
aarrttzzaappee
59. zenbakia - 2007ko apirila

] ITZIAR IBARBIA]
LITERATUR LEHIAKETA]

G
E

TA
R

IA
R

R
O

N
T

O
P

A
G

U
N

E
A

Udal Hauteskundeak  

BALENTZIAGA MUSEOA

ate joka





]]5 Artzapetik begira

]]6-7/Getarian zer berri?

Literatur Lehiaketa
Farmaburu Saria

]]8-13 Foroa: Udal hauteskundeak 

]]14-15/Erreportaia:  

Balentziaga Museoa

]]19/Petrilaren harritarteetatik

]]20/Katraponako petriletik: Itziar Ibarbia
]]23/Akordatzen: Asto proba

artzape
59. zenbakia

2007ko 
apirila

Jada sei urte bete ditugu, ZORIONAK! 

[argitaratzailea] Gure Txeru Elkartea [koordinazioa] Amaia Iribar eta Maider 
Ostolaza [lan taldea] Izaskun Larrañaga, Monika Uzkiza, Ane Azkue, Jon Illarramendi, Josune

Urresti, Harkaitz Etxaniz, Kepa Iribar, Zigor Saizar, Amets Etxabe, Irantzu Ezenarro
[kolaboratzaileak] Cesar Blanco [maketazio berria] Vicente Dávila [argazkiak] Artzape [publizitatea]

Artzape [inprimaketa] Gertu [tirada] 1.150 ale
[lege gordailua] SS-504/01 [ISSN] 1578-469X

Getariako Udalak, Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak diruz lagundutako aldizkaria

artzape
Eskualtxeta kulturgunea
Krixketaneko Iturrigaina

Tel.: 943 00 05 48
artzape@topagunea.com

2007ko  artzape-3

Gure Txeru Elkartea



nikoak, herriko edadetuekin pentsatuz
egin omen dituztenak.

Museoa handiegia dela(eragindako
txikizioa zer esanik ez) iruditzen zaigu-
nak asko gara, leku hori herritarron-
tzako balio gehiagoko beste zerbait egi-
teko erabili zitekeela uste dugunok,
oraindik gehiago. Eta okerrena, herri
lurrak izanda, dena herriari ezer kon-
tsultatu gabe egin izana da. Herritarroi
informatu eta galdetu ordez, gauzak
ezkutatzen zaizkigu; inozoak nahi gai-
tuzte.Holako trikimailuekin ordea ez
gaituzte engainatuko. Ze iritsiko da
eguna, agian laster, non monopolioa
amaituko zaien eta herriak etengabe
parte hartuz eta iritzia emanez hartuko
dituen erabakiak. Gure esku bakarrik
dago hau, ez beste inori bota errua gero!
Lehen aukera: datozen hauteskunde-
tan...

Aitor Irigoien Odriozola

Hezkuntza ezkerretik eraikiz Getarian

skolako guraso elkarteak egin berri
duen inkestaren emaitzek argi adieraz-
ten dute eskolaren eraikuntza txikiegia
geratzen ari dela kalitatezko heziketa
aurrerakoia bermatzeko. Jangelatik hasi,
gelen kopuruarekin jarraituz eta jolasgu-
neekin bukatuz.

Arautegi berrian ez da aurreikusten
aldaketarik. Arautegiak proposatzen
duena partxeo tamalgarri bat besterik ez
da. Ez da inolako eztabaidarik izan zer
nolako heziketa nahi dugun, udalaren
eta herriaren inplikazioa handiagoa izan
behar du. Guraso elkartekoei dagokie
eztabaida hau bideratzea.

Getariako Ezker Abertzaleak honako
hausnarketa egin du gai honen ingu-
ruan: Jesuiten Parkea eta eraikuntza Ipa-
rra bilguneak bere Herri Programan,
orain lau urte, aldarrikatu zuen ekipa-
mendu funtzioetarako behar zela.
Aurreko Arautegian ekipamendurako
aurreikusia egon arren gune hau, orain
etxeak eta dotazio pribaturako plantea-
mendua egin dute.

Gure iritziz, Getariako lekurik ego-
kiena dugu inguru hau ikasleak herrian
bertan kalitatezko heziketa izateko.
Orain hogeita hamar urte Getariako
Ezker abertzaleak (GEAB) jesuitekin
negoziatu ondoren, egun dugun eskola-
rako lurrak lortu zituen. Aukera parega-
bea dugu etorkizuneko Euskal Eskola
Berria bertan kokatzeko negoziazio berri
bati ekinez.

Gure indar denak horretara bidera-
tuko ditugu herritarren babesa lortzen
badugu. Honekin batera, Sahatsaga gai-
neko etxalde berrien proposamena gel-
dituko genuke negoziazioak eta  hez-
kuntza plangintza egokia egin arte.
Horrela konponduko genituzke trafi-
koak sortu ditzakeen arriskuak, kirol
ekipamenduak eskolak izatea, kalita-
tezko heziketa izatea, eta abar. 

Lehen lortu bazen eta beste herrietan
lortu bada (Azpeitia-Zarautz… ), hemen
ere posible da. Palazioa lortu zuten
beraien interesetarako, orain herritarren
beharrak bete ditzakeen Jesuiten parkea,
zergatik ez dugu bada, lortuko?

Getariako Ezker Abertzalea

Usoa Sorazu, Karmele Iribar eta 
Haritz Alberdi

Kofradia zaharra

akigunez herriko kofradia zaharra
erortzen ari da eta erabilerarik gabe
dago aspaldion. Kofradia deitzen
duguna 1919an eraiki, zen eta herriko
eraikuntza esanguratsuenetakoa da bere
garrantzia historiko eta arkitektonikoa-
gatik. Gipuzkoa eta Bizkaiko Foru
Aldundiek altxa zuten Kantauriko
Arrantzaleen Aterpetxe izan zedin.
Arrantzarako baldintzak txarrak zire-
nean bertan babes zitezkeen Kantauriko
uretan zebiltzan arrantzaleak. 1964-an
bihurtu zen kofradia eta orain dela
hamar urtera arte bete du funtzio hori.
Orain aldiz gainbeheran dago hitzaren
zentzu guztietan, eta ezin ukatu honek
kezka eta pena sortzen dizkigula. Kezka,
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gutunak]
Ireki begiak...

eta konturatu nola hauteskunde
bezperetan promes politak entzuten
ditugun, baina behin bozkatu ondoren
ahaztuak garen, gure iritziek batere
balio ez dielarik. “Herritarrentzat beti
dago irekia udala”, “zuek zarete udala”,
“herriak esandakoa egingo dugu”
...Lotsarik gabe, euren interesen arabera
erabiltzen gaituzte eta esaten digutena-
ren juxtu aurkakoa egin gero, eta berriz
hitz ederrak hauteskundetan, eta beste 4
urte berdin....

Demokrazia, herriaren hitza entzun
eta erabaki prozesuetan parte hartzeko
mekanismoak bultzatzea da, ez soilik X
urtean behin paper bat kaxa batera bota
eta gero herritarrak alboratuak izatea..
Bozkatzea garrantzitsua da, baina herri-
tarren partaidetza horretara soilik
mugatzea partitokrazia, botokrazia da,
ez demokrazia.

Getariako kasuan, partaidetzari begi-
ratuz, tamalgarria da udalaren demo-
krazia kalitate baxua. Euskal eskubiak
gehiengo absolutua izan du udalean,
hau baliatuz nahi duena egiteko.Tristura
sortu didate ikusitako plenoek: beste tal-
deekin elkarrizketarik ez, herritarren
partaidetza nulua,...Udala, eztabaida-
rako, denen artean akordioak lortzeko
gunea da, ez inposaketen tenplu itxia.
Gainera, herritarren partaidetza gabe,
herriari entzun gabe, ezin esan herriaren
izenean ari direnik.

Herriko erabaki garrantzitsuak jaun-
txo gutxi batzuk hartu dituzte, euren
alkate eta zinegotziak, erabakiok boz-
katu eta sinatzera soilik dedikatu direla-
rik pasibitate eta  kriterio falta nabariaz.
Ezer gutxi argumentatuz, inori jaramo-
nik egin gabe, aipatu jauntxoek esanda-
koa errepikatu eta egitera mugatu dira.

Honen ondorio: inork ulertzen ez
dituen udalaren erabakiak. Herrian ez
dago ekintza kulturalak burutzeko erai-
kin egokirik(azken bertso saioa elizan
burutu behar izateak argi uzten du hau);
gazteak herritik kanpo doaz bizitzera,
herrian inork gutxik ordain ditzakeen
luxusko etxeak eraikitzen diren bitar-
tean,... Baina udalarentzat beharrezko-
ena museo erraldoi bat erakitzea da, eta
gerturatuko diren turistentzat, dirutza
bat kostatuko zaizkigun eskilara meka-
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konpontzen ez bada gero eta arrisku-
tsuagoa bihurtuko baita jende asko ibil-
tzen den inguruan eta pena, hain koka-
gune zoragarrian horrelako eraikin bat
hutsik edukitzea luxua eta tontakeria
delako.

Getariak erakutsi du “makroproiektu”
berriak aurrera ateratzeko borondatea
eta gaitasuna, baina maila beretsuan era-
kutsi behar lituzke daukan ondarea
zaindu eta eguneratzeko, bere garaian
elizarekin egin zuen gisan. Kofradia
zaharrarena aukera ona da horretarako.

Gure aldetik bere kanpo itxura man-
tenduz konpondu eta erabilera berriak
emateko borondatea erakutsi nahi dugu.
Jakitun gara eraikuntza hau kofradiaren
ardurapean dagoela datozen urteeta-
rako eta hori agian traba izan daitekeela
beste erabilera berri zenbait emateko,
baina hori ere konpondu daitekeelakoan
gaude. Erabilera posibleei dagokionez
herri mailan elkarrizketa ireki bat egotea
proposatzen dugu, eta elkarrizketa
horretara gure ideiak eramango ditugu.
Eraikinaren zabalerak eta kokapenak
aukera asko irekitzen ditu: bere garaian
izan zen bezala parte bat aterpetxe bihur
daiteke, beste bat itsasoa eta arrantzare-
kin lotutako interpretazio zentroa izan
daiteke eta adinekoen Eguneko Zentroa
izateko baldintzak ere bete ditzake.

Urko Atxotegi
Getariako Aralar-Independenteak

Ondo, baino…

Artzapetik begira]

Zure gutuna Artzapen argitaratzea nahi
baduzu, Txeruko postontzian utzi, Eskualtxetara
ekarri edo artzape@topagunea.com helbidera
bidali zure izen-abizenekin. Gutunak gehienez
200 hitz izan beharko ditu eta luzeagoak direnak
mozteko eskubidea izango du Artzapek. Ez dugu
testu iraingarririk onartuko eta Artzapek ez du
bere gain hartuko argitaratzen diren iritzien
gaineko erantzukizunik. 
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O kilometroan hasi zen istorioa, Geta-
riako kalean, izkina batean. Lehenengo
zenbakiak eurotan kontatzen genituen.
Kilometroek korrika egin ahala, euroak
pisua hartu zuen, pesoa lekuko bihurtuz.
Koloretakoak ziren guztiak, zuritik hasi
eta beltzerainoko gama guztia osatuz.
Dagoeneko Habana zaharreko kale ilun
batean geunden.

Hasierako kilometroa hasia zen bere
lehen koloretako fruituak ematen: man-
goa, platanoa, guayaba, papaia, txirimoia,
kokoa, naranja, piña eta abar… 

1. Begirada bakarra goitik hasi eta
beherainokoa, mami eta erliebe guztiak
aztertuz. Txokolatezko tabletak, batzuk
%100 kakaodunak, besteak esnearekin
nahastutakoak. 

