuan "baimenik 
gabe" 42 etorkin zeramatzan ontzia porturatzeagatik. 
Komatxoen artean jarri diat baimenarena, hori ez baituk 
atxiloaldiaren benetako kausa, aitzakia baizik. 

Eta Racketeri egina lotsari bere izenaz deitu zioagun 
zenbatek zekiagu zer gertatzen ari den Irunen? 
Gauero zenbat etorkin itzultzen dituen Frantziak? Kale 
gorrian, edo areago, linbo batean uzten? Frantziako 
Gobernuaren arabera, iragan urtetik %60 igo dek Irungo 
"onarpen ezen" kopurua. Fernando Grande Marlaskak 
Espainiako Gobernuko orduko Justizia Ministroak 
(2018-10-24) esan zian ez zuela gai hori Frantziarekin 
tratatuko, "ez delako itzulketarik egon, eta halakorik ez 
delako materializatu".

Nola dek posible, orduan, mugan diru truke errefuxiatuak 
pasatzen dabiltzan mafien presentzia areagotuz 
joatea? Lerrook idazten ari nauken artean, Pedro 
Sanchezen inbestidura saioko eztabaida egiten ari dituk 
[Espainiako] Kongresuan. Testua argitaratzen denerako 
jakingo diagu baden, edo azaroan hauteskundeak 
diren. Hauteskundeak ziur egingo ez direnak foru 
hauteskundeak dituk. Interpelazio zuzenagorik ezean, 
urrutiko intxaurrekin aztoratzen jarraituko gaitiztek 
Gipuzkoako BBNNetako alderdi guztiek. Agintekoek, 
muletadunek, eta oposiziokoek. Salbuespenak 
salbuespen, bandera horiak Oriori animatzeaz harago 
doazela gogoraraziz, ordea.

SALBERAK ITSASKABRARI
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Txikia nintzenean, pelikulen titulua irakurri eta 
filma zeri buruzkoa izango zen irudikatzeko 
ohitura nuen. Baziren izenburu batzuk bereziki 

arreta pizten zidatenak. Kramer vs Kramer eta Istorio 
amaigabea (The Neverending Story) ziren horietako bi 
—aitortu behar dut oraindik osorik ikusi gabe ditudala 
bata zein bestea—. Lehenaren kasuan, ez nuen ulertzen 
esanahia, pertsona edo talde bat bere buruaren aurka 
aritzea ezinezkoa iruditzen zitzaidalako. Bigarrenak, 
aldiz, beldur pixka bat eragiten zidan, ikusten hasi eta 
inoiz amaitzen ez zen film bat zelakoan.

Kontu horiekin oroitu naiz azken asteotan herrian jazo 
diren gertaera batzuk medio. Batetik, aurrez aurre 
elkarren aurka talka egiten duten bi Getaria ikusi ahal 
izan direlako; eta bestetik, zuri-beltzeko iragan astunak 
oraina konkistatu duela iruditu zaidalako, historia 
amaigabe bat bailitzan.

Zuri-beltzeko Guetaria
Juan Sebastian Elcano gerraontzi militarraren bisita 
denboran atzera bidaiatzearen modukoa izan 
da. Gurean aspaldian ikusten ez ziren gertaerak, 
gaindituak ziruditen iraganeko kontuak, errepikatu 

baitira: militarren desfileak, bandera espainiarrak, 
helikopteroak etengabe zelatan, gotzainak 
zuzendutako meza berezia militarrak aldarera igota 
zirela, herritarrentzat errepideak ixtea kotxe ofizialentzat 
irekita zeuden bitartean... Behinola ikusi nuen argazki 
zahar batekin akordatu naiz: diktadoreak herria bisitatu 
zuenekoa. 

Era berean, hainbat galdera eta ulertezin eragin 
zizkidan horrek guztiak. Hasteko, Udalak aho batez 
onartutako adierazpen egokia irakurrita, barku 
militarraren bisita nork antolatu zuen jakin nahi nuen, 
eta zein legitimitaterekin. Nola da posible, Udala aurka 
egonda eta herriari ezer galdetu gabe, getariar guztiei 
nabarmen eragin zien halako ekintza bat antolatzea? 
Nola ulertu XXI. mendean barku militarrak herrira 
gonbidatzea? Zein zen horren helburua? Izan ere, 
kasu honetan, militarrak eurak baino, iruditzen zait 
erru gehiago dutela beraiei gonbita luzatu eta alfonbra 
gorria jarri dietenek.

Batzuk betikoa esanez defendatuko dira: bisitariak 
etorri zirela eta dirua utzi zutela herrian, eta mediotan 
Getariaren izena agertu zela... Bisitariak edozein 

Getaria vs. Guetaria

AITOR IRIGOIEN

IRITZIA
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preziotan erakartzea ez zait zilegi iruditzen. Ez dakit 
benetan onurak nork aterako zituen, baina barkuaren 
bisitak suposatu zuen militarren eta polizien presentzia 
eta horrek herrian sortu zuen tentsioa ikusita, 
erantzuleek azalpenak eman beharko lituzketela 
iruditzen zait. 

Gainera, Elkanoren inguruan hausnarketa sakon bat 
beharrezkoa dela garbi dago. Oso kritikoa naiz 
Elkanorekiko; Colon, Cortes edota Pizarro moduko 
konkistatzaileen txalupa berean kokatzen baitut. Hau 
da, 500 urtetik gora irauten ari den zapalkuntza, 
expolioa eta asimilazioa ahalbidetu zuenetako beste 
bat. Baina egia da oso erraza dela bost mende 
geroago atzera begira jarri eta irakasgaiak ematea, 
garai hartako gizartea, baloreak, mundua ikusteko 
modua oso bestelakoak baitziren. Hori onartuta, dena 
den, ezin dut ulertu Elkano jainko gisa irudikatzeko 
azkenaldiko jarrera eta obsesioa. Hego hemisferioko 
pertsonak ere kontutan hartu beharko genituzke 
historia aipatzerakoan. Marinel aparta izan zen 
Elkano, baina "deskubritu" zituen lurretan eragindako 
sarraskiak ezin dira inolaz justifikatu. Horrenbestez, 
omenaldiak baino, iraganaren berrikuspen kritiko bat 
behar da bere figura osorik eta zuzen aztertzeko. Ez 
da bidezkoa deabruaren pare jartzea, baina ezta 
heroi gisa omentzea ere.

Kolore anitzeko Getaria 
Azkenaldian, zorionez, poz handia eman didaten 
berriak ere izan ditugu. Iragan ilunera baino 
etorkizunera begiratzen duen herri aurrerakoi baten 
arnasa adierazten dutenak. Batetik, barku militarraren 
bisita salatzeko herrian sortutako dinamika zoriontzeko 
modukoa da. Hain denbora gutxian halako lana 
egiteak meritu handia du. Herriak egoerak eskatu 
bezala erantzun du beste behin. Poza hartu nuen 
telebistan berria eman zutenean, barkuko bisitarien 
kolan ia inortxo ere ez nuela ezagutzeak, eta aldiz, 
militarren aurkako eta errefuxiatuen aldeko ekimenetan 
aurpegi ezagun asko ikusteak. 

Eta ez nuke ahaztu nahi arraunaren munduan ere 
Getariak historia egin izanak, lehen aldiz patroi neska 
bat mutilen txalupa bat gidatzen ikusterakoan. Gure 
herria holako berriengatik ezagun egitea nahiko nuke, 
militarren bisitagatik baino. 

