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n Garapenerako lankidetza Grezia eta Espainiaren pare

03E LAN EUSKADI  

KULTURA SAILAK DIRUZ 

LAGUNDUTAKO HEDABIDEA

uskadiko Garapenerako GKEn Koordinakundeak,

nazioarteko lankidetzan diharduten 80 GKE biltzen dituena, eus-

kal erakunde publikoek 2016an lankidetzara bideratutako aurre-

kontuak aztertu ditu. “Salbuespen batekin, joera kezkagarria da,

kopuruek bere horretan jarraitzen dutelako, eta are larriagoa, ez

delako inolako suspertze-sintomarik ikusten. Antza, aurreko

urteetako murrizketek eragindako geldialdi historikoa ez da

gauza puntuala, 2016an ez dugulako bere garaian lortu zen

konpromiso maila berreskuratzeko zantzurik sumatu”. 

Eusko Jaurlaritzak 2013an lankidetza-politikak erabat murriz-

tuz egindako atzerapausoaren ostean, “2016an ere ez da sus-

pertzerik egongo eta urrun jarraituko dugu %0,7ak ezarri zuen

maila historikotik”. Eusko Jaurlaritzak, PSE-EEren laguntzare-

kin, Legebiltzarrak onartu duena baino gutxiago bideratuko du

aurten lankidetzara. “Berriro ere, ezbaian jarri da herritarren

ordezkari gorena den Eusko Legebiltzarraren erabaki bat”,

erantsi dute. Hori horrela, beste urtebetez, 2007ko Lankidetza-

ren Euskal Legea ez da beteko, zeinaren arabera Eusko Jaur-

laritzak Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioaren aurre-

kontu osoaren %0,7 bideratu behar zuen 2012an lankidetzara,

alde batera utzi gabe Nazio Produktu Gordinaren %0,7rantz

egin litezkeen urratsak, gainerako euskal administrazio publi-

koekin koordinatuta. Euskadiko erakundeen artean Gasteizko

Udala da konpromisoa betetzen duen bakarra eta aurrekontu

bateratuaren %0,87a bideratzen du eginkizun horietara. 

Euskadi, Greziaren eta Espainiako Estatuaren pare

Euskadiko Garapenerako GKEn Koordinakundeak zehaztu

duenez, 2014an, Euskadik bere Barne Produktu Gordinaren

(BPG) %0,15 bideratu zuen lankidetzara (Garapenerako

Laguntza Ofiziala), Espainiako Estatuaren eta Greziaren maila 

bertsuan. “Oraindik oso urrun gaude Nazio Batuek 1970ean

hartutako konpromisoa betetzetik, hots, BPGren %0,7 lankide-

tzara bideratzea”, gogoratu du.

Estatuko erakundeak behin eta berriro zabaltzen ari diren

mezuen arabera, 2016a krisitik irteteko urtea izango da. “Hala

ere, suspertze hori ez dugu aurrekontuetan nabaritzen, eta

erakundeen konpromisoak berriro ere huts egin duela ikus

dezakegu”. Hortaz, “berriro ere, agerian gelditu da deklarazio

publikoak eta herritarren aurrean hartutako konpromisoak ez

datozela bat erakundeek egiten dituzten politika publikoekin".

Europako herritarrak, gobernuen konpromisoen aurretik

Errealitate hori ez dator bat 2016ko martxoko Eurobarometro-

aren emaitzarekin: estatuko biztanleen %93a garapenerako

lankidetza-politiken alde dago eta Europar Batasuneko biztan-

leriaren zati handi bat (%89) garapenerako funtsen alde dago.

Gainera, Eusko Jaurlaritzako Prospekzio Soziologikoen Kabi-

neteak 2016ko martxoan egindako Nazioarteko Egoera azter-

lanaren arabera, nazioarteko egoera aintzat hartuta, pobrezia,

munduko gosea eta herrialdeen arteko desberdintasunak dira

elkarrizketatuentzat mundu mailako hiru arazo garrantzitsue-

nak. “Beraz, argi gelditu da herritarrak gobernu gehienen

aurretik doazela, eta azken horiek ez direla gai beren konpro-

misoak betetzeko”, dio Koordinakundeak.

Lankidetza-politikak giza multzo batzuentzat guztiz mesede-

garriak direla eta euskaldunak sentsibilizatzeko ekintzen anto-

lakuntzan eragina dutela azpimarratu du, baita “beste era

bateko interesen gainetik” krisi garaietan, pertsonek izan

behar dutela politika guztien lehentasuna gaineratu ere.

E
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Balearri-Elkano futbol taldeak lerro hauen bitartez

eskerrak eman nahi dizkie denboraldi osoan zehar

laguntzen ibili diren kide, lagun eta zaletuei.  