2. Dantza egiteko ezinbesteko formula,
kafea bientzat konpartitzeko une  goxoa. 

3. Trinidaden, hiru lagun bidaiari eta
hiru trinitario. Margarita, Tomas eta
Tomasito, hiru altxor etxepe berean, hiru
doinu eta aide dantzara! Gau bakar bat
hiru tragotan, ronaren beroak gorputzak
kulunkan, hiru muxu masail berean eta
bihar gosaritan dastatuko dugu elkar. 

4. Laugarren kuadran, lau kuadratik
behin CDR bat (Comité de Defensa de la
Revolución), iraultzaren babeserako
batzordea. Lau katu, lau, gauak bere
altzoan kulunkatu nau. 

5. Eremu  berdean, Luciak eta Eduar-
dok eduki nahi duten seme-alaba kopu-
rua. Bost puntako izarra Che-ren txape-
lean. Paradisuko hondartzan postalak
errealitate bihurtu zitzaizkigun. Egunero-
kotasun gordina, AEBetako bost presoak
etxera, “Volverán” irakurtzerakoan. 

6. Zaldi gainean, sei kilometroko gerri
mugimendua prehistoriako hormairudie-
tan barrena, txerri eta oilarren artean,
koartzak begira eta idi parea lurra lantzen
eguzki betean. 

7. Auto-stop egiteko parada. Bideak
aurrera jarraitzen du, eta zazpi ibilgailu
asfaltoan biraka; kotxeak, kamioak, gua-
guak, bizikletak, karroak, idiak eta taxiak;
kokotaxiak eta bizitaxiak. 

8. Apirilak 8, Aberri Eguna Euskal
Etxean, Vedadon. Trikitixa, panderoa eta
bertsoak de-repentisten ahots artean.
Beroa eta emozioa aterpe berean, sabroso!

9. Kontatu ezin diren hainbat kontu.
Ondo hitzak ez du definitzen dena.
ONDOk ez du esaten hondar zuriko hon-
dartzetan ur gardena zein epela den,
Pablo baserritarrarekin zaldian zein gus-
tura ibili ginen gero garagardo batzuk
edateko, Habanan katuak kolore guztie-
takoak direla, Kuban musikak amaitzen
ez den errepide bat osatzen duela, aitona
xarrek Gramma egunkari ofiziala gares-
tiago saltzen dutela, eguzkiak uste baino
errazago erre gintuela, mangoa eta plata-
noa ederki ezkontzen direla, baita naranja
eta piña ere, euskaldunon gorputz-enbo-
rra salsarekin biguntzea posible dela, per-
tsonekin bi minutu baino gehiago egotea
askoz ere emankorragoa dela, azkenean
paradisura ere ohitu egiten garela, poza-
ren pozez malkotan urtu gintezkeela, que
la revolución sólo puede nacer de un gran
sentimiento de amor… Izan ere, oraindik
motxila bizkarrean dugu, itzulera-
bidaiako neke guztia soinean eta bizitako
guztia zurrunbiloka buruan…

10. Alegia, ONDO baino HOBETO!

La Tropa Guaganson



Joan den apirilaren 14an inauguratu
zen Sahatsaga kiroldegiaren kanpoal-
dean. Parke hori mixtoa da: "U" forma-
dun zatia eta bañera ditu. Udalak anto-
latu zuen erakustaldian, Zarauzko eta
Getariako surflariek jardun zuten.

Joan zen apirilaren 25ean banatu
ziren VI. Literatur Lehiaketako sariak
udaletxeko areto nagusian; aurtengo
irabazleak hauek izan dira: Ipuine-
tan: 1. mailan, Beñat Esnal; 2. mailan,
Libe Goenaga; 3.ean, Izaro Lestayo;
4.ean, Haizea Lertxundi; 5.ean, Jokin
Etxabe; 6.ean, Aitor Jimenez; 12 eta
14 urte bitartekoen artean, hutsik
geratu da, ez baita ipuinik aurkeztu;

14 eta 16 urtekoen artean ez da sari-
rik eman.
Olerkietan, berriz, 14 eta 16 urtekoen
artean, Ainhoa Kamiok irabazi du, 16
urtetik aurrerakoen artean, Josune
Uzinek; sail honetan, nahiz eta sari-
rik ez jaso, aipamen berezia izan dute
Cesar Blancok, Artzapeko kolabora-
tzaileak, egindako bi olerkik. 
Zorionak guztiei!!!
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] getarian zer berri?

Literatur lehiaketako irabazleak.

Emakumeen Arteko

II. Pala Txapelketa

Abian da 

Aurten antolatu den pala txapelketan
guztira hamabi bikotek hartuko dute
parte: animatu diren gehienak getaria-
rrak izan arren, tartean badira zumaia-
rrak eta zarauztarrak ere.

Lehiaketa joan den apirilaren 20an
hasi zen, eta ekainaren bukaera bitar-
tean ostiralero jardungo dute partidak
jokatzen. Getarian emakumeentzat anto-
latzen den kirol lehiaketa bakarra denez,
aprobetxatu behar den ekimena da.
Beraz, zorionak animatu diren hogeita
lau emakumeentzat!

Apirilaren 29an Gure Txeru elkarteko
50 dantzarik Lesakan ospatuko den
Dantzari Egunean parte hartuko dute
Lesakako, Zangotzako eta Lasarteko
dantzariekin batera. Dantzari, familia
eta arduradunak, guztira 116 lagun, bi
autobusetan joango dira Lesakara.

Skate-parkea

Dantzari Txiki Eguna 

ospatuko da Lesakan

Haurrak skate parkearekin gozatzen.

VI. Literatur Lehiaketak
baditu irabazleak

Sahatsaga kiroldegiaren kanpoal-
dean jende ugari bildu zen ETB1eko
Egin Kantu! saioaren grabaketan
parte hartu behar zuten getariarrei
animatzera; bai abesten, baita 
dantzatzen ere, ederki jardun zuten
aurkeztu ziren guztiek; Naiara
Urresti eta Maialen Urbieta 
izan ziren abestu zuten 
getariarrak, eta azkenean, Maialen

Urbieta pasa zen finalera. Finalean
banatzen diren hamar puntuak jaso
ez arren, Maialenek lortu zituen
puntu gehien, bi saioak kontutan
izanda, guztira 187 puntu. Horren-
bestez, Gipuzkoako Txapelketan
parte hartuko du beste herrietako
finalistekin batera; lehen lau sailka-
tuek, disko bat grabatuko dute.
Zorionak, Maialen!

Ederki jardun zuten Maialen eta bere laguntzaileek.

Egin Kantu



Eguraldia aldeko zutela, laurogei bat
lagun bildu ziren Gure Txeru 
Elkarteak antolatutako Getaria-
Askizu mendi irteerara. Ibilbidea
Getarian hasi, Zabalaga, Iturregi,
Urkidi eta Alikantetik pasa, eta 
azkenean, Askizun amaitu zuten; 
bertan parte-hartzaileei hamaiketa-
koa eskaini zitzaien.
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Getariako Udaleko Euskara Zerbitzuak,
II. Euskal Astearen barruan, 2. Eskuko
Euskarazko Liburuen Azoka antolatuko
du. Horretarako, dei egiten die herrita-
rrei etxean dituzten euskarazko liburu,
disko, CD eta DVDak eman ditzaten.
Ondoren, prezio sinboliko batean sal-
duko dira, eta lortutako dirua Artzape
herri-aldizkariarentzat izango da.

Herritarrek udaletxean edo liburute-
gian utzi ahal izango dituzte liburuak,
maiatzaren 7tik (astelehenetik) maiatza-
ren 17ra. Horrez gain, Euskara Zerbi-

tzuak hainbat argitaletxeri ere egin die
eskaera, eta, ondorioz, liburu berriak
modu onean erosteko aukera izango da
Azokan.. 

2. Eskuko Euskarazko Liburuen
Azoka zabalik egongo da 18:00etatik
20:00etara maiatzaren 21tik 24ra (astele-
henetik ostegunera), eta Euskal Jai Egu-
nean, Baserriko Produktuen Azokarekin
batera, frontoian jarriko dira liburuak
salgai, 10:30etik 14:00etara. Udalak dei
egiten die herritarrei Artzaperen aldeko
ekimen honetan parte har dezaten.

2. Eskuko Euskarazko 
liburuen azoka

Goiz pasa ederra
Getaria inguruan

Aurreko Artzaperen aleetan argitaratu
izan dugu onarturiko “Iraunkortasu-
nerako Tokiko Ekintza Planaren”
barruan 2006 ekitaldian hasi nahi
ziren lanak, besteak beste, zeintzuk
ziren. Jarraian azaltzen dugu horien
egoera:

Iturzaeta Herri Eskolan igogailua.
Eraikitzen ari da dagoeneko.

Lormendi Aldapan eskailera meka-
nikoak. Bi lan daude: obra zibila egi-
tea eta eskailera mekaniko bera horni-
tzea eta instalatzea. Eraikitzen ari
dira. 

Gaztetapen etxola bat eraiki bertako
beharrak asetzeko: komunak, surf, sal-
bamendua. Lanak egiteko eskaintza

egin zen eta ez zen inor aurkeztu obra
burutzeko.

Gazteleku bat irekitzea Alondigan.
Eguberrietan zabaldu zen.

‘U’ itxurako skaterako pista bat egi-
tea kiroldegiaren kanpoaldean.
Enkante publikoan bi enpresa aur-
keztu ziren, eta “Tip Top” izenekoak
irabazi zuen. Zailtasun batzuk izan
ondoren, apirilaren 14ean inauguratu
ahal izan zen azkenean.

Bista Onako eskailerak egin. Nahiz
eta urte hasieran 2006ko udaberrian
amaitzeko lana zen, enpresa esleipen-
dunak ez du kontratua bete. Hala eta
guztiz ere agindu zuen obra burutuko
zuela eta garai honetan azken ukituak
ematen ari dira.

Informazio gehiago:
Tel.: 943 896024
www.urolakosta.org
maizpuru@getaria.org

] bi hitzetan

Iraunkortasunerako
Tokiko Ekintza Plana

Adin guztietako herritarrek hartu zuten parte.

J.M. Azpeitia

Farmazilari Euskaldunen Elkarteak,
Feuse-k, Farmaburu saria jaso zuen joan
den apirilaren 1ean. Elkarteak, Mirenek
farmaziaren arloan euskararen alde egin-
dako lana saritu nahi izan du, batez ere,
maisu-formulen erabilera-orriak euskaraz
prestatzen egin duen lanagatik, eta horiek
guztiak, farmazilari guztientzat eskuraga-
rri jartzeagatik. Zorionak, Miren! 

Miren Fuldain Farmaburu sariarekin.

Feuse-ren Farma-
buru saria jaso du
Miren Fuldainek

Medikuen esanei eta familiaren nahiei
kasu eginez, Julio Aranburuk bertan
behera utzi behar izan du maiatzaren
12an soka saltoan egin behar zuen 24
orduko Guinness Erekorra.
Aupa Julio! 

Julio Aranburuk
Guinness 
Errekorra alde
batera utzi du
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]Foroa ] Udal hauteskundeak

Aurreko legealdia nahiko nahasia izan da... Iparraren
ilegalizazioa… Behin eta berriz entzun behar izan
duzue “lapurrak” hitza. Zer esango zenuke horren guz-
tiaren gainean?
Ezker Abertzalearen ilegalizazioa, orokorrean astakeria
bat eta gainera alferrekoa dela ez dut batere dudarik. 
Getarian Iparra taldea ilegalizatu zutenean, beroiek onartu
egin zuten egoera. Herriaren alde lan eginez erantzun
beharrean, ilegalizatuta mantentzea aukeratu zuten, hau
da, ezertan parte hartu gabe eta batzordeetara bakarrik
joanez, eta ez oposizioa egiteko, baizik eta kontra egiteko.
Lapurrak? Guk jasotako botoak herriaren mesedera erabili
ditugu. Beraiek? Horrenbeste aldiz aipatu duten 
borondate oneko 413 boto horiek ezerezean geratu, 
lanerako aukera izanda. Lapurra, nor?