Ez dakit Kramer eta Kramerren arteko lehian 
nor gailenduko zen. Alabaina, gehiengo batek 
marraztutako kolore anitzeko Getaria, gutxi batzuk 
eusten dioten zuri-beltzeko Guetariari nagusituko zaion 
itxaropen irmoa dut. Zuri-beltzeko iragana ez dadin 
istorio amaigabe bihurtu.

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

ezagutzen dituzun hitzak.

Atarrapoka

Umeek oinez ikasi aurretik eskuak eta 
zangoak lurrean ezarriz ibiltzeko erari 

esaten diogu horrela Getarian. Euskaraz 
beste modu askotara ere esaten zaio: lau 

oinean, lau hankan, lauoinka, katuka, 
katamar, katamarka, katamarrean, marraka, 
katamarroka... ibili. Gaztelaniaz, gatear.

Getarian erabiltzen dugun atarrapoka ibili 
esate-modua ez da inongo hiztegitan ageri. 

Itxura guztien arabera, katamarroka ibili 
esamoldearen aldaera da; katamarroka ibili 

badago, ageri da, hiztegietan.
Goian aipatzen diren katuka, katamarka, 
katamarroka hitzen eraketaren oinarria 
erraz antzematen da zer den: katuka 

ibiltzea, 'katuak bezala ibiltzea'; katamarka 
ibiltzea, 'katamarrak bezala ibiltzea' 
(katamar=kaleko katu); katamarroka 

ibiltzea, 'katamarroak bezala ibiltzea' 
(katamarro=basakatu). Esan bezala, 

katamarroka moldearen aldaera dirudi 
atarrapokak.

Oharra: Enkarna Olaskoagak egin digu 
hitz honi buruz hitz egiteko proposamena.

ANDRES ALBERDI

IRITZIA GETARIAKO HITZA
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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Ignacia Bordagarai Iribar 
Getayan jaio zan, ama Jexuxa 
Mutriku ta aita Alejo. Ama arrai 

saltzaile famosa zun, peskatera 
ona, ta aita arrantzalia. Aiton-
amonak ere arrantza mundukuak 
zitun, alegiya,  moilako familiya 
dia. Getayarrantzat beti eon izan 
da Balentziaga kalian Inaxitan 
denda, ta bertan bea ta ahizpa 
Feli. Oaindike hantxe eoten 

Gure kuadriyak bayetz, ateako 
genula! Halaxe, Jesuitak pasierako 
ibiltze zuen txalupa hartu ta itsasoa! 
Baliza muertuai buelta eman ta 
indartsu ateatze ginan! Artzapetik 
mutilak ta beira eote zian aber 
nola emate genun ziaboga! Nei 
patroi izango nitzala esan tzien ta 
nei inportik ez patroi o arraunlai 
izatia. Entrenatzeko bi taldetan 

Inaxi Bordagarai Iribar
UXOA IRIGOIEN

dia biyak denda gerturatzean eozeini "egun on" ta 
"arratsalde on" esan ta tratu familiar, gertukua ematen. 
Arraun garaian murgilduta gauden hontan, Inaxitake 
badu bere esperientziya hortan, Getaiko aurrenengo 
emakumezko patroia bea baita!

Arrantza beti presente izanda, ibili al tzinan 
arraiakin lanian?
Bai, 9 urtekin hasi nitxan antxuai burua kentzen Ulazianian, 
harriyan gañian jarrita, bestela enitzan ailatzen ta!

Ta nolatan hasi zinan dendari?
Nei arrai saltzia gustatze zitzaiten baino amak esan 
tzin ezetz, denda jarriko zila ta hantxe ibiliko nitzala. 
Halaxe, 18 urte octubrian iteko nitzala, denda jarri 
zin. Francon garaian berez 21 urtekin zan mayor de 
edad ta lanian hasteko edadia, baino gu lenuo hasi 
ginan, beste asko bezela.

Dendan lanian, baino arrantza hurbiletik segiuko zenun.
Bai, bai! Goizeko lautan Pasaira aitai arraya bentan 
eramatea jute nitzan. Handik, geo, denda lanea. 
Bazkalorduan e laguntzea jute nitzan. Itsasuai lotuta 
eon nai bizitza osua! Moila gainetik arrantzan itia asko 
gustatze zitzaiten eta trebia nitzan. Hori bai, txalupan, ez.

Arraunetan nabilela esantxutenian esan diazu zuke 
baezula esperientziya hortan.
Bai!!! Getaira proposamen bat etorri zan, aber 
emakumiok txalupa ateako genun, arraunekua, ta... 

banatze ginan. Jesuiten egurrezko 
esplanada eote zan garai hartan ta kanbiyuak hantxe 
ite genitun.

Zoze pasa zitzaizun esplanada haren gainian.
Kanbiatzeko geau nitzanian esplanada hartan, "nei 
lehorrea eraman, mariatzen ai nitxonda!" esan nioen 
lagunai, ta hayek harrituta "nola mariau ba, Inaxi?!".  
Patroia mariau, alajaina! Hurrengo herriko kronikan, 
"Getaria no saca embarcación porque la patrona se 
marea" etorri zan.

Ordundik ibili al tzea itsasuan?
Oaindike enbarkaziyoik etzait gustatzen, gutxi ibili 
nai, pastilla hartu bihar ez mariatzeko. Nik nahio 
moila gainetik!

Ez zinaten geldik eoteko kuadrila!
Ez hoixe, danea animatze ginan! Gaur egun Gure Txeru 
izenez ezautze deun elkartia, hasieran Txeru zan ta geu 
izan giñan Txeruko aurrenengo umiak, 12 urte genitula.

Berriketaldiya, nola ez, dendan in deu, Feli albuan 
deula, garai hartako argazkiyak ikusten ta barre 
algaraka. Tarteka bezeron bat sartu, fruta pisatu, 
kobrau ta segi elkarrizketakin. Poza emateu holako 
dendetan ibiltziak. Gaur egun, komertzio txikiyak 
gero ta urriago dian hontan, Inaxitanekua altxor bat 
da. "Majiñat denda ikusitxeu ireki ta ixten... Guk 
hementxe segitze deu!". Jarrai dezazuela urte askuan, 
pare!!!

IZE EZ, TA BERRIKETAN
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Herriko umeak eta begiraleak udalekuetan. San Ferminak udalekuetan. 

#Finaestampa erakusketaren inaugurazioa Balenciaga Museoan.

Elkanoren Zeruertzaren estropadako itsasontziak. Tailerretako bat Elkanoren Zeruertzan.

Juan Sebastian Elcano itsasontzia Elkanoren Zeruertzan. Etxeu Nahi Eguneko batukada.

#Finaestampa erakusketako koadroak.

Agintariak ekitaldi nagusitik ateratzen.

ARGAZKI ERREPORTAJEA: UZTAILEKO EKITALDIAK
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Danel Olano, Uxue Alberdi, Libe Goenaga eta Onintza Enbeita, Etxeu Nahi Egunean. Etxeu Nahi Eguneko kontzertuak Katrapunan. 

Ongi Etorri Errefuxiatuakek itsasoan hildako pertsonak gogoratzeko egindako ekintza. Elkarretaratzea militarren etorrera salatzeko. 

Argazki gehiago 

www.artzape.eus

 helbidean.

Getariako parte-hartzaileak I. San Anton itsas zeharkaldian.

I. San Anton Birako helmugaratzea. Euskarabenturako gazteak Getariako plazan.

Irteera I. San Anton itsas zeharkaldian.

ARGAZKI ERREPORTAJEA: UZTAILEKO EKITALDIAK
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Albiste gehiago www.artzape.eus webgunean...

Negu gogorra pasata, taldea sortu eta trainerua 
uretara ateratzea lortu zuen Getariako Arraun Elkarteak 
udaberrian. Betea zuten lehen erronka. 

ARTZAPEren 193. alean egindako elkarrizketan 
gazteak ilusioz mantentzea zuela helburu adierazi zuen 
Ion Larrañaga entrenatzaileak. Zerbait gehiago lor 
ote zitekeen ere bota zuen. Bete da bere iragarpena, 
izan ere, astez aste behetik gora zetorren Esperantzak 
bi bandera irabazi ditu uztailean: lehena Pedreñan 
(Kantabria) uztailaren 20an, eta bigarrena pasa den 
asteburuan Santoñan (Kantabria).

Ohi den moduan, herrian ilusioz eta txaloz hartu dira 
arraunlarien garaipenak, eta zegozkien ongi etorriak 
egin zaizkie kaleetan zein udaletxean.

Igandean, 12:00etan, izango da Getariako estropada. 

Biribilgunea egingo dute Meaga Gainean

Kostako errepidea mozten duten bakoitzean Meagako 
bideak hartzen duen trafiko kopurua tarteko, 
biribilgunea eta autobus geltokia egiteko proiektua 
landu zuen Getariako Udalak 2017an.

Gipuzkoako Foru Aldundiak onartu berri du egitasmoa 
eta iragarri du bi azpiegiturok jarriko dituztela. 
Biribilguneak 35 metroko diametroa izango du, zazpi 
metroko galtzadarekin, 20 metroko diametrodun 
barne irlarekin eta 2,4 metroko diametrodun koroa 
zapalgarriarekin. Bat izan beharrean, hiru autobus 
geraleku egingo dituzte, eta oinezkoentzako 
bidegurutzea, "argiztatua eta semaforoduna". 

Beharrezko lurrak erosteko prozesua jarriko dute abian  
eta amaitzean hasiko dituzte lanak. Bost hilabete 
beharko dituzte obrak gauzatzeko. 587.660 euroko 
inbertsioa izango da. Meaga Gaineko biribilguneak izan dezakeen itxura.

Esperantzako arraunlariak garaipena ospatzen herritarrekin.

Behetik gora dator Esperantza

KLIK BATEAN
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...eta Facebooken.

Hilaren hasieran egin zuen Getariako Udalak kargu 
hartzearen ondorengo lehen ez ohiko udalbatzarra. 
Ezustekoa izan zen, aurreko egunetan akordioak adosten 
ibili baziren ere EH Bildu eta EAJ-PNV, batzarrean atzera 
egin eta jeltzaleek ezetz botatu ziotelako denari. 

Hala ere, EH Bilduko sei zinegotzien baiezkoarekin 
(bost boto ditu EAJ-PNVk) onartu ziren proposamenak, 
besteak beste, batzordeen osaketa:

•	 Euskara eta kultura: Itziar Larrañaga batzordeburu.
•	 Gazteria eta kirola: Ekaitz Esteban.
•	 Ongizatea: Ane Loidi.
•	 Parte-hartzea: Ibon Gereka.
•	 Hirigintza eta ingurumena: Haritz Alberdi.
•	 Tokiko Garapena: Haritz Alberdi.
•	 Ogasuna eta kontuetarako berezia: Nahia Iturbe.
•	 Hezkuntza: Nahia Iturbe. 

Mediku euskalduna eskatu dute anbulatoriorako

Anbulatorioetarako euskaraz ez dakien medikua 
kontratatu dutela salatu dute Getariako, 
Aizarnazabalgo, Zestoako eta Zumaiako udalek, eta 
UEMAk. Horretarako gutuna bidali dute Osakidetzara.

Bertan jasotzen denez, "egonkor eta malgua" kontratu 
motaren bidez hartu da sendagilea urtebeterako, gerora 
kontratua luzatzeko aukerarekin. "Kontratazioaren 
izaeraren arabera, profesional hori ez da lanpostu 
zehatz bat ordezkatzeko, lau osasun etxeetan sortzen 
diren beharrak betetzeko baizik. Hizkuntza eskakizunak 
lanpostuei atxikitzen zaizkienez eta hau ez denez 
lanpostu jakin bat ordezkatzeko, ez zaio hizkuntza 
baldintzarik ezarri", diote. 

Hizkuntza eta osasungintzaren kalitatea lotuta daudela 
uste dute, hortaz, erabiltzaileen hizkuntza eskubideak 
errespetatzeko, mediku elebiduna ekartzeko eskatu dute. Osakidetzan euskara egiteko dioen karteltxoa. /Arg.: ZuZeu

EAJ-PNVko zinegotziak ezetz bozkatzen udalbatzarrean.

Osatu dituzte Udaleko batzordeak

KLIK BATEAN



Salbatore Jaietako konpartsak batzorde berria du aurten, aurre-
koaren jarraipen gisa ari dena. Bi hilabete inguru daramatzate dant-
zariek entseguetan, abuztuaren 6ko emanaldiari begira. Guztira  18 

eta 55 urte arteko 130 pertsona inguru dabiltza.

ERREPORTAJEA
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JAIETAN OINAK ASTINTZEKO  
PRESTATZEN
Herri ekimenek zerbait badute, gertutasuna eta bertakoek bertakoentzat egitearen xarma 
da; trukean, ordea, lan ugari egin behar. "Gu bagoaz", esan zuten duela bi urte  
Konpartsako batzordekideek, eta ondorengoak heldu dira aurten lanerako gogoz. Aste-
bete eskas falta den honetan, buru-belarri dabiltza dena nahi bezala ateratzeko. 

Konpartsako batzorde berria
Testua

IURE EIZAGIRRE

Talde gaztea osatu dute aurtengo Salbatore Jaietan 
konpartsa aurrera ateratzeko: 20 eta 26 urte bitarte 
dituzte batzordekideek. 15 pertsona inguru dira eta 

gutxi batzuek bazuten lotura edo harremana aurrekoekin. 
Haiek hasi ziren, hain zuzen ere, lehen urratsak ematen 
eta jende gehiago batuta, martxotik ari dira lanean. 

Gainera, aurreko batzorde hartako kideen laguntza 
izan dute. "Lotura hori mantendu dute. Esan daiteke 
aurreko batzordearen jarraipena garela nahiz beste 
pertsona batzuk garen eta batzordean lehen aldia 
dugun", dio Ximon Aranguren batzordekideak. 

Lantalde hori izango da aurtengo berrikuntzarik 
handiena, bestelako kontu batzuk ere izango diren 
arren. Esaterako, azken urteetan galduta zegoen herria 
apaintzeko ohitura berreskuratuko dute. "Ez pentsatu 
herri osoa beste hamarkada batera eramango dugunik, 
baina pare bat gauza egongo dira", Mikel Agirrek 
dioenez. Gaineratu du jende ezberdinarekin hitz egin 
dutela eta ideia asko dituztela. 