Ezker Abertzalearen ilegalizazioa dela eta, egoera
errepikautko balitz zein bide jorratuko duzue?
Guk gai hori ez dugu oraindik aztertu ere egin. Gure lana
orain herriari lau urtetarako programa eskaintzea da behar
duen osotasunean. Beraiei egingo nieke galdera hori. 

Balentziaga Fundazioak ere eman du zeresana. Horrek
guztiak, onerako edota txarrerako, hauteskundeetako
emaitzetan eraginik izango duela uste al duzu?
Eragina izango balu onerako izan behar luke. Guk 
hasieratik babestu genuen proiektu hau eta berdin jarrai-
tuko dugu, herriarentzat oso positiboa izango delako 
hainbat arrazoiengatik. Hasteko, eraikin hau gure herriko
seme ospetsu baten omenez eginiko proiektua izango da
eta horretaz harro egon behar genuke. Herriak zentimorik
ordaindu gabe lurrak uztea tokatu zaio, jakinda edozer
gertatuta ere, bai eraikina eta bai lurrak, herriaren 
esku geratuko direla, guk nahi duguna egiteko. Zein da
arazoa?Museo hau, pertsonaia bera izan zen bezalaxe,
Europa osoan ezaguna egingo da eta toki askotatik bisita-
riak etorriko zaizkigu.
Etor daitezela, ikusi eta ezagutu herri honek duen historia
bikaina eta txoko ederrak. Arrantzak eta nekazaritzak
garrantzia duen herri txiki hau aberastu dezatela 
eta udaz gain urte guztian mugimendua egon dadila 
tailer, denda, taberna, jatetxe eta abarretan eragina izan
dezan. 

EAJ eta EA koalizioan ez joateak zer ondorio ekarriko
ditu? Izango al da ezberdintasunik?
Batere ez. Beraien erabakia izan da eta errespetagarria. 

Eta zure lana egiteko modua nolakoa izango litzateke?
Herriari begira egindakoa. Bertako jendearen arazo eta
beharrei entzun eta ahal den ongien erantzun, arlo 
guztietan.

Noiztik zara EAJ-an afiliatu? Lehenengo aldiz zinegotzi
noiz? Lanbidez…
Hamalau urte nituela egin nintzen EAJn afiliatu. Lehen
aldiz zinegotzi bukatzear dagoen legealdian hasi nintzen,
Kultura zinegotzi. Lanbidez arotza naiz; eta, hiru seme-
alaben aita naiz.

Animatuta alkate kargu posible baterako?
Kosta zitzaidan erabakitzea. Orain gogoz eta animatuta,
herriaren eta herritarren alde dena eskaintzeko

Noiz aipatu zizuten aurkezteko? Ustekabez hartu al
zaitu hautagai izateak?
Lehendabizi, urte hasieran hautagai aukeratu ninduten.
Ezezkoa eman nuen, arazo pertsonalak tarteko. Gero,
Mariano Kamio izendatu zuten hautagai, eta osasun ara-
zoak tarteko, kargua utzi beharra izan zuen. Berriro niri
planteatu eta aukerari aurre egitea pentsatu nuen. Herriko
alkate izatea ohore handia da eta erantzukizun horri lan
eginez aurre egiteko prest nago.

Zinegotzi izatetik alkate izatera bada aldea.
Zinegotzi moduan lan egiteak asko janzten zaitu. 
Aberasgarria da herritarren alde egiten duzunean ikasten
duzuna. Lanak ez nau beldurtzen, eta gogo handiz egingo
dut lan herriaren esanetara eta beharretara.

Hauteskundeak: 
Andoni Aristi - EAJko hautagaia alkatetzarako
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Hala ere, lau urte gogor pasatu arren, Ezker Abertzalea izan da
PNV eta EAren proiektu baztertzaile eta puskatzaileen aurrean,
Getarian, legealdi honetan egon den alternatiba bakarra; hala nola,
oinarrizko zerbitzuei ezarritako tasa igoeren aurka agertuz (ura,
zaborra…); haur eta gazteentzat zerbitzuak martxan ipintzeko
bideak irekiz (gazte lekua, guraso eskola…); eskailera mekanikoek
behar gehien dituzten pertsonak baztertzen dituztela salatuz; arau
ordezkatzaileak egiterakoan herritarren parte-hartzea ahalbidera-
tuz; ekipamenduen plangintza egokiaren beharra azpimarratuz;
kultur arloan eztabaida foro irekiak antolatzea proposatuz; Eus-
kara normalizazio planaren jarraipen zehatza eginaz... Orokorrean,
gai garrantzitsuen aurrean eztabaida publikoa sortu eta arlo guz-
tietan herritarren parte hartzea bultzatu dugu. 

Iparra ilegalizatuta egotea beste alderdientzat ere ez zen erosoa
izango.
Ulertzen dut gainontzeko alderdiak deseroso egotea, izan ere, ego-
era ez demokratiko baten aurrean ezer ez egiteak sentsazio hori
dakar.
Kontua da, PNV, EAeta Aralarrek oso ondo zekitela Iparrako zine-
gotziak “legalak” izateko aukera egon bazegoela; beraien ordezka-
ritzan eraginik izan gabe, gainera. LOREG 182.2 legea aplikatzea-
rekin arazoa konponduta zegoen, Azkoitian gertatu zen bezala.

Azken egunotan Balentziaga Fundazioak eman du zeresana.
Honek guztiak hauteskundeetako emaitzetan eraginik izango al
du? Zer gertatuko dela uste duzu?
Balentziaga, luxuzko etxebizitzen aldeko politika, eskailera meka-
niko baztertzaileak, obren adjudikazio ilunak …; hau guztia, urte
askotan politika ulertzeko eta egiteko moduaren ondorioa da.
Gogora dezagun, duela lau urte, jarrera honek boto kopuruan era-
gin dezente izan zuela; oraingoan ere, ziur nago, aldaketak igarriko
ditugula.

Kontu honetan gauza guztiak argi azaldu al dira?
Ez honetan eta ez bestelakoetan ere, aspalditik politika egiteko
modu itxia eta gardentasun gabea baita Udal honek daramana.
Hau aldatzea da gure helburua, horretan jardun eta jardungo
gara.

Datorren legegintzaldira begira, zer da zuretzat premia han-
dienekoa?
Hitz gutxitan adierazteko esan behar dut, lehenik, parte hartzean
oinarritutako udal demokratiko bat izatea desio dudala. Ondoren,
herritarren beharretara egokitutakoa, non herritarren hitza eta era-
bakia alderdien eta interes partikularren gainetik ipiniko den; gai-
nera, herri nortasuna bermatuko duena; eta noski, ezkertiarra. 

Ezker Abertzaleari dagokionez emaitzei begira zer esperantza duzu?
Azken urteotako joerak erakusten du Getaria ezkerrerantz doala.
Leloak dioen bezala: “Badator Getaria berria, badator Udal
berria”.

Ez ohiko legegintzaldia izan duzue. Zer balorazio egiten duzu? 
Herritar guztientzat zoritxarreko legegintzaldia izan dela deri-
tzot, Getariako Udala  Demokraziaren zutabe nagusia berma-
tzeko gai ez baita izan. Aukera legalak izan arren Getariako Uda-
lak herri borondatea ez du errespetatu.

Eta datorren legealdira begira, ba al duzu itxaropenik Udalean
ordezkaritza legalik izateko?  Nola?
Ziur izan, Ezker Abertzalea hauteskunde hauetan izango dela.
Hala ere, maiatzaren 27an, sigla zehatz bat baino gehiago dago
jokoan eta gatazkari konponbide demokratikoa emateko balio
beharko lukete hauteskunde hauek.
Bestalde, aprobetxatu beharreko aukera dugu hauteskundeena eta
Ezker Abertzaleak, beti egin izan duen bezala, erantzukizunez eta
ekimen desberdinak martxan jarriz erantzungo dio erronka honi
ere. Amaitzeko, argi geratzea nahi nuke, EZKER ABERTZALEA
HAUTESKUNDEETAN PRESENTE EGONGO DELA; eta geta-
riarrei, lasaitasuna, konfiantza eta Ezker Abertzaletik zabaltzen eta
zabalduko den informazioa arretaz jarraitzeko eskatuko nieke.
Badator!...

2003an 413 boto lortu zenituzten. Herritar hauek izan al dute
nahi adinako ordezkaritzarik Udalean? 
Ezin dugu ahaztu, herritar ezkertiarren kezka eta proposamenak
Udalera eraman diren arren, bozka eskubidea ez izateak errazta-
sunak eman dizkiela gainontzeko alderdiei.

Hauteskundeak: 
Usoa Sorazu – Getariako Abertzale Sozialistak 
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direla eta kontrol publikoa posible dela erakutsi dugu.

Iparra plataformarengandik behin eta berriz entzun behar
izan duzue “lapurrak” hitza. Zer esango zenuke horren
guztiaren gainean? 
Herritarrek badakite zein izan den gure jarrera eta jokabidea.
Ilegalizazioaren aurka gaude, eta saiatu gara alternatibak bila-
tzen guztion parte hartzea ahalbidetzeko. Sekula ez dugu ez
dagokigun botorik erabili; eta beraz, jaso ditugun irainak
gezurretan oinarritu dira. Iparraren estrategia erabat onarte-
zina izan da, alderdiei ez ezik pertsonei min egitea bilatu due-
lako. Hori intimidazioa da, eta demokrazian erabat onarte-
zina da. Elkarlana eta elkar laguntzea nahi bada, ezer baino
lehen elkarrenganako errespetua eta gizalegea behar dira.

Modu erosoan aritu al zarete lanean? 
Gustura eta egiten genuena herriaren onerako zelako kon-
bentzimenduarekin aritu gara. Gainera, lagun talde polita
osatu dugu eta politikak ere bere alde onak badituela ikus-
teko balio izan digu.

Balentziaga Fundazioak ere eman du zeresana.
Hauteskundeetako emaitzetan eraginik izango al du?
Irregulartasunen salaketa ez dugu egin hauteskundeei
begira, gure betebeharra zelako egin dugu. Galdera da nora
begira egon den udal gobernua; kontuan izan alkatea 
Balentziaga fundazioko kide dela hasieratik eta beste talde
politiko guztiek ere eskura izan dituztela dokumentu 
guztiak. Espero dugu ardura politiko, administratibo eta
penal guztiak argitzea (hitz eman zuten hauteskundeak
baino lehenago azterketa egingo zutela) eta falta den diru
guztia bueltatzea.

Herritarrak ondo informatu al dira Balentziaga Fundazioa
dela eta?
Gu saiatu gara horrela izan dadin, nahiz eta udal-gobernua-
ren jarrera gehiago izan den estaltzearena. Hala ere 
gauzak hain agerikoak izanik, datozen egun eta asteotan gero
eta datu gehiago aterako dira eta espero dugu 
alkateak osoko bilkuran esan zuen bezala, gai honetan 
gardentasun eta legalitate irizpideak gailenduko direla.

Hauteskundeetako emaitzei begira zer esperantza duzue?
Getariak aldaketa behar du, urte gehiegi darama 
EAJk gobernatzen eta herria bere eta bere militanteen 
neurrira egiten. Balentziaga Museoan gertatu dena 
horren adibide bat besterik ez da. Aldaketa hori posible da,
eta aldaketa hori errealitate egiten laguntzeko eskatzen diegu 
getariarrei. Beste hauteskunde batzuetan bakoitzak 
izan dezakeen aukera politikoaren gainetik, herrian 
aldaketa beharrezkoa dela uste duten guztiei eskatu 
nahi diegu babesa, alternatiba sendoa eta serioa 
proposatzen baitugu.