Arlo ezberdinak lantzeko taldetxoetan banatu dira. 
Koreografiaren ardura Isaak Aranberrik du, azken 
urteetan bezala. Arropa eta dekorazioa prestatzeko, 
berriz, multzo txikiak dituzte. Bestalde, abuztuaren 6an 
beharko dituzten laguntzaileak daude. Hala ere, denen 
artean saiatzen dira gauzak egiten. 

Helduagoak erakartzea
Maiatzaren hasieran egin zuten bilera irekian konpartsan 
apuntatzeko zalantzan egon zitezkeenei beldurra 

uxarazi nahi zieten, adin ezberdinetako jendearen parte-
hartzea bermatzeko. Izan ere, duela bi urteko konpartsan 
gazteak izan ziren gehienak. "Pena eman zigun ikusteak 
konpartsak eduki duen ezaugarrietako bat, adin guztietako 
jendea egotearena, galdu egiten zela. Horregatik saiatu 
da batzordea jende helduagoa erakartzen. Ikusi dugu 
ahoz ahokoak balio izan digula eta jendea animatu dela", 
dio Agirrek. Aurtengo parte-hartzaileek 18 eta 55 urte 
artean dituzte, gutxi gorabehera. 

Batzordeak eta Isaak Aranberrik egindako bilera batean 
hainbat gai proposatu zituzten konpartsarako baina "jende 
heldu samarra erakarri nahi genuenez, pentsatu genuen 
80ko hamarkadarekin pertsona gehiago animatuko 
zirela. Azkenean, aho batez erabaki genuen gaia".

Hala, 70 bikote inguruk eman zuten izena konpartsan, 
gerora, lana eta bestelako ardurak tarteko, zenbaitek 
utzi egin behar izan badute ere. 130en bat pertsona 
biltzen dira entseguetan, astean bizpahiru aldiz. 

Musika eta koreografiak
80ko hamarkadan egon daitekeen musika eskaintza 
zabala kontuan izanda, koreografietarako zein 
erabiltzen ari diren jakin nahi izan du ARTZAPEk: 
"Koreografoak aukeratzen du eta jo du, batetik, musika 
ingeles amerikarrera eta bestetik, Movida madrileñara. 
Zein kanta diren, ordea, ez dugu esango, sekretua 
mantendu nahi dugu-eta". 

Adin jakin batekoak erakartzeko aukeratutako gaiak 
beste zerbait ere eman die gazteei. Izan ere, haietako 

ERREPORTAJEA
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asko geroago jaiotakoak direnez, ez zuten ezagutzen 
garai hartako musika. "Niri gertatu zait kanta bat jarri 
eta albokoari entzutea ez duela ideiarik ere zein den, 
hasieran ezkortasunez entzutea eta gero 'beno, ez da 
hain zatarra' esatea", azaldu du Agirrek. 

Konpartsako bi batzordekideekin hitz egin eta 
minutu gutxira hasi dira azaltzen dantzariak kiroldegi 
aurreko pistara. Ertz batean taldetxo bat jarri da, 
telefono mugikorrean bideoa ikusiz, azken saioko 
pausoak errepasatzen. Gainerakoak hurbildu ahala 
multzokatzen joan dira, berriketan batzuk, oinak 
mugitzen besteak.

Entseguetarako eta abuztuaren 6ko emanaldirako 
bi taldetan banatu dira konpartsakideak. "Baditugu 
denok batera egingo ditugun pare bat kanta, baina 
espazioagatik ia ezinezkoa da, beraz, taldea erdibitu 
egin da koreografia landuagoak egiteko", dio Agirrek. 

Guztira, bederatzi edo hamar abesti izango direla 
azaldu du Arangurenek: "Hala ere, bakoitzak sei kanta-
edo egingo ditu". Ohi moduan, moilan hasiko dira 
eta handik frontoirako bidea egingo dute, bigarren 
emanaldirako. 

Eguna hurbiltzen ari bada ere, oraindik ez dute 
urduritasunik antzeman, eta denboraz ondo doazela 
uste dute. Aste hau aprobetxatuko dute "azkeneko 
errepasoak egiteko".

Arropa
Garaiarekin bat egingo duen arroparekin dantza 
egiteko lantalde bat dabil lanean. Hiru proposamen 
aurkeztu zizkioten batzordeari eta, zenbait eztabaida  
zein gorabeheren ondoren, aho batez erabaki zuten 
janzkera. Arangurenek adierazi duenez, "koloreak 
ikusiko dira, eta rock estilora baino sportera egingo 
dugu, erosoagoa delako dantza egiteko. Partaideen 
jantziak berdinak izango dira, baina koloreak aldatuko 
dira". 

Agirrek eta Arangurenek esker hitzak izan dituzte talde 
horrentzat, Aranberri koreografoarentzat, konpartsa 
posible egin dutenentzat zein aurrekoko kideentzat. 
Bestetik, herritarrak animatu dituzte: "Egun berezia 
izatea nahiko genuke, gu saiatuko gara ahal dugun 
onena egiten". 

Konpartsako entsegua. 

Multzoan dantzan konpartsako entseguan.
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TESTUA eta ARGAZKIAK
IURE EIZAGIRRE

Balbino Inza - Arrantzale 
Zaharren Elkartea

"Gure egitekoa da irailaren 15eko 
ekitaldira etorriko diren herrietako 
ordezkariei eta parte hartzen duten 
komisiokoei bazkaria ematea 
elkartean. Marmitakoa egingo zaie". 

Nerea, Maddalen eta Ainitze - 
Urritza Aisialdi Taldea

"Ginkana bat egingo dugu umeentzat 
Elkano eta Magallanesen bidaian 
zentratuta. Haiek bisitatutako lekuak 
eta hango animaliak, frutak zein 
pasarteak izango ditugu ardatz". 

Bartolo, Iñigo, Ane, Urko eta 
Eneko - Herritarrak

"Herri bazkarirako ardura batzuk 
hartu ditugu: txapelketa egingo 
da, arroza eta espeziak oinarri 
hartuta. Espeziak erabiltzea da 
helburua". 

ITSASOAK IRAGANA ULERTU ETA 
EZAGUTZEKO DAKARREN AUKERA
Aurreko alean iragarri genizuen hainbat herritar, Getariako Udala eta Elkano Fundazioa 
mundubiraren inguruko ekintza sorta ari zirela antolatzen irailerako. Duela egun batzuk 
egin dute Elkanoren Itsasoratzea izendatu duten jaialdiaren aurkezpena. Jendez betetako 
udalbatzar aretoan egin zuten jendaurrekoa. 

Elkanoren Itsasoratzea

Getariarrez betea udalbatzar 
aretoa, Elkanoren Itsasoratzearen 
antolakuntzan dabiltzan elkarteetako 
ordezkariak batzuk, interesa duten 
herritarrak besteak. Aurkezpeneko 
lehen ideia bota du Haritz Alberdi 
alkateak: "Getariarrok pentsatu 
dugu, getariarrok diseinatu dugu 
eta getariarrok bultzatzen dugu". 

Maialen Gereka Getabateko 

ordezkariak azaldu duenez, 
"irailaren 14ean eta 15ean 
ospatuko dena ez da bakarrik 
Elkanok egin zuen itsasoratzea 
oroitzeko, baizik eta historian zehar 
hainbat euskaldunek, haien artean 
zenbait getariarrek, egindako 
itsasoratzea gogoratzeko". 

Egitaraua ardatz hartuta, larunbat 
goizean tailer ezberdinak izango 

direla iragarri dute (antxoarena, 
astronomia eta nabigazioarena...), 
baita haurrentzako ginkana, mural 
margoketa eta txapa tailerra, eta 
ipuin kontalaria ere. Merkataritzan ere 
antzemango da, erakusleihoei esker. 

Herri bazkaria prestatzeko txapelketa 
egingo dute 12:00etatik aurrera. 
Elkanoren espedizioan oinarrizko 
elikagai izan zen arroza izango 

ERREPORTAJEA
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Mundubiraren
ubera
Irailekoa ez dute ezer isolatua 
izaterik nahi, zerbait zabalagoaren 
baitan kokatuko dute; Mundubiraren 
uberaren hasiera izango da. Lelo 
hori hartu dute, hain zuzen, 2022a 
bitarte antolatuko duten ekimen 
sorta izendatzeko.

Itsasontziek atzean uzten duten 
arrastoa da ubera, eta Alberdik 
adieraz i takoaren arabera, 
"getariarrok arrasto horri begiratu 
nahi diogu. Iraganarekin ados 
edo kontra egon gaitezke, eroso 
edo deseroso sentitu gaitezke, 
baina hori baino, iragana ezagutu 
eta ulertu nahi dugu. Hori da 
garrantzitsua gure gaurko egoera 
ulertzeko, eta harago, etorkizuneko 
proiektuak eta ekimenak hobeto 
bideratu ahal izateko. Horiexek 
baitira aldatu ditzakegunak".

Horri guztiari "begirada ireki 
batekin" helduko diotela iragarri 
dute, "bereziki, etorkizuna 
hobetzeko". 

Ane Azkue - Babexa merkatari 
elkartea

"Babexakooi heldutako erakusleiho 
lehiaketa beste zerbitzuetara zabaldu 
dugu. Espedizioak bisitatutako 
lekuetako gauzekin apainduko ditugu 
erakusleihoak".  

Maialen Gereka - Getabat 
ostalaritza elkartea

"Hasieran gure gaiarekin lotutako 
jardueraren bat antolatzeko asmoa 
genuen. Lantalde ezberdinak egin 
dira eta une bakoitzean sortu diren 
beharrei erantzuten saiatu gara". 

dute ardatz, eta parte-hartzaileek, 
gutxienez, bi espezia erabili 
beharko dituzte. Antolatzaileek, bi 
horiez gain, gatza, olioa, sua eta 
paella-ontziak jarriko dituzte. 

Herri bazkariaren ondoren, itsas-
jolasak egongo dira, eta eguna 
amaitzeko, erromeria. 

Igandean, Aitor Urresti zinegotziak 
aza ldu duenez,  "ek i ta ld i 
instituzionalean itun bat emango 
zaie Elkanorekin batera joan ziren 
tripulatzaileen herrietako ordezkariei. 
Izan ere, beti Elkanoz hitz egiten 
da baina beste 34 euskaldun joan 
ziren, 22 herritakoak". Gainera, 
itsasontzietako batzuk Euskal Herrian 
eginak ziren, Ondarroa, lekeitio eta 
Erandion; bertako agintariak ere 
espero dituzte. 

Ekitaldi horren ondoren irudikatuko 
da itsasoratzea eta edozein ontzi 
motarekin parte hartzeko deia egin 
zaie herritarrei.  

Aste kulturala
Ion Irurzun Elkano Fundazioko 
zuzendariak dio Elkanoren 
Itsasoratzea jaialdiak bat egiten 
duela beraien lan lerroekin, 
dibulgazioa eta sarea lantzen 
dituelako batez ere.

Jaialdiari testuingurua emateaz gain, 
aste kulturala antolatu dute aurreko 
egunetarako, hitzaldi eta mahai-
inguruekin. "Hitzaldiek ikuspegi 
historikoa eta zientifikoa landuko 
dituzte. Historiak gauzak kontatzen 
ditu eta zientziak, aldiz, arrazoitu 
egiten ditu". 

Gainera, Aranzadi Zientzia 
Elkartearen eskutik, izarren behaketa 
egiteko asmoa dute. "Garai hartan 
ez zegoen GPSrik eta itsasoan 
izarrei begira ibiltzen ziren", dio.

Elkanoren Itsasoratzea jaialdiaren antolakuntzan dabiltzan herritar, elkarte eta erakundeetako ordezkariak. 

ERREPORTAJEA
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Aurreiritzi, estereotipo, diskriminazio

Azken urteotan mugimendu kontserbadoreak 
hedatzen ari dira mundu zabalean eta gero 
eta botere handiagoa ematen ari dira eskuin 

muturreko talde eta alderdi politikoei; horren lekuko 
dira, esaterako, VOX espainiar estatuan, Marie Le Pen 
Frantzian, Bolsonaro Brasilen, Viktor Orban Hungarian, 
Salvini Italian edota Donald Trump AEBtan. Agerikoa 
da mugimendu horiek politika kontserbadoreagoak 
gauzatzera bultzatzen dituztela gainerako alderdi 
politikoak.

Mendebaldeko demokrazietan, azken hamarkadetan, 
planteamendu progresistekin lotu izan dira nagusiki 
gizarteko sektore gazteenak, hau da, giza-eskubideen 
defentsarekin, demokrazia zabaltzearekin, eta 
gutxiengoak eta ingurumena babestearekin. Gaur egun 
ere horrela gertatzen da nagusiki, baina eskuinean 
edo muturrerago dauden planteamenduak ere indarra 
hartzen ari dira eta ustez balio "progresistekin" nahasten 
dituzte hainbatetan.

Gizarte-talde kontserbadoreen balioek, aldiz, 
askotan lotura zuzena dute erlijio-sinesmen estuekin, 
komunitatearen defentsarekin, identitate nazionalarekin, 
immigrazioari eta desberdinari beldurrarekin, familia-
ikuspegi tradizionalarekin eta abarrekin. Ildo horretatik, 
nazionalismoa da eskuin muturreko ideologia 
guztien ezaugarri nagusia, izan ere, batasun etniko 
gisa irudikatzen dute nazioa, eta, horrekin batera, 
nazioaren kultura eta identitate etniko eta nazionala 
goraipatzen dute, kulturaren eta identitatearen 
irakurketa oso mugatua eginez. Horren ondorioz, 
haien ikusmoldearekin bat ez datozen gizarteko sektore 
zabalak kriminalizatzen dituzte, ahulenak bereziki: 
atzerritarrak eta etorkinak, pobreak batez ere.

Larriena da talde horiek gero eta oihartzun handiagoa 
dutela komunikabideetan, eta haiek aldarrikatzen 
dituzten hainbat ideia gizarteko sektore zabalagoetara 
hedatzen ari direla, baita haien burua eskuin muturretik 

urruti ikusten duten askorena ere. Izan ere, nork ez 
ditu entzun edo pentsatu, esaterako, atzerritarrek lana 
kentzen digutela, gizarte zerbitzuei esker bizi direla 
iruzur egiten adituak direlako, gure balio-sistema 
arriskuan jartzen dutela ez dituztelako gure ohiturak 
errespetatzen, getoetan bizi direla, ez dutelako gurekin 
nahastu nahi, eta abar?

Desberdinarekiko beldurra eta mesfidantza dago 
guztiaren atzean, baita aurreiritziak, estereotipoak eta 
diskriminazio-jarrerak ere. Hiru termino horiek zailak 
dira bereizita ulertzeko, elkarri estuki lotuta daudelako.  
Haien definizioetara joz, honela laburbil ditzakegu:

Aurreiritzia jarrera oldarkorra da, talde bateko kide 
den pertsona batekiko mesfidantzazko sentimendua, 
pertsona hori talde horretako kide izate hutsagatik. 