Lehenengo aldiz zinegotzi noiz? 
Lanbidez…
Lanbidez kazetaria naiz, Kazetaritzan eta Zientzia Politikoe-
tan lizentziatua. Momentu honetan politikan ari naiz, Geta-
riako udaleko zinegotzi izateaz gain parlamentaria Eusko
Legebiltzarrean. Zinegotzi lehenengo aldiz 2003an izan nin-
tzen aukeratua, beraz legealdi bat egin dut.

Lehenengo legealdia osatu duzue estrainekoz. Zer balora-
zio egiten duzu?
Eman behar zuena baino askoz ere gutxiago eman du, udal
gobernu-taldeak besteekin elkarlanean aritzeko gogorik izan
ez duelako. Proiekturik garrantzitsuena arau subsidiarioak
onartzea eta etxebizitza berriak egiten hastea zen, eta oraindik
ere arauak onartu gabe daude. Guk elkarlanerako prestuta-
suna agertu dugu, proposamen zehatzekin. Aukera galduen
legealdia dela esango nuke.
Guk, ados ez geunden gaietan kontra agertzeaz gain, gai
garrantzitsuenetan alternatiba serioak eskaini ditugu: etxebi-
zitza, portua, museoa, eskola eta bere ingurua berritzeko
proiektuan (pasabidea)… Gainera, transparentzia eta irregu-
lartasunen salaketa seriotasun eta zehaztasun osoz egin dugu.
Lehenengoz, urte askoan, herriko erakundeak EAJrenak ez

Hauteskundeak: 
Aintzane Ezenarro – ARALAReko hautagaia alkatetzarako
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gure zinegotzi bat herri guztiaren aurrean diana erdian jarri
eta lapurra deitzea justifikatze al du? Metodo horiek herri
politikarako egokiak al dira? Gure ustez EZ! Eta dudarik gabe
eta konplexurik gabe, horrelako jokaerak mespretxatu eta
zalatzen ditugu.

Eta datorren legealdian egoera errepikatuko balitz, hau da,
Ezker Abertzalea ilegalizatzen badute, orain arte bezala
jokatuko al duzue?
Eta zergaitik ez galdera hau: “datorren legealdian egoera erre-
pikatuko balitz, hau da, Ezker Abertzalea ilegalizatzen
badute, orain arte bezala jokatuko al du Ezker Abertzale dela-
koak”?

Balentziaga Fundazioak ere eman du zeresana. Honek
guztiak hauteskundeetako emaitzetan eraginik izango
duela uste al duzu?
Ez dakit eraginik izango duen, baina garrantzitsuena kontu
eta kudeaketan gauzak gardentasunez egin diren jakitea da,
getariar denon onerako. Horregatik azken plenoan EA-ren iri-
tzia garbia izan zen: 1) Alkateari, kudeaketa guztiaren berri
eman zezala eta 2) Gure kexua adierazi udal gobernuko talde
izan eta prentsatik zenbait berri jakin izan behar dugulako.

1995 urtetik naiz zinegotzi. Udaletxean beraz, 12 urte dara-
matzat. Lehenengo legegintzaldian batzorde ezberdinetako
partaide izan nintzen nire alderdiaren izenean. 1999-tik 2002-
ra hezkuntza batzordeburu izan naiz eta azken legegintzaldia
gizarte ongizate batzordeburua.

Ez zarete EAJ-rekin koalizioan joango. Zergatik?
Bilbon ospatu zen alderdiaren ezohiko kongresu batean, mili-
tanteen gehiengoak era demokratikoan horrela erabaki zue-
lako.

Koalizioan ez joateak zer ondorio eta zein ezberdintasun
ekarriko ditu? 
Alde batetik hauteskundeetara, aspaldian ez bezala, gure
identitate osoarekin aurkeztuko garela. Horrek udalean gure
jarrera eta jokamoldea aldez aurreko loturarik gabe erakustea
bermatuko digu. Bestelade herritarrek ere gure presentzia eta
jarduteko era nabarmentzeko era bat da eta hori garrantzitsua
da.

Hauteskundeen ondoren egongo al da hitzarmenik?
Gure programaren eta besteen arteko adostasun bat ematen
bada, bai noski. Garrantzitsuena bakoitzak bere ideiak defen-
datzea da eta hauteskundeen ondoren bakoitzak duen inda-
rrarekin, programa horiek ahal den neurrian garatzea. Horre-
tarako edozeinekin hitz egiteko prest gaude Getariako
herriarentzat onura bada.

Orain arte koalizioan egindako lanaren zer balorazio
egingo zenuke? Zer aldatu edo hobetuko zenuke?
Egia esateko balorazioa ona dela esango genuke. Noski, beti
izaten dira zenbait gai zintzilik geratzen direnak zoritxarrez,
baina tira, orokorrean ondo. Gure artean izan dira dezadosta-
sunak, baina erarik jatorrenean konpontzen saiatu gara, alegia
hitz eginez.
Hobetzeko gaiei dagokienez herri partaidetza hobetuko
genuke, herritarrak dituzten proposamenak baloratu eta ahal
den neurrian aurrera eramateko.

Aurreko legealdia nahiko nahasia izan da… Iparraren ile-
galizazioa… Behin eta berriz entzun behar izan duzue
“lapurrak” hitza. Zer esango zenuke horren guztiaren gai-
nean? 
Guk, herriko talde politiko guztiak udalean ordezkatuak izan
behar dutela esan izan dugu behin eta berriz. Espero dezagun
legealdi honetan, Iparrak ordezkatzen duen sentsibilitate
politikoa ordezkatuta egotea udalean. Horren adibide garbi
bat EA-k izan dituen 2 batzordeetan, beraien iritziak beste
edozein zinegotzirenak bezala kontu  an hartuak izan direla.

Ez zaigu gustatzen beraz alderdien legea, baina dugun joka-
bide politikoaz baliatu behar dugu arazo horri aurre egiteko.
Alegia, lege horren aurrean ezadostasuna duen norbaitek,

Hauteskundeak: 
Gabina Martinez – EAko hautagaia alkatetzarako



EAJ
Herritarren bizkar hezurra. Herria zutik mantentzen duen zutabea da hiri-
gintza. Etxebizitzak, herritarren eskarietara eta beharretara oso-osorik
egokitu. Gure zaharrei merezi duten zerbitzu osoko eta handiagoko
zentro bat eraiki. Umeei kalitatezko herri eskola handitu eta egokitu,
segurtasun baten barruan. Herri barrutik pasatzen den bidea lur azpi-
tik bideratzeko proiektua martxan jarri. Aparkalekuak Balenziaga etor-
bidearen azpian, industria arloa handitu tailer txikiek beren aukera izan
dezaten. Getariatik Zumaiarako paseoa. Eskailera mekanikoak Erru-
bera arte egin eta beste hainbat, programan aurkeztuko ditugunak.

Getariako Abertzale Sozialistak 
· Arau ordezkatzaileak paralizatu, benetako beharrei erantzuteko azterketa
egin eta legeak ahalbideratzen duen bezala aldaketak egin:
- Etxebizitza: Etxebizitza sozialak eta alokairuzkoak bultzatu.
- Azpiegiturak: Jesuiten etxea eta ingurua herriratu, eta kultura gabe-
ziak saihesteko Palazioa berreskuratu.
· Askizuko frontoia estali eta herrikoa estaltzeko aukerak aztertu.

Aralar 
Etxebizitza babestuen eraikuntza azkartzea, eta alokairu soziala sustatzea.
Getariako gazteak Getarian bizitzea posible egin eta herri gaztea man-
tentzea da helburua.

EA 
Etxebizitzaren arloan, etxebizitza babestuak egitea. Arlo honetan gainera,
alokairu sozialeko etxebizitzak egitea garrantzitsua iruditzen zaigu.
Etxebizitza eskubide bat da eta ez luxu bat eta horregatik mota guztie-
tako erraztasunak eman behar dira hori eskuratu ahal izateko Honekin
bat esan gizartearen moldaketa berriei erantzun bat eman behar zaiela
eta horregatik apartamentu tutelatuak egiteari garrantzitsua deritzogu.
Irisgarritasun plana ere hor dago. Getaria ez da herri laua Zarautza den
bezala eta horregatik gai horri adarretatik heldu behar diogu.

EAJ
Herritarren nortasuna.Gure kultura eta historia bultzatu indusketa lanak
eta ikerketekin.
Entitateak, herria kulturalki aktibo mantentzen duten talde herrikoiak
babestu eta elkarlana bultzatu.

Getariako Abertzale Sozialistak 
· Herriko kultur mugimenduaren gidaritza, kultur taldeen ardura izan behar du
eta Udaleko Kultur Batzordearena.
· Kultura batzordea ireki eta berregituratu, herritarren parte-hartzea ber-
matuz.
· Euskal Herriko eta Getariako historia ezagutzera eman.
· Kultur aniztasuna: Getarian bizi diren beste herrialdetakoen kultura
ezagutarazi; elkar ezagutuz elkarbizitza errazteko eta beste kulturetako
alde positiboak gureganatuz geurea birsortzeko. 

Aralar 
Eskaintza anitza eta giro kulturala areagotuko duena sustatu. Museoaren zati
bat herriarentzat bideratu Kultur Etxe bat egiteko.; bertan, ehun bat
lagunentzako zine aretoa, liburutegia eta abar kokatzeko. Horrela, gaur
egun liburutegia dagoen lekuan, hamaika urte arteko haurrentzako
ludoteka jartzea proposatuko genuke.

EA
Kultura arloan aldiz, ekipamendu gabezi baten aurrean aurkitzen gara,

horregaitik sakonki aztertu beharko genukeen arloa da hau.

EAJ
Herritarren bihotza. Getariar guztiok herria eta bizitza kalitatez maitatzea.
Horretarako guztion arazoak konpontzen saiatu behar dugu.
Herritar guztiok zeregin bat eduki eta garatu. Zaharrentzat ekintzak bul-
tzatu. Umeen elkarbizitza. Gaztelekuak erabili gazteen aktibitateetarako
eta prestakuntzarako. Osasun zentroa hobetu eta herritarrentzako
erraztu, etab…

Getariako Abertzale Sozialistak 
· 3. adina: Etxez etxeko laguntzaren bidez zaharren bizi kalitatea ziurtatu.
Eguneko zentroa: leku apropos eta handiago batera aldatu.
· Emakumea: berdintasunerako kontseilua sortu.
· Etorkinak: Aniztasunaren udal kontseilua martxan jarri diagnosi oroko-
rra egiteko eta beren presentzia integratzailea lantzeko.
· Irigarritasuna: zailtasun gehien dituzten pertsonei bitartekoak ipini
herrian erosotasunez mugi daitezen: urbanoa, igogailua, aparkalekuak,
espaloiak…

Aralar 
Eguneko zentroarentzat leku handiagoa bilatu, beharra ere gero eta han-
diagoa delako. Kofradia zaharraren inguruan hitzarmen berria proposa-
tuko dugu Portuko agintaritza, kofradia eta udalaren artean, eta zati bat
eguneko zentrorako erabiltzea.