Estereotipoak. Gizarteko talde guztietan daude, eta 
ez dira ez negatiboak ez positiboak. Talde bateko 
kide batzuen ezaugarriak talde osoari egiten zaizkion 
atribuzio orokortuak dira. Pertsonei talde horren 
ezaugarriak ezartzen zaizkie, haien indibidualtasunetik 
epaitu beharrean.

Diskriminazioa. Diskriminazio kulturalak edo 
arrazakeriak jarrera eta intolerantzia ekintzak sortzen 
ditu modu homogeneoan hautematen diren talde osoak 
arbuiatuz. 

Erraza da askotan eskuin muturrari edo bestelako 
muturreko mugimenduei buruz hitz egitea, baina askoz 
zailagoa da gertukoen edota geure pentsamendu 
edo jokabideen kontziente izatea. Har dezagun, 
beraz, entzuten dugunarekiko distantzia kritikoa, 
albora ditzagun zurrumurru eta aurreiritziak, egiazta 
eta kontrasta dezagun heltzen zaigun informazioa, 
utz ditzagun orokorkeriak alde batean eta saia 
gaitezen jarrera enpatikoak lantzen. Hori gure esku 
dago-eta.
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Getariarrak Biarritzen
Udaletxeko artxiboetatik

EREITEN Kultur Zerbitzuak

Udal aktek 1906ko banderaz 
besterik ez dute hitz egiten. 
1906ko abuz tuaren 27ko 
u d a l  a k t a r e n  a r a b e r a , 
Nazioarteko Biarritzeko Bandera 
irabazteagatik 600 pezeta 
eta domina bat jaso zuten 
estropadaren antolatzai leen 
eskutik. Dirudienez, Udalak ez 
zuen gutxiago izan nahi eta 
dominaren bat eta bandera bera 
jende guztiari erakusgarri uzteko 
baldintzapean, udal funtsetatik 
100 pezeta emango zizkietela 
adostu zuten, Biarritzerako joan 
etorriak eragindako gastuak 
konpentsatzeko asmotan. Urte 
batzuk lehenago eskatuta jaso 
ez zutena, honetan eskatu gabe 
ere jaso zuten arraunlariek.

estropadek jendetza izugarria 
erakartzen zutela. Baina oso 
bitxi, eta aldi berean, ulergaitza 
egiten dena udalbatzarraren 
erabakia da. Zergatik 1906ko 
garaileei omenaldia egin eta 
1908koetaz ahaztu? Gainera, 
ez dago zalantzarik hamar 
urte beranduagoko omenaldia 
ez zela izan ospakizun xume 
e ta  ga r ran tz ia r i k  gabea, 
garaipena oroitzeko bandera 
berezi bat egin baitzitzaien 
arraunlari parte-hartzaileei: "Se 
acordó el hacer una bandera 
en conmemoración del premio 
obtenido por los remeros de esta 
villa en las regatas de traineras 
celebradas en Biarritz en el año 
mil novecientos seis".

Azken hilabete hauetan 
sor tutako haria eutsiz, 
udal artxiboan dauzkagun 

arraunaren aipamenak jarraitzea 
izango dugu helburu ondorengo 
lerroetan. Ekaineko idatzian 
1911.  urteaz aritu baginen, 
bost urte igaroko dira arraunaren 
aipamen berri bat jasotzeko, udal 
aktetan betiere.

1916ko  i r a i l a r e n  23ko 
udalbatzarrean arraunlar iei 
eskerrak emateko akordiora 
iritsiko dira, baina ez urte horretan 
izandako lorpen batengatik, 
hamar urte lehenagoko garaipen 
batengatik baizik. Ez da hori 
gauza har r igar r i  bakar ra: 
irabazitako bandera ez zen 
Donostiakoa, aurreko aktetako 
aipamen guztietan gertatzen 
zen moduan, Biarritzekoa baizik. 
Biarritzeko banderak urte gutxi 
batzuetan ospatu ziren, 1893 
eta 1908 ar tean, eta iturri 
ezberdinek diotenaren arabera, 
ospatutako azken hiru urteetatik 
bietan izan ziren Getariako 
arraunlariak garaile, 1906 eta 
1908 urteetan.

Garaipenak pozgarriak izango 
zirela zalantzarik ez dago, 
Getariaren izen eta ohorea 
nazioartean zabaltzeko aukera 
ezin hobeak baitziren, ezin baita 
ahaztu aztergai daukagun garaian 
Biarritz Frantziako hiri turistiko 
garrantzitsuenetako bat zela eta 

Biarritzeko estropadak. Taula gaineko olio-pintura. /Egilea.: Jose Villegas Cordero.
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Azken asteotan etxeko hondakin handi asko 
(altzariak, etxeko tresna elektrikoak, bestelako 
etxeko tresnak, koltxoiak...) agertu da 

edukiontzien inguruetan, tokatzen ez den egunetan 
eta narras utzita.

Horrela, lerro hauen bidez gogoratu nahi dugu zerbitzu 
honek dituen arauak.

Alde batetik, hondakin handiak egun eta ordutegi 
hauetan atera behar dira:

•	Aian,	igandetan,	20:00etatik	22:00etara.
•	Getarian,	astelehenetan,	20:00etatik	22:00etara.
•	Orion,	asteartetan,	20:00etatik	22:00etara.
•	Zarautzen,	asteazkenetan,	20:00etatik	22:00etara.
•	Zumaian,	ostegunetan,	20:00etatik	22:00etara.

Hondakin handi gisa hartzen dira tresna eta altzariak, 
bestela esanda, etxebizitza berritu edo aldatzearen 

Informazio gehiago:

Tel. 943 896024
www.getaria.eus

 maizpuru@getaria.org

Hondakin handiak
ondorioz herritarrek baztertzen dituzten etxeko altzari 
eta ekipamenduak. Honakoak, zehatzago esanda:

•	Altzariak.
•	Etxeko	tresna	elektrikoak,	handiak	eta	txikiak.
•	Informatika	eta	telekomunikazio	ekipoak,	kontsumorako	
aparailu elektronikoak.
•	Erabili	ezin	diren	etxeko	bestelako	tresnak.

Hortaz, debekatuta daude hauek:

•	 Maneiatzeko	 bitarteko	 mekanikoak	 (garabiak,	
poleak...) behar dituzten hondakinak edo bere 
horretan garraiatu ahal izatea ezinezko egiten duten 
hondakinak uztea.
•	Hondakin	 handiekin	 batera	 bestelakoak	 uztea,	
bereziki eraikuntzako obra txikietako hondakinak, 
etxeko konponketa eta berritze lanetako hondakinak, 
pneumatikoak...
•	Hondakin	handiak	uztea	Udal	Elkarteko	zerbitzu	
teknikoek horretarako ezartzen dituen egun eta 
ordutegitik kanpo.

Gogoratu nahi dugu aipatu trasteak txukun utzi 
behar direla ohiko bilketarako erabiltzen diren 
edukiontzien aldamenean, pasabidea oztopatu 
gabe.

Nahi izanez gero, hondakin handiak garbiguneetara 
eraman daitezke —hiru ditugu eskualdean, astelehenetik 
larunbatera zabalik—.