EA 
· Mankomunitatean dauden zerbitzuak kaleratu
(formakuntza kurtsoak, lanbide, auzolan )
· Berdintasun ekintzak bultzatu.
· Kontzientziazio ekintzak (elbarrituei , 3.adinekoei, gazteei)
· Bestetik berriz obetu behar diren ekipamenduak, haurreskola, gaztele-
kua eta eguneko zentroa dira besteak beste, ahal diren neurrian obetu eta
haunditu asmoz.
·Atzerritarrak ere asko gehitu dira azken urteotan eta integraziorako pla-
nen bat egin eta garatzea ez litzateke gaizki egongo.
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Gizarte ongizatea



EAJ
Herritarren aurpegia. Turismoa erakartzeko nahiko baliabide baditu
herri honek eskaintzeko, eta hori aprobetxatzen jakin behar dugu,
beharrezkoak diren hainbat zerbitzu eskainiz, besteak beste, garbi-
tasuna, aparkalekuak, trafikoa zuzentzea, autobus geltokiak, infor-
mazio bulegoak…

Getariako Abertzale Sozialistak 
· Komertzioa: merkataritza biziberritzeko plangintza egin Babexa-
rekin elkarlanean.
· Turismoa: Natur baliabideak ustiatu, aisialdi guneak zabaldu, kale
giroa suspertzeko  neurriak hartu. Kanpin bat kokatzeko beharra
aztertu. Herri izaera eta ondarean oinarritutako kalitatezko eskain-
tza turistiko-kulturala bultzatu. Ondare kultural eta naturalen
zaintza, birgaitzea eta egokitzea.

Aralar 
Etorkizun ekonomikoaren zati garrantzitsu bat kalitatezko turismoa sus-
tatzean datza. Horrek plangintza oso bat eskatzen du: herriaren
potentzialitateak garatzea, ingurumena eta herria zaintzea, San
Anton magalerako batzuek aurreikusten duten moila berria gisako
proiektuak baztertuz. Arrantzarentzako irtenbide berriak, hala
nola arrainaren elaborazioko planta berriak egitea, ontzat ematen
ditugu, baina irtenbideok eraikiak dauden espazioetan bilatu
behar dira, arrantzaleen beharrak eta ingurumenaren babesa uztar-
tuz.

EA 
· Turismo bulegoa bultzatu .Gure getariar jatorria galdu gabe. Bisita
gidatuak bultzatu herritarrei, zeren eta askotan gure herria ez bai-
tugu ezagutzen.
· Zerbitzuak hobetu. Getariako auzoak ere indartu beharko lirateke,
beharrei erantzuna emateko: San Prudentzio, Askizu eta Meaga.

EAJ
Herritarren identitatea. Gure hizkuntza, osoa eta zaharrenetako
bat, gure identitateari eusten dion hizkuntza da, erabili beha-
rrekoa. Eskolak, bertso eskolak, leku publikoetan lehentasuna,
enpresa guztietan bultzatzen jarraitu… JALGI HADI PLA-
ZARA!

Getariako Abertzale Sozialistak 
· Euskaltzaletasuna landu: sentsibilizazio kanpainak aurrera era-
man euskaraz bizitzeko.
· UEMAren sorrerarako ildoak berreskuratu.
· Udala euskaldundu, erabilera planak gauzatuz.
· Euskarazko prentsa idatzia bultzatu: Hitza, Artzape, Berria…

Aralar 
Euskara Biziberritzeko Planari bultzada eman, gaztelania gailen-

tzen den eremuetan eraginez; hala nola, lan mundua, komer-
tzioa, jatetxeak. Esate baterako, Urola Kostako Udal Elkarteak
sustatzen duen Lanera! programan Getariako enpresak ere
parte hartzen laguntzea.

EA 
· Teknikaria mantendu.
· Hizkuntza bultzatu.

EAJ
Herritarren odola eta izerdia. Hezkuntza edo geure umeen hezi-
keta, hitz batean, herri eskola, garrantzitsua eta beharrezkoa.
Umeek merezi duten ikastetxea hobetzen joango gara. Baita
Musika Eskola ere. Kiroldegian kalitatea eskaini herritarrei, eta
arrauna, pilota, surfa, futbola bultzatu eta talde guztiei babesa
eta laguntza eskaini, herritar guztiek kirola egin dezaten.

Getariako Abertzale Sozialistak 
· Hezkuntza batzordea eratu, guraso, eragile eta hezkuntza zen-
troen arteko elkarlana bermatuko duena. 
· 0-16 bitarteko hezkuntza herrian izateko urratsak eman 
· Euskal kirolak eta jokoak sustatzeko eta berreskuratzeko plan-
gintza  egin

Aralar 
· Eskolaren beharrei eta irakasle eta guraso elkarteak egiten dituen
eskariei erantzun egokiak eman. Eskolak hainbat egokitzapen
behar ditu: ganorazko atari estali bat eta jangela egoki bat, baita
eskola aurrean izango den trafikoa dela eta, guraso eta irakas-
leak lasai utziko dituen konponbidea ere. Jolas parkeak berritu
eta zabaldu. Goiko parkeko jolas-guneko zati bat estaltzea ere
aztertu behar dela uste dugu.
· Herriko kirol-taldeak gehiago lagundu behar direla uste dugu, eta
gutxieneko azpiegiturak bermatu, (Surf-eko etxola bezala, bela-
eskolakoentzat, eta beste kirol taldeentzat ere).

EA 
· Eskaerei erantzuna eman eta beharrak bete (eskolako entidadekin
bideratua)
· Ekinpamenduak hobetu.
· Euskal kirola bultzatu.

2007ko apirila artzape/13
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Amaia Iribar ] erreportaia

Balentziaga Fundazioa (pribatua): 2000. urtean sortu zen. Lehendakaria Hubert de Givenchy da, lehendakariorde, martxoaren
8ra arte, Mariano Kamio; gaur egun, Marianoren postuan Sonsoles Diez de Rivera jarri dute. Fundazio pribatu horrek, Balentziaga
Museoa eraikitzeko diru publikoa jasotzen du. 

2001ean, Mariano Kamiok eta Julian Argilagosek akordio bat sinatu zuten; Argilagos jaunak, arkitekto titulua homologatu gabe
zuen Espainian, beraz, bera titular den Hemen Art enpresa sortu, eta homologatuak zeuden arkitektoak jarri zituen lanean.
Horren ondoren, Balentziaga Fundazioak Hemen Artekin kontratu bat sinatu zuen, hainbat lan burutu zitzan, horien artean, Exe-
kuzio Proiektua. Argilagosek honek, aurrekontuaren araberako ordainsaria jasoko duela erabakitzen da.

2005eko otsailean, Balentziaga Fundazioak Eptisa-Cinsa ingeniaritza enpresarekin  kontratu bat sinatu zuen, museoko lanen
zuzendaritza eta Exekuzio Proiektua egiteko.
(Beraz, Exekuzio Proiektua egiteko bi enpresa ditugu: batetik, Hemen Art; bestetik, Eptisa-Cinsa ingeniaritza enpresa).

2005eko apirilean, Berroeta Aldamar elkarte mugatua sortu zen: elkarte horren helburua, eraikitze lanetara bideratutako diru
publikoa kontrolatzea zen, hau da, elkarte hori fundazioa kontrolatzeko sortu zen. Elkarte horretan parte hartzen duten erakun-
deak, Eusko Jaurlaritza, Aldundia eta Getariako Udala dira. Elkarte mugatuaren kudeaketaz arduratzeko Mariano Kamio jarri
zuten (beraz, Mariano Kamio bi lekutako kudeaketaz arduratzen zen: batetik, Berroeta Aldamar elkarte mugatukoaz; bestetik,
Balentziaga Fundaziokoa). 

2005eko uztailean, Hemen Artekin 2001ean sinatutako kontratua eguneratu zuten (2001eko aurrekontua 6.600.000 euroko zen;
2005ean, 15.000.000 eurokoa).

2005eko urrian, fundazioak Rolando Pacielekin kontratu bat sinatu du, Pacielen ardura museoko lanak gainbegiratzea zen. 

Balentziaga
Museoa

eztabaidagai

Balentziaga
Museoa 

eztabaidagai

Duela sei urte, 2001. urteko Artzapeko maiatzako alean, Balentziaga Museoari buruzko erreportaia egin zen,
eta bertan, Balentziaga “zikloia” bazetorrela aipatzen zen; beharbada, gaur egungo egoera ikusita, egokiagoa
litzateke beste hitzen bat erabiltzea.

Inondik ere ezin daiteke esan lantzeko erraza den gaia denik, baina, kalean pil-pilean dagoen gaia da zalan-
tzarik gabe; izan ere, aspaldian Getarian izan dugun albiste garrantzitsuenetakoa baita. Denok dugu auzi horri
buruz zer esana, guztiok dugu iritzia. Erreportaje honen asmoa, jendeari orain arte kalera plazaratu den infor-
mazioa ematea da, era laburrean, nolabaiteko krokis bat eginez. Beraz, ea ondorengo datuekin eztabaida hone-
tan bakoitzak duen iritzia josten laguntzen dugun.

2007 urte arteko zenbait datu
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2006ko abenduaren amaieran, Iparra
Herri Bilguneak prentsaurrekoa eskaini
zuen Museoaren aurrean; bertan,
proiektua "suntsitzailea" zela salatu, eta
gainera, bere bideragarritasuna zalan-
tzan jarri zuten. 

2007ko martxoren hasieran, Aralarrek
Balentziagako lanen kudeaketa kezka-
garria salatu zuen Donostian emandako
prentsaurrekoan: bertan, Museoko lane-
tan diru publikoa kudeatzeko eta kon-
trolatzeko moduarekin kezkatuta agertu
zen Aralar taldea; era berean, aurrekon-
tuen etengabeko igoera susmagarria eta
egindako kontratazio "zalantzagarriak"
aipatu zituzten.

Jarraian, 2007ko martxoan, Berroeta
Aldamarrek legalki ari zela erantzun
zion Aralarri: bide batez, Balentziaga
Museoko lanen aurrekontua lehengaien
garestitzeak handitu zuela arrazoitu
zuen elkarte mugatuak.

2007ko martxoaren 6an, Aralarrek
prentsaurrekoa eman zuen: bertan,
Hemen Art enpresa ez zela bere lana
betetzen ari salatu zuten, eta ondorioz,
Berroeta Aldamarri kontratua eteteko
eskatu zioten; gainera, museoko lanen
Exekuzio Proiektua egiteko kontratuak
bikoiztuta zeudela argitu zuten (lan bera
egiteko, batetik Hemen Art zegoen, eta
bestetik, Eptisa-Cinsa ingeniaritza
enpresa).

2007ko martxoaren 13an, Iparra Herri
Bilguneak, ohar baten bidez, Mariano
Kamiok Berroeta Aldamarreko zuzen-
dari arduratik dimitituko zuela eman
zuen aditzera. Bertan, Mariano Kamio-
ren dimisioaren arrazoiak eta diru publi-
koaren erabilera irregularra argitzeko
eskatu zioten EAJ-EA koalizioari.

2007ko martxoaren 14an, Mariano

Kamiok, osasun arrazoiengatik, bere
dimisioa aurkeztu zuen Berroeta Alda-
marren eta Balentziaga Fundazioan;
horretaz gain, udal hauteskundeetan
Getariako alkatetzarako ez zela aurkez-
tuko jakinarazi zuen.
Horrenbestez, Berroeta Aldamarrek
dimisio hori onartu eta elkarteko kudea-
tzaile postua behin-behinekoz Imanol
Agoteren, Gipuzkoako Foru Aldundiko
Kultura zuzendariaren, esku uztea era-
baki zuen (Mariano Kamiok utzitako

postua betetzeko). Berroeta Aldama-
rrek garai berri bati heldu nahi ziotela
eman zuen aditzera, eta, bai elkarteak
eta baita Mariano Kamiok ere, "muse-
oaren kudeaketan ordezkapen bat
egoki ikusi dutela" zehaztu zuten. (Era
berean, elkarte publikoak, ekonomia
eta finantza azterketa legal bat egingo
dutela agindu zuen).

2007ko martxoaren 21ean, Kamiok,
dimisioa osasun arazoagatik izan dela
azpimarratzen zuen, eta ez Aralarrek
salatutako irregulartasunengatik. 

2007ko martxoaren 28an, Sonsoles
Diez de Rivera izendatzen dute Balen-
tziaga Fundazioko lehendakariorde,
Kamioren ordezkatuz.

2007ko martxoaren 30ean, Berroeta
Aldamarrek, kontratuetan "zalantza
batzuk ikusi" zituztela eta, lanen
kudeaketari buruzko txosten juridiko
eta ekonomiko-finantza ikerketa bat
egitea erabaki zuen. Horrez gain,
beste erabaki batzuen berri ematen du
elkarteak: Hemen Artekin kontratua
etetea, Rolando Pacielikin duen kon-
tratua bertan bera uztea, Mariano
Kamioren dimisioa onartzea, eta bere
ordez, Imanol Agoteren behin-behi-
neko izendapena onartzea.

2007ko apirilaren 22an, Aralarrek
Balentziaga Museoko erabilera ezber-
dina proposatu zuen, hau da, eraiki-
naren 3. solairuaren zatik herriko kul-
tur egituretarako erabiltzea.
Aldi berean, Berroeta Aldamarri azter-
keta juridiko, ekonomiko eta legalaren
berri ematea eskatu zuen. 

Argi dagoen bezala, hari honi ez
zaiola amaieratik ikusten, ez behintzat
epe laburrera.

] erreportaia ] Balentziaga Museoa
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dimisioa 

aurkeztu zuen

Berroeta Aldamarren

eta Balentziaga 

Fundazioan
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] harritarten txutxupeka / herri eskola

Kofradian ikasten
6.mailako ikasleak ingurunean lan sektoreak lantzen ari gara eta, mar-
txoaren 26an Kofradia ezagutzera joan ginen.

Han, Maria Rosario Ezenarrok azaldu zigun arraina saltzeko prozesu
osoa. Getariako Kofradian saltzen diren arrainak berdela, antxoa eta
hegaluzea dira gehien bat, baina batzuetan txitxarroa eta sardina ere
bai, ontziek ekartzen badute. Garai batean arrain mota askoz gehiago
saltzen omen zen. Lerro hauek idazteko unean, ontziak berdeletan ari
ziren.
Lehenik arraina nola pisatzen den erakutsi zigun, tamainaren arabera

sailkatzen dela (kiloan hainbeste ale) eta horren ondorioz prezio bat
edo bestean saltzeko aukera dagoela. Atuna hiru taldetan banatzen da:
txikia, ertaina eta handia.

Jakin genuen atuna saldu aurretik pisatzen dela, baina beste arrain
motak berriz, “benta” egin ondoren. Atuna eta hegaluzea kutxa handi-
tan bidaltzen dira eta antxoa eta sardina kaxa txikitan.

Azalpen horiek entzun ondoren, benta egiten den tokira pasa ginen
simulazioa egitera; gu ginen erosleak eta botoi artean ibili ginen arraina
erosten. Prezioa handitik hasten da eta poliki-poliki jaisten doa eros-
leak botoia jo arte, honek esaten du zenbat behar duen eta, jarraitu egi-
ten da arrain guztia  saldu arte.

Orain dela urte batzuk Getarian gaur egun baino ontzi askoz gehiago
zeudela eta zein den horren arrazoia galdetu genion. Orduan ondo ira-
bazten zela esan zigun, eta itsasoko bizimodua oso gogorra bazen ere,
horrek konpentsatu egiten zuela; gaur egun, berriz, ez dela diru asko
irabazten eta lehorrean hobeto bizi dela izan zen bere erantzuna. Lana
egiteko era orain hobea da, eta duten teknologia askoz aurreratuagoa
da: sonarrak, radarrak, irratiak, txupoiak... baina hala ere jendeak
nahiago du beste edozein lanbide arrantza baino. 

Azkenik, goiko pisura igo ginen eta han bulegoak eta bilerak egiteko bi
areto ikusi genituen. Handiena urtean pare bat aldiz erabiltzen da,
bilera orokorrak egiten direnean; bestea gehiagotan. Pasiloetan argazki
zahar ugari dago eta moilako maketa bat. Argi ikusten da zenbat han-
ditu eta aldatu den Getariako portua. 

Eskerrik asko, Maria Rosario! 6. MAILA
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“-Bizitzan une  ezberdinetan, pertsona ezberdinak izango banintz bezala, rol ezberdinak betetzen ditut segun eta ze momen-
tuan, norekin nagoen edo eta zein otsori entzuten diodan”.

“Lehengo egunean ahizparen etxean egon nintzen bisitan. Guraso zaharrei nola laguntzen diegun edo hobe esanda lagun-
tza nola banatzen dugun batere ados ez dago eta anaia-ahizpekin oso haserre dabil, uste baitu berak zama handiena dara-
mala. Espero nuen bezala min handiz hasi zen hitz egiten nire jokaera kritikatzen gordin-gordin. Zenbait gauzetan arrazoia
zeukala ikusten nuen eta beste askotan ezta urrik ere. Barruak desahogatzen ari zen, eta momentu horretan ez nuela ezta-
baidan sartu behar garbi ikusi nuen; beste alde batetik erasota ikusten nuen nire burua eta nire minak ere esnatu eta amo-
rratzen hasi nintekeela susmatzen nuen. Argi ikusten nuen nola jokatu behar nuen: ez nuela erantzun behar bera ez zegoe-
lako une hartan ezer pentsatzeko, bakarrik bota eta bota behar zuela. Harrokeriara jo nuen eta trapu zikinak berari botatzen
hasi nintzen. Gaizki bukatu genuen eta ez dut ikusten nola konpon daitekeen egoera.” 
“-Otsoen ipuina irakurtzean zertaz ohartu naiz? nire bizitzaren ardura nigan dudala, neuk erabakitzen dut,  neuk hartzen dut
egoera ezberdinetan erabaki hau edo bestea segun nire barruko “nori” egiten diodan men. Ni naiz nire bizitzaren gidari pasi-
boki edo ekinez baina ni neu naiz”.

-“Irakurri ahala hiru hausnarketa izan ditut  orden honetan:
Lehenengo otsoak koska egiten du, bigarrenak berriz milizkatu.
Egia da, borroka honetan ibiltzen gara edo ibili gara askotan. Urteak pasa ahala borroka latz hori ez gertatzeko egoera
batzuk saihesten ditugu eta lehengo otso maltzur horri ez diogu bazkarik ematen.
Gainera behin baino gehiagotan bazka ematean lehengo otsoari berak koska egin digu eta min hartu dugu eta min horreta-
tik ere ikasi egin dugu.
Baina seguru asko agureak ez du jadanik borroka hori bere baitan, ez du gehiago borrokatu nahi. Segur aski aspalditik auke-
ratu zuen bigarren otsoa bazka emateko baina agian gaur egun hirugarren otso bat du bere baitan: lasaitasuna etsipena,
eskerrona. Kontenplazioa, moteltasuna iraupena... ezaugarri dituena. Auskalo!”

-“Leitu eta ezagutua dut borroka hori. Askotan zein otsok irabaztea gustatuko litzaidakeen oso argi ikusten dut baina hala ere
besteak  indar gehiago dauka eta berak menperatzen nau. Nahi nuke jakin nola lortu beti nahi dudan otsoak irabaztea. Gus-
tura jasoko nuke horretan laguntza.”

Londreserako  5:30eko hegalaldiaren zain dago Marta
Loiuko aireportuan. Lasaia da izaeraz eta orain ere trankil
dago. Garaiz heldu da aireportura eta dituen minutuak
gozatzeko prest eseri da itxaron gelako erdiko jesarlekuan,
kafetegian  poltsa bat patata erosi eta gero. Bere ondoan
ondo jantzitako gizon bat eseri da irribarre batez lekua libre
zegoen galdetu ostean. Marta gose da edo besterik gabe zer
edo zer egiteko beharrari erantzunez banku gainean dagoen
poltsa patata ireki eta patata pare bat hartuta dastatzeari
ekin dio. Gizonak ere patata pare bat hartu ditu. Marta ez da
ausartu zuzen begiratzen baina ez zaio ondo iruditu gizo-
nak baimenik eskatu gabe patatak hartzea. Martak beste
patata bat hartu du eta jarraian gizonak beste bat. Oraindik
okerrago iruditu zaio baina ez da ausartu ezer esaten; orain
ordea burua biratu eta zorrotz begiratu dio ondoan duen
gizonari. Irteeren ordutegiak dauden panel erraldoiari so

jarri da hizkien tauletan zenbait hiriburuen izenak biraka
hasi direnean. Beste aldera begira badago ere, gizonak
patata gehiago ahoratu duela susmatu du, eta sumendi
baten moduan ari zaio haserrea sudur zuloetatik, belarritik,
azal zulo guztietatik isurtzen laba balitz bezala, bere hegaz-
kinaren deia altabozetatik entzun duenean. Altxatu eta mes-
pretxuz poltsa patata bertan utzita, agurtu gabe, begiratu
ere egin gabe alde egin du barrukoa irakiten daukala.
Hegazkineko eserlekuan jarrita aurreko gertaeratik nahiko
distantzia hartuta edo lasaitasunera itzultzen saiatu da,
baina nekoso egiten zaio onartzea nola egon litekeen hala-
korik  egiteko gai den jende aprobetxategia. Pasadizoa ahaz-
teko edo maletatxoan bidaietan eraman ohi duen esku libu-
rua hartzera joan denean orduantxe ikusi du maletatxo
barruan bere poltsa patata oso-osorik. Kafetegian sartu eta
denbora osoan hor egon dela konturatu da.
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]] Gogoeten txokoa [[

57. alean azaldu bezala hona hemen bi otso ipuinari buruz bidali dituzuen gogoetak eta haien ondoren
hilabete honetako ipuina zuen ekarpenak egin ditzazuen. 

BI OTSOAK IPUINAREN GAINEKO ZUEN GOGOETAK  

Patata frijituak (bigarren ipuina)

OHARRA: Eskerrik asko zuen harreragatik eta bidalitako laguntzagatik. Zerbait bidali nahi, baina nola egin asmatu ez
duzuenok bi modu hauetan egin ahal duzue: 
1. helbide elektroniko  honetara emailez: artzape@topagunea.com
2. helbide arrunt honetara eskutitza bidaliz: Gure Txeru Elkartea, Kale Nagusia 1-3................. 
(Zuek bidalitako aportazioak izenik gabe argitaratzen ditugu kontrakoa eskatu ezean)



gongelan dago, bere txanda
noiz iritsi zain. 

“Kerik gabeko tokia” irakur-
tzen du horma-irudi batean;
eta bere golkorako pentsatzen
du erretzaileak azkenaldian
gizarte “aurreratuetako” izu-
rridunak bihurtu direla: laster
Coliseum-eko lehoietara
botako ditugu.

Beste afixa batean, “10 minutu,
zer gutxiago!” irakurtzen du,
medikuaren arretari gutxie-
neko denbora hori aldarrika-
tuz. Egia da, bat izorratuta joa-
ten da sendagilearena, ez
kapritxoz, eta di-da batean
errezeta orria eman eta kalera!
Ez dugu gehiegizko mimorik
eskatzen, baina sikiera interes
pixka bat, gure osasunaz
ardura pittin bat... Burutazio
horiek dituen bitartean, kopeta
gero eta zimurtuago du gure
gaixoak, kaskarreko mina han-
ditzen ari zaio.