BI HITZETAN
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 GARBIÑE IBARBIA

Kolorea ideiak, sentimenduak eta zirrarak 
adierazten dituen sinboloa da. Nahiz eta begiekin 
nabaritu, gure gorputzak bost zentzumenekin 

erreakzionatzen du, hotz, bero, poz, tristura, atseden 
edo beste edozein sentsazio subjektiborekin.

Eragin psikofisikoaz gain, koloreek indar sinbolikoa 
ere badute, beraz, gure jarduera eta sentimenduekin 
erlazio zehatza dute.

Betidanik erabili izan da kolorea. Zibilizazio guztiak, 
garai historiko desberdinetan, koloreaz baliatu izan dira. 
Hasierako gizakiak kolorearen potentzia adierazkorra 
ezagutu eta hartaz baliatu ziren haitzuloen grafismoak 
nabarmentzeko koloreztatutako lurren bitartez. 

Kolorea

Erlijioan, eliza katolikoak, liturgi ospakizunaren 
arabera, apaizen soinekoetan kolore desberdinak 
erabiliz potentziatzen du hauen sinbolismoa: 
inongo jai berezirik ospatzen ez den egunetan 
berdea erabiltzen dute itxaropen sinbolo bezala, 
txuria poztasun sinbolo gisa Gabonetan, morea 
eta purpura penitentzia eta doluaren sinbolo 
bezala Aste Santuan... Politikak, aldiz, kolorea 
desberdintasun ideologikoekin erlazionatzen du 
eta horrela, kolore gorria ezker joerekin lotzen 
du. Hizkuntza desberdinek ere koloreak erabiltzen 

dituzte ideiak adierazteko, euskarak adibidez: 
gorriak ikusi, xoxoak beleari ipurbeltz...

Koloreek mezu bat transmititzeko eta pertsonen 
por taera aldatzeko ahalmena dute. Bere 
sinbolismoa itzela da, halabeharrezko kontraesan 
guztiekin, kultura eta heziketa mailaren, sinismen 
erlijioso edo ideologikoen, sexuaren, adinaren edo 
arrazaren arabera.

Publ izi tateak, modak eta abarrek kolorea 
erabiltzen dute produktuen aurkezpenean erreakzio 
emozionalak eragiteko duen ahalmenagatik. 
Gainera, horrek eragina du erosketak egiterakoan, 
hartutako erabakian. 

Arkitekturan eta barne diseinuan koloreak, aipatutako 
erreakzioez gain, espazioaren hiru dimentsioko 
ezaugarriak nabarmentzeko ahalmena du. Horregatik 
erabiltzen da, espazioaren pertzepzio fisikoa aldatuz, 
espazioak eraldatuz, eta atmosferak eta sentsazioak 
sortuz. Erabilitako konposizioaren arabera, gelak dena 
baino zabalagoenaren sentsazioa eman dezake, baita 
altuagoarena, epelagoarena edo alderantzizkoarena ere. 

Koloreak komunikatu egiten du, ez ahozko 
komunikazioa da.

DISEINUA
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Botika ontzi bat ez da kaxa soil bat, funtsezko informazioa ematen du, eta medikamentua egoki erabiltzen 
lagundu. Fitxa honek informazio hori topatzen eta argitzen lagunduko dizue: 

Medikamentu ontziak irakurtzen

Merkataritza izena: laborategiak 
botika zer izenekin merkaturatu duen 
adierazten digu.

Nazio kodea: botika identifikatzen 
duen zenbakia, NANaren antzekoa.

Fabrikazio sorta eta 
iraugipen data.

Aurkezpena: zehazten du zer 
printzipio aktibo duen botikak, 
zer dosi hartu behar den, zer 
forma farmazeutiko duen 
(pilulak, kapsulak, sobreak, 
xarabeak...) eta emateko 
bidea (ahotik, modu topikoan, 
s udu r r e t i k ,  ondes t e t i k , 
larruazaletik eta abar).

F a r m a z i a 
laborategia. 

Zigilu kupoia: ontziko zati bat, 
farmazietan mozten dutena, 
botika eman dela egiaztatzeko.

Piktogramak

Gidatzeko edo makinak 
erabiltzeko gaitasuna 
gutxitu dezake.

Fotosentikorra izan 
daiteke (eguzki-argitan, 
gehiegizko erantzuna).

M e d i k a m e n t u a k 
jasotzeko puntuan bota.

Siglak

EFP Botika honen publizitatea egin 
daiteke. Errezetarik gabe.

EFG Medikamentu generikoa.

TDL Iraupen luzeko tratamendua 
(gaixotasun kronikoetarako).

DH Ospitale diagnostikoko 
m e d i k a m e n t u a  ( m e d i k u 
errezetarekin eta ikuskaritzaren 
oniritzia duela).

ECM Mediku-kontrol berezia behar 
duen botika, erreakzio kaltegarriak 
izan ditzakeelako (mediku-
errezetarekin eta ikuskaritzaren 
oniritzia duela).

Sinboloak

Mediku-errezetarekin.

Botika psikotropikoa. 
Mediku errezetarekin.

Estupefazienteen mediku 
errezeta.

Gorde hozkailuan. Ez 
izoztu.
5 urte baino lehen 
iraungitzen da.

FARMAZIAREN AHOLKUAK
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EIDER IRIBAR

Etxeko leihoetako zirrikituetatik haizea sartzen 
bazaizu eta berogailuaren kontsumoan diru asko 
gastatzen baduzu, leihoak aldatzeko ordua da. 

Dendara joan zara eta galduta zaude: batetik PVCa, 
bestetik aluminioa, gainera gas argoia... Etiketek diote 
denak direla leiho super-isolatzaileak. Azkenean, 
saltzaileak esaten dizunaz fidatu beste erremediorik 
ez duzu. Hona hemen lagungarri batzuk hori ez 
gertatzeko.

Alde batetik, beiraren ezaugarriak begiratu behar 
ditugu, eta bestetik, markoarenak:  

Beira

•	Hirukoitza,	bikoitza	baino	hobeto.	Egia	da,	ordea,	
merkatuan prezioan duten aldea nabarmena dela. 

•	Etiketari	begiratzen	badiogu,	4-12-6	(bikoitza)	eta	
4-12-6-12-4 (hirukoitza) zenbakiak azalduko zaizkigu.  
Beira eta horien arteko aire-ganberen lodierak 
adierazten dituzte, konposizio ordenaren arabera. 
Zenbat eta lodiera handiagoa izan beirak eta aire-
ganberek, efizientzia altuagoakoa da leihoa.

Leihoak aldatzeko zergatia beti ez da izaten 
energiaren kontsumoan aurreztea, arazo akustikoei 
aurre egitea baizik. Kasu horietan, faktore garrantzitsua 
da lodiera. Alde batetik, ahalik eta lodiera handieneko 
aire-ganbera aukera ezazu; bestetik, bi beirak lodiera 
ezberdinekoak dituen konposizioa.

•	Ez	diezazuela	saldu	emisio	baxuko	lamina	ez	duen	
leihorik, gaur egun ia denek daukate, nahiz eta ez 
den ikusten begiratu batean. Frogatu nahi baduzu 
zure leihoak baduen ala ez, hona hemen modu bat: 

Leihoak aldatzeko gida
jarri mugikor baten linternarekin leihoaren aurrean eta 
argi puntuak ikusiko dituzu islatuta. Bigarrenak ala 
hirugarrenak kolore ezberdina hartzen badu (morea 
edo gorri iluna), lamina duelako da. Ez zaitzatela 
engaina! 