Ez daki berekin 10 minutu
baino gehiago egongo den ala
ez, baina bere aurrekoarekin 20
ere badaramatza. Aspertzen
hasia da, egunkaria ekarri
balu... Jada ez daki zer irakurri,
kartelak amaitu zaizkio eta.
Albora begiratzen du ea aldiz-
kariren bat topatzen duen: Ins-
tituto Nacional de la Marinaren
aleak, zer interesgarriak! Gai-
nera eguneratuta daude:
2002ko urria, 2004ko maiatza...
Pentsiodunen bizitzak, erreti-
roa, heriotza eta biziraupena,
eskola asegurua... Couche
papereko kontuak gorrotatzen

ditu, baina une hauetan Cha-
beli Iglesiasek azkeneko festan
zein zapata eraman zituen gus-
tura irakurriko luke.

Atearen atzean oin hotsak
entzun ditu; ateari begiratzen
dio ireki dadila erregutuz,
abrete sesamo, abrete sesamo, eta
bai, azkenean atera da bere
aurretik zegoen txaplata. Bere
izen abizenez deitzen dio bata
zuridunak, sartu eta esertzeko
eskatzen dio. 

Bata zuridunak ordenagailuko
pantailari begia kendu gabe, ea
zer duen galdetzen dio. Han
eta hemen mina, ondoeza,
zorabioak dituela eta abar,
baina besteak oraindik ez dio
aurpegira begiratu ere egin; eta
monitoreari so, igarleen krista-
lezko bola balitz bezala, gaixo-
ari zer gertatzen zaion idazten
hasten da. Tap, tap, tap... Bi
behatzez tapa-tapaka tekla-
tuan, txalaparta jotzen ari dela
dirudi, tap, tap, tap, baina oso
mantso, Oreka TXekoek iku-
siko balute... 

Gaixori sukarra igotzen ari
zaio, tapateko bakoitzean
dezima bat, sutan jartzen ari
da, eta medikuen entzungai-
luekin auskultazioa egin gabe,
aurrean duen petrikiloak zein
diagnosi mota egin dezakeen
galdetzen dio bere buruari.
Gainera ez dio esaten zer duen,
tap, tap, tap jarraitzen du esku
bakoitzeko behatzez idazten.
Hobe zuen herriko botikaria-
rengana joan, ez zukeen hain-
beste denbora galduko.

Beno, halako batean bukatu du

] petrilaren harritarteetik / Zigor Saizar

teklatua torturatzen. Baina
orain inprimagailuari begira
jartzen da, mirariak egiten
dituen tramankulua balitz
bezala, berak idatzitakoa pape-
rean aterata teknologiaren
punta-puntako emaitza izango
delakoan. Inprimagailuaren
soinuari arreta gehiago jartzen
dio gaixoaren bularretik atera-
tzen diren karkarrei baino. Eta
badator, badator orri zuri-ber-
dexka, errezeta arrunta. 

Aiba, azkenean aurpegira begi-
ratu dio eta! 

- Ba, lasai, ez da kezkatzekoa,
ez duzu ezer. Frenadol poltsa-
txo hauek ematen dizkizut
badaezpada ere. Errezetan
txukun-txukun IDATZI dizut
noiz eta zenbat denboraz
hartu behar duzun botika.
Lanerako ondo ez bazaude
baja emango dizut, nahi? Eta
datorren astean berriz itzuli,
zer moduz zauden IKUS-
TEKO.

10 minutu baino gehiago pasa
ditu kontsultan, gaixoak. Nire
garaietan bata zuridunak
koartiletan gordetzen zuen
nire historia klinikoa, eskuz
idatzita; hori bai, mediku letra
ulertezinarekin. Baina askoz
gehiago begiratzen zidan
begietara eta zein hotzikara
eragiten zidan entzungailua-
ren metalak bularrean, aix! 

Oharra: Medikuak ez daitezela
haserretu; ez da beraien errua,
ordenagailuak jarri eta formazioa
eskaini ez dietenena baizik. Eta
aupadarik handiena egunotan
medikurako oposaketa azterketak
egiten ari direnentzat. Animo,
gutxi falta zaizue eta!

E

2007ko apirila artzape-19

10 MINUTU, 
ZER GUTXIAGO!
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] katraponako petriletik / Amaia Iribar

Oso polita izaten zen guztia, oso giro
goxoa sortzen zen. Gainera, antxoa
garaia izaten zen San Prudentzio Eguna,
eta horrenbestez, ederki nabari zen
arrantzaleek arrain ugari harrapatu
zuten edo ez!". 

Horretaz gainera, baserria zuten
garaian, asto proba ere egiten zela aipatu
digu Itziarrek, hain zuzen ere, horreta-
rako erabiltzen zen probarria gaur egun
ere plaza bertan dago: "Gure astoak Age-
rreko astoaren aurka jarduten zuen; guk,
bestalde, etortzen zen jendeari bokadi-
loak eta sagardoa eskaintzen genien.
Jende ugari hurbiltzen zen asto proba
ikustera, bai horixe. Gaur egun, ordea,
gauzak erabat aldatu dira: erromeria
izaten da, baina ez da lehen adinako jen-
detza ibiltzen, ezta pentsatu ere! Orain
jendea mezatara etorri, gero salda hartu
eta etxera joaten da. Jendea etortzen da,
bai, baina ez lehen adina, eta gainera,
sortzen den giroa ezberdina da”.  

Baserriko bizitza erraza den ala ez gal-
detu diogunean, zera erantzun digu: "Ni

Alderdi guztietatik sentitzen naiz geta-
riarra, nire gurasoak bertakoak baitira.
San Prudentzio auzoarekin lotura estua
du; bere bizitzaren zati handia bertan
igaro du, bertakoak dira bere bost seme-
alabak... Nabari zaio maite duen txokoa
dela.

San Prudentzio auzoak beti izan du pre-
sentzia handia bere bizitzan, bai orain
eta baita lehen ere: "1961ean San Pru-
dentzio ostatura joan nintzen lanera;
han hiru bat urte jardun nuen, gero, ber-
tako seme zaharrenarekin ezkondu nin-
tzen baserrira. Garai hartan, San Pru-
dentzioko festak izugarri politak izaten
ziren, jende pila joaten zen zelaian egi-
ten zen erromeriara; bi barriken gainean
tabloia jartzen zuten, eta han gainean
orkestina. Inguruko herrietakoak ere
etortzen ziren: Getaria herri bertakoak,
Zumaiakoak, Zarauzkoak… Guztiek
gelditu gabe jarduten zuten dantzan.
Gero, Getariako zenbait txistulari ere
etortzen zen: Emeterio Isasti, Anjel Aiz-
puru… Erroskila saltzaileak ere ez ziren
falta: Xixilenekoa, Maritxanonekoa…

kaleumea izanik, ezkondu nintzenean
ez nekien ezer baserriko bizimoduari
buruz, dena ikasi behar izan nuen: behia
jezten, baratzeko lanak egiten… Nik beti
zera esaten dut: gogoa badago, dena
ikasten da; c. Baserrian bizitzea polita
da, baina bizimodu gogorra da”.

Gerora, urte batzuk Getarian herri ber-
tan igaro eta gero, baserria zegoen
lekuan erretegia jarri zuten, eta orduan
ere jende ugari ibiltzen zuten. Gaur
egun, bere seme-alabek jarritako landa
etxea dago erretegia zegoen lekuan, eta
bertan egin ditu azken urteak lanean. 

Beraz, ostalaritzan egin du batez ere lan,
baina sare konpontzen ere jardun izan
duela aitortu digu Itziarrek: "Ni bizi nin-
tzen kalean, San Roken, ikasi nuen sare
konpontzen, Ana Iribarrekin. Garai har-
tan gure kalean familia ugari bizi zen,
haur asko zituzten familiak ziren, eta
hartu eman handia zegoen guztien
artean; oso gustura jarduten genuen sare
konpontzen ikasten. Gaur egun noiz edo
noiz lagundu izan dut familian, baina
apenas; hala ere, sare konpontzen ez da
ahazten".

Jubilatzeko garaia iritsi zaio dagoeneko.
Bere ustetan sasoia dagoen bitartean
jubilatu behar da: ”Ez zait iruditzen
aspertzeko denbora izango dudanik:
paseatzea, bidaiatzea, lagunekin ego-
tea... atsegin ditut. Ondo nagoen bitar-
tean jubilatu nahi dut”.

Itziar Ibarbia

“Gauza guztiak
gogoarekin egin

behar dira, bestela,
ez dira ondo 

ateratzen”

“Ondo nagoen bitartean jubilatu nahi dut”



Ondoren aurkeztera noaki-
zuen lan hau idazle honen
lehen lana izan arren, Patxi
Iturregik baditu urte batzuk
geroago idatzitako beste bi
liburu: “Behi eroak” (2003,
Elkar) eta “Dioramak” (2006,
Elkar).

Liburuaren izenburua ira-
kurri eta azalean agertzen den
argazkiari jaramon eginez
gero, berehala ohar gaitezke
zein den liburuaren gai erre-
kurrentea: itsasoa. Iturregik,
bertan, bederatzi istorio bildu
ditu, elkarren artean inolako
loturarik ez duten bederatzi
kontakizun.

Lehen esanda bezala, itsasoa
da bederatzi istorio hauetan
errepikatuz agertzen den gaia
baina, atal desberdin hauetan,
itsasoak ez du garrantzi ber-
bera izango; zenbait kasutan

Literatur txokoa / Izaskun Larrañaga

itsasoa bigarren mailan gera-
tuko da eta honekin lotura
duten zenbait istorio konta-
tuko ditu idazleak: batzuetan
garraio-untzietan gertatzen
diren gorabeherak kontatzen
ditu, bestetan marinelen etxe-
ratzea, hau da, etxera buelta-
tzeak sortzen dituen tentsioak;
misterio kutsua duen kontaki-
zunen bat ere bada. 

Itsasoaz hitz egiteaz gain,
literatura maila gorenera 
igotzeko asmoz, Iturraldek
gizakion beldurrei, irrikei,
atsekabeei... buruz hitz egiten
digu, eta horretarako prosa
aberatsa darabil; idazkera
argiz idatzitako lana da, errit-
moduna. Gure herri arrantza-
learekin lotura duten bederatzi
istorio interesgarri aurki ditza-
kegu Iturregiren lehen liburu
honetan. 

Idazlea: Patxi Iturregi
Argitaletxea: Elkar
Argitalpen urtea: 1996
Orrialde kopurua: 176

“Haize Kontra”  (liburua)

Ondo jakingo duzunez, datorren maiatzaren 27rako bozka ematera

deitu gaituzte berriro ere. Batzar Nagusietan (Foru Aldundian) nahiz

GETARIAKO Udalean, nortzuk ordezkatuko gaituzten, guztion artean

erabakitzea, garrantzitsua da oso. Hemen gaituzu, gaixotasuna ezin-

duta edo kanporatzekotan bazaude edo norbait ezagutzen baduzu ego-

era honetan deitu gure zenbaki honetara 666 97 37 28.

Mila esker zure ekarpenagatik. 

POSTA BIDEZKO OHIKO BOTOA, 
EZINDU NAHIZ GAIXOEN BOTOA

G E T A R I A K O
EAJ  -   PNV
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] maiatzeko agenda

Antolatzailea: Gure Txeru

EMAKUMEEN BINAKAKO
II. PALA TXAPELKETA.
Txapelketaren hasiera: 
apirilaren 20an
Partida-eguna:
ostirala, 19:00etatik 22:0etara,
herriko frontoian (eguraldi
txarrarekin kiroldegian).