•	Leihoaren	propietate	termikoak	hobetzen	dituen	gasa	
da argoia. Aire-ganberan sartuta dago eta hori ere ez 
da ikusten. Gainera, ez du asko garestitzen leihoa. 

•	Hegoaldera	ematen	duen	leiho	bat	baduzu	eta	udan	
bero asko sartzen bazaizu, beiraren eguzki- faktoreaz 
galde ezazu. F balioarekin adierazten da eta 0,4-
0,8 artean ibiltzen da. Zenbat eta balio baxuagoa 
izan, orduan eta eguzki-erradiazio kantitate gutxiagok 
zeharkatu du leihoa. 

Markoa

•	Material	 ezberdinak	 daude:	 PVCa,	 aluminioa,	
egurra eta egurra aluminiozko akaberarekin. Azken 
urteetan gehien erabili dena aluminioa izan bada 
ere, termikoki ongien funtzionatzen dutenak PVCa eta 
egurra dira. Aluminioak zahartze hobea du. Prezioz, 
ordea, egurrezko markoak eta aluminiozko akabera 
dutenak dira garestienak. Aluminiozkoa hautatzen 
baduzu, zubi-termikoaren haustura duela ziurtatu 
ezazu, zenbat eta lodiagoa hobe.

Hori guztia dela eta, kalitate-prezioa erlazioaren 
arabera leiho bat gomendatu beharko banu, beira 
bikoiztuna, gas argoi eta emisio baxuko laminaduna 
eta PVCzkoa izango litzateke. Dirua muga bat ez bada, 
berriz, beira hirukoitza, gas argoi eta emisio baxuko 
laminaduna eta egurra aluminiozko akaberarekin 
gomendatuko nuke.

ARKITEKTURA
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1-2 Og.-Ol. 
Marmitako Lehiaketaren 
ondorengo herri 
bazkaritarako txartelen 
salmenta 

3 Larunbata 
Eskulanak 
Ordua: 09:00 
Lekua: Kaixo Mustoren lokala 
(Herrerieta kalea)  
Ozeanoa ardatz, naturaren aldeko 
sentimendu eta jarrerak bultzatzea 
du helburu Kaixo Mustok.

VI. Elkano Saria Haurren 
Binakako Esku Pilota 
Txapelketako finalak 
Ordua: 18:30 
Lekua: frontoia  
Benjamin, alebin eta infantil 
mailako partidak jokatuko dituzte. 

4 Igandea 
Getariako X. Ikurrina
Ordua: 12:00
KAE1 Ligako estropada.

III. Elkano Saria 
Emakumezkoen Eskuz 
Binakako Pilota Txapelketako 
finala 
Ordua: 18:30 
Lekua: frontoia

Getariako VIII. Baltsa 
Txapelketan izen emateko 
epearen amaiera 
Lekua: 688806145 telefono 
zenbakia (Jokin)
Gutxienez 12 urte izan beharko 
dira, eta baltsa bakoitzean zortzi 
pertsona joan daitezke gehienez. 

Baltsak eskuz eginak izan beharko 
dute. Dike berriko esplanadatik 
irten eta antxerriraino joango dira 
uretatik; gero, baltsarekin Itsas 
Etxeraino heldu beharko dute.

Salbatore
Jaiak
5-10 Al.-Lr.
Programa guztia webgunean jarriko 
dugu eskura dugunean. 

6 Asteartea 
XXII. Salbatore Deuna Pilota 
Txapelketako finala  
Ordua: 17:30 
Lekua: frontoia
Kadete, jubenil eta 22 urtez 
azpikoen partidak.

7 Asteazkena 
VIII. Futbito Txiki Txapelketa  

8 Osteguna 
Gazteen arteko VII. Patata 
Tortilla Txapelketa

Getariako VIII. Baltsa 
Txapelketa 
Ordua: 16:30 
Lekua: Dike berriko esplanadan 
hasita

10 Larunbata 
XXIII. Marmitako Txapelketa

14 Asteazkena 
Euskadiko Orkestra 
Sinfonikoaren kontzertua  

Ordua: 22:00 
Lekua: Salbatore Deuna parrokia 
Antolatzailea: Donostiako Musika 
Hamabostaldia 
Ganbera formatuan egingo dute 
emanaldia. Bachen, Mozarten 
Suken eta Illarramendik 
Elkanoren itsasaldia gogoratzeko 
egindako obra interpretatuko 
dituzte.

17 Larunbata 
Kike Tormentaren kontzertua  
Lekua: Katrapuna kantina

25 Igandea 
Bertso musikatuak  
Lekua: Katrapuna kantina 

31-1 Lr.-Ig. 
Mendi irteera  

Iraila
14-15 Lr.-Ig. 
Elkanoren Itsasoratzea 
jaialdia  
Antolatzailea: Getariako Udala, 
Elkano Fundazioa eta herritarrak.
Haurrentzako tailerra, ginkana, 
sukaldaritza txapelketa, herri 
bazkaria, itsas-jolasak, erromeria, 
ekitaldi instituzionala eta ontzien 
itsasoratzea egingo dira.

21 Larunbata 
Getariako XVIII. Salbatore 
Biatloia  

28 Larunbata 
III. Euskal Kosta Krosa erdi 
maratoia

Cristobal
Balenciaga
Museoa

9 Ostirala 
Gau irekia  
Ordua: 21:00-00:00
Salbatore Jaiekin bat eginez, 
erakusketak gauez, doan, 
bisitatzeko aukera emango du 
museoak, zuzeneko musikarekin. 
Hugo Silveira Project banda 
arduratuko da musikaz. Hasieran, 
Brasilgo iparraldean jatorria duen 
musika eskainiko dute, forró delako 
estiloa; ondoren, sanba eta bossa-
nova izango dira entzungai. 
Taberna, ARTZAPEren eskutik, eta 
denda zerbitzua egongo dira.
Informazio gehiagorako info@
cristobalbalenciagamuseoa.com 
helbidera idatzi edo 943 008 840 
telefono zenbakira dei daiteke.

23 Ostirala 
Kontu kontari  
Ordua: 18:30 
Antolatzailea: Donostiako Musika 
Hamabostaldia
Ipuin-kontalari bat eta musika 
uztartzen dituen formatu 
txikiko ikuskizuna. 4 eta 8 urte 
bitarteko haurrentzako ekimen 
honek, musika eta ipuina 
bitarteko dituela, entzuteko 
gaitasuna garatzea du helburu 
nagusitzat. Emanaldia euskaraz 
izango da eta sarrera doakoa 
da. 40 minutuko iraupena 
izango du.  

2019ko ABUZTUA-IRAILA Agenda www.artzape.eus webgunean 
eguneratzen dugu. Adi egon!

AGENDA



PUBLIZITATE TARIFAK

Tamainak

4,3 x 4
9 x 4

13,6 x 4
9 x 8

13,6 x 8
orri erdia

ZenbaTekoa

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

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.



Izen-abizenak:

Helbidea-Herria:

Telefonoa:

Helbide elektronikoa:

Kontu zenbakia:

Banketxea:

Urtean 25€ - Getariatik kanpo bidaltzea 30€

egin bazkide

Txeruko postontzian // info@artzape.eus

www.artzape.eus