[Maiatzak 11, ostirala]
ARETO FUTBOLA: Irizabal
Arrainak - ESKOLAPIOAK
Noiz: 21:30ean
Non: kiroldegian

[Maiatzak 19-20]
GIPUZKOAKO 
TRAINERILEN TXAPELKETA

[Maiatzak 26-27]
EUSKADIKO TRAINERILEN 
TXAPELKETA

] Festak
[Maiatzak 13, igandea]
HERRI URRATS 2007 
SENPERE 
“Urrats bat, zazpi nahi”

[Maiatzak 15, asteartea]
SAN ISIDRO EGUNA
Meaga auzoko jaiak
*** Ikus esku-programa

[Maiatzak 26, larunbata]
EUSKAL JAIA 2007
Gure Txeru dantza-taldearen
dantza-erakustaldia, txistula-
riak, sardin-jana, azoka, Triki-
tilari Gazteen Getariako VIII.
Txapelketa, trainerilen txa-
pelketa, euskal musika,
kantu-poteoa, dantza... 

] Euskal Astea
[Maiatzaren 21etik 27ra]
Hitzaldiak, Boliviari buruzko
ikuskizuna, euskarazko film
laburrak, antzerkia, dantza
erakustaldia, Euskal Jai
Eguna, haurrentzako herri
kirolen olinpiada...

] Hitzaldiak
[Maiatzak 22, asteartea]
PENTSAMENDU 
POSITIBOA. TRISTURA ETA
EZKORTASUNARI NOLA
AURRE EGIN.
Noiz: 18:00etan    
Non: Arrantzale Zaharren
Elkartean
Antolatzailea: 
Arrantzale Zaharren Elkartea

] Musika
[Maiatzak 24, ostirala]
Getariako eta Azpeitiko
Musika Eskolen arteko 
TRUKEA
Azpeitiko Musika Eskolako
ikasleen KONTZERTUA
Getarian.
Noiz: 19:00etan    
Non: Eskolako aretoan 
Antolatzailea: 
Getariako Musika Eskola

[Maiatzak 31, osteguna]
Azpeitiko eta Getariako
Musika Eskolen arteko 
TRUKEA
Getariako Musika Eskolako
ikasleen KONTZERTUA
Azpeitian.

] Irteerak
[Maiatzak 3, osteguna]
BAIONARA IRTEERA
(Baiona bisitatu, Oiartzungo
Aduritz sagardotegian bazka-
ria eta Hondarribia bisitatu)
Antolatzailea: 
Arrantzale Zaharren Elkartea

] Kirolak
“SALBATORE DEUNA X.
PILOTA TXAPELKETA” 
federatuentzat (kadeteak,
jubenilak eta 22 urte azpi-
koak)
Txapelketaren hasiera:
maiatzaren 2an
Partida-egunak:
astelehena eta asteazkena
(19:00etatik aurrera) eta larun-
bata (17:00etatik aurrera).

[Maiatzaren 21etik 26ra]
2. ESKUKO EUSKARAZKO
LIBURUEN AZOKA
Non: Alondegian
Noiz: 18:00etatik 20:00etara

] Kz gunea
Maiatzeko ordutegia:
17:00etatik 20:00etara 
Asteartetan tutorea egongo
da, 16:00etatik 20:00etara 
* Interneteko ikastaroa egin
nahi baduzu, informa zaitez
Kultur Etxean.
MAIATZEKO MINTEGIAK:

[Maiatzak 8, asteartea]
EZAGUTU BIDAIAREN
ESKUBIDEAK 
(17:00-19:00)

[Maiatzak 15, asteartea]
ELIKAGAI-SEGURANTZA
(17:00–18:00)
BIDALI POSTAL BAT 
(18:00–19:00)
[Maiatzak 22, , asteartea]
BABESTU ZURE SEME-
ALABAK
17:00-18:00)
IRAKUR EZAZU EGUNKA-
RIA INTERNET BIDEZ
(18:00-19:00)
Non:
Kultur Etxeko 
lehen solairuan

] Gaztelekua
[Maiatzak 5, larunbata]
TAILERRA: SASKIAK
[Maiatzak 12, larunbata]
HERRI KIROLAK
[Maiatzak 19, larunbata]
ESKU PILOTA TXAPEL-
KETA
DANTZA TAILERRA

[Maiatzak 26, larunbata]
Getariako Euskal Jaia
GAZTELEKUA DEKORATU

[Maiatzak 27, igandea]
Gaztelekuko Euskal Jaia:
dantza, bertsoak, trikitilariak
eta bazkaria

FULDAIN farmaziaren 
zaintza egunak: maiatza-
ren 28tik ekainaren 3ra

(biak barne)

txapelketak

Maiatzak 12, larunbata
IV.PAELLA TXAPELKETA

Meaga auzoan
Baldintzak:taldeko bi kide

eta Getariarrak izatea. 
Izenematea eta txartelak:

649513487-Epea:05/10.Baz-
kari txartela:10euro 

Maiatzak 19, larunbata
GETARIAKO II. MUS 

TXAPELKETA HERRIKOIA
4 erregetara, 4 hamarreko,

3 usteletara 
(18 urtetik gora)

Noiz: 15:30ean zozketa
egingo da eta 16:00etan txa-

pelketa hasiko da
Non: Berdura plazan

Izena emateko azken eguna:
maiatzaren 17a 

Izen-ematea: 10 € bikotek
Sariak: 1. saria: 300 € + txa-

pela + garaikurra
2. saria: 150 € + garaikurra

3. saria: 60 € 

Maiatzak 26, larunbata
TRIKITILARI GAZTEEN

GETARIAKO VIII. 
TXAPELKETA
Noiz: 18:00etan

Non: Herriko plazan
Adina: 18 urte bitarteko gaz-

teak (18 urte barne)
Oinarriak udaletxean 

egongo dira.
*** Deialdi irekia izango

denez, bikote asko apunta-
tuko balira, kanporaketa bat
egingo litzateke, txapelketa-

eguna aurretik.
Sariak: 1. postua txapela,

trofeoa eta 300 € 
2. postua kopa eta 200 € 

3. postua 140 € 
4. 5. 6. postuak 90 € 



zorion agurrak

1973. urtean, San Prudentzioko jaietan egin zen asto proba. San Prudentzioko
astoa (Linda) Agerreko astoaren aurka (Gorri) egin zuten lehia. San Pruden-
tzioko astoarekin, Joxe Antonio Laskibarrek (Asti), Antonio Illarramendik eta
Manuel Jesus Erkiziak jardun zuten; Agerreko astoarekin, berriz, Prontxio Osto-
lazak, Emilio Ostolazak eta Antonio Orruak.

Erakustaldia polita izan zen eta San Prudentzioko astoak irabazi zuen. 

] akordatzen

Xabier Lazkanok utzitako argazkia. 

San Prudentzioko asto proba

Zuhaitz eta Rafa Valero
Maiatzak 15 eta 19

Zorionak bikote, ondo pasa zuen eguna. Muxu handi
eta potolo bana etxekoen partetik.

Unax Etxegoien
Apirilak 16

Zorionak pototo! Zure
lehen urtebetetzeagatik.
Muxu asko amatxo eta

aitatxoren partetik.

Miren eta Ane Campos
Maiatzak 21

Laster etorriko da zuen eguna. 8 urte!!! 
Zuekin egongo gara pastela jaten. 

Muxu bat  familia guztiaren partetik.

Paula Egurbide
Apirilak 12

Kaxparreneko familiaren 
partetik. Zorionak!

Axel Campos
Maiatzak 24

Zorionak eta ondo 
pasa zure eguna..
Miren, Ane, aita 

eta ama.

Shane
Apirilak 8

Zorionak zure 
familiaren partetik.

Aratz eta Unai Perez Ezenarro
Maiatzak 7 eta apirilak 16

Zorionak bikote zazpigarren eta 
hirugarren urtebetetzean. Muxu eta
opari pila familia guztiaren partetik.

Norbait zoriondu nahi izanez gero,
argazkia bere testutxoarekin Txeruko
postontzian utzi edo eta Eskualtxetara
eraman. Gogoratu! bazkideok doan dau-
kazue eta bazkide ez zaretenok 4 €
ordaindu beharko dituzue argazki
bakoitzagatik.

telefono interesgarriak

Udal bulegoa ....943 896 024
Faxa ............943 140 190
e-mail: udala@getaria.org

Kiroldegia ........943 140 432
Kirol-portua ......943 580 959
Taxiak

Segundo ......607 720 242
Jose Mari ....607 403 498

Udaltzaingoa ....943 896 146
Liburutegia ......943 896 147
Anbulatorioa ....943 140 957
Botika ..............943 140 441
Herri Eskola.......943 140 729
SOSdeiak ......................112
Kofradia............943 140 200 

artzape aldizkaria
943 000 548

artzape@topagunea.com

Atal honetan jartzeko moduko argazki zaharren bat baduzu,
deitu 943000548 telefonora edo artzape@topagunea.com helbidera bidali. 



-Gure herriak etorkizun hobeagoa behar duela uste al duzu?

-Hain garrantzitsuak izan eta hainbeste zeresan eman duten Arau Ordezkatzaileak (norma
subsidiarias) hasieratik oso era itxian egin direla uste al duzu? Arau hauek eragiten dieten
sektore (baserritar, arrantzale, gidari, irakasle, ikasle, langile, adineko,ostalari...)
denekin kontatu dela pentsatzen al duzu?

-Gazteek duten etxebizitza arazoari behar bezala erantzun zaiola uste al duzu? Azken urtee-
tan babestutako etxebizitza gutxi egin direla pentsatzen al duzu?

-Gure adinekoek tratu eta leku egoki bat merezí dutela uste al duzu?

-Herriko eskolak, bere beharrak asetzeko planteamentu egokirik egin dela pentsatzen al
duzu?

-Herrian burutu diren hainbat obra erraldoi getariarrontzat kaltegarriak direla
pentsatzen al duzu? Eta hauek egiterako orduan udalak izan duen aldeko jarrera egokia dela
uste al duzu?

-Museo erraldoientzat hainbeste diru eta lur doan bideratu arren herriko hainbat kultur
eragile diru laguntza barregarriak jasotzen jarraitzearekin ados al zaude?

GETARIAKO EZKER ABERTZALEAK ASKO DU ESKEINTZEKO.
GETARIAK HAIN BEHARREZKOA DUEN UDAL IREKIAGOA POSIBLE DA.
HERRIAREN GEROAN ALDAKETA BAT BEHARREZKOA DELAKO, ETA ZURE
ESKUETAN ERE BADAGOELAKO.

-Belaunaldiz belaunaldi estatu Espainiar eta Frantsesarekin bizi dugun gatazka politikoak
zure bizitan garrantzirik duela pentsatzen al duzu?

-Maiatzean egingo diren Udal eta Foru Hauteskundeek ere momentu politiko historiko hone-
tan gatazka gainditzen lagundu behar duela uste al duzu? Beraz herri programekin batera
lehentasunezko helburua izan behar duela uste al duzu?

-Azken legegintzaldi honetan udaletxe antidemokratiko bat izateak izan  al du garrantzirik
zuretzat? Getariako 412 herritar udaletxean ordezkaririk gabe uztea kontraesan sakona
dela pentsatzen al duzu?

GETARIAKO EZKER ABERTZALEAK HERRI PROGRAMA ZABAL BAT
ESKAINTZEN DIE GETARIARREI, ETA HORREKIN BATERA GETARI-
AKO EZKER ABERTZALEARENTZAT ERABATEKO LEHENTASUNA DA
GATAZKA POLITIKOA GAINDITZEKO PROZESUA BULTZATZEA ETA
INDARTZEA.

ORAIN DA  GETARIAKO NORABIDEA ALDATZEKO ORDUA. ORAIN DA
UDAL IREKIAGO BAT OSATZEKO ORDUA, BADATOR ALDAKETA,
BADATOR UDAL BERRIA...

BADATOR GETARIA BERRIA