Balearri Elkano futbol taldea ,

?Zuen Txokoa atala edonork nahi duena bidali dezan egiteko egina dago: gutunak, argazkiak, zorion agurrak (bazkide ez direnek 4€), agurrak... Gutunek gehie-
nez 200 hitz izan beharko dute: ez dira irainak onartuko. Bidaltzen diren dataren arabera jarriko dira bidalitako guztiak. Lekurik ez badago gure facebook orrial-
dean txintxilikatzeko aukera emango da. Inork ez badu ezer bidaltzen, beste zerbaitetarako erabiliko dugu. Animatu atal hau erabiltzera zuena baita!

UEN TXokoA

GUTUNAK

OHARRA 

Irakurleok, hau zuen txokoa da beraz, animatu eta aprobetxatu zuen kexa, iradokizun zein agurrak
bidaltzeko. Horretarako bidali nahi duzun testua artzape@topagunea.com helbidera edo utzi oharra
Txeruko postontzian. Aldizkariaren hurrengo alean izango duzu irakurgai. 

Animatu eta parte hartu!

n Balearri-Elkanoren�eskertza

Hamabost urte beteko ditu datorren hilabetean AR-

TZAPEk. Ilusioz betetako lan-talde txiki batek ekin zion

herritarrei bertako berri emateko komunikazio proiektuari

eta oraindik ere bada zer esan eta kontaturik, beraz,

haiek hasitako lanari jarraitzea dugu helburu. 

Denboraren joanak aldaketak egin beharra dakar, eta hor-

tara goaz. Maiatzean itxura berria izango du herri aldizka-

riak, esku artean hartzeko erosoagoa izango da, eta bizia-

goa. Pista batzuk besterik ez dira horiek, zalantza baitugu

dagoeneko dena argitu edo hilabetez sorpresa gorde. 

Aurreratuko dizuegu baita ere aurrera egingo dugun sal-

toarekin beste bat atzera egingo dugula. Ez da nostalgia,

ahalik eta zerbitzu zabalena eskaini eta orain arte egin-

dako lana zuekin partekatzeko gogoa baizik. Horregatik,

orain arte argitaratutako aleak Interneten jarriko ditugu

nahi duzuenean kontsulta ditzazuen. Duela 15 urte zer

zen albiste jakin nahi duzuela? Hor izango duzue lehen

alea. Hango obra noiz egin zen edo besteko xelebrekeri

hura nola izan zen gogoratu nahi duzuela? Bilaketa egin

besterik ez duzue.

Orain arte emandakoa eskertu nahi dizuegu horrela, izan

ere, zuek egin duzue posible 15 urteotako lana. Zuen

babesarekin egin dugu aurrera eta hala jarraitzea espero

dugu. Horregatik, jakinarazi nahi dizuegu maiatzean

jasoko ditugula ARTZAPEren aurtengo bazkidetza kuo-

tak. Gainera, proiektuarekin aurrera egin ahal izateko

aurten igo egingo dugu kuota eta 25 eurokoa izango da

herrian bizi direnentzat eta 30 eurokoa aldizkaria Getaria-

tik kanpo jasotzen dutenentzat. 

Ea ba denon artean denbora askoan jarrai dezakegun

herriaz informatzen eta berrikuntzak egiten. Seinale ona

izango da hori. Bitartean eskerrik asko berriro ere. 

Artzape Euskara Elkartea ,

n Berrikuntzak�aldizkarian�eta�kuotetan
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enbat buelta eman ditzakeen bizitzak... Zeinek

esango zigun halakorik duela urte batzuk... Egun, Txapakalez-

kan 2/3 Donostin bizi gera (bai, kapitalian!); ta uztailaren erdi-

rako Txapakalezkako 2/3 ezkonduta egongo gera. Atera kon-

tuak, Txapakalezkako belaunaldi berriak ere jada oinez eta hitz

egiten hasita daude... 

Hain juxtu, Donostin jarri dugu hilabete hontan hitzordua.

Baina ez gera ñoñostiarrak bihurtu! Ez horixe! Donostin dene-

tarik dagoelako, eta guk ere nondik gatozen ez dugulako

ahazten. Eta hori, D. Itxaso berak ere bere prentsa eta blog

arduradun izateko proposamena egin zigula, su artifizialak eta

D-SS 2016ko inaugurazioa VIP zonan ikusteko aukera eskai-

niz... Baina, ezezkoa eman genion, ez delako gure estilua, eta

Artzapen oso gustoa gaudelako, 2007an hasitako bidean, fin-

fin (eta zoro-zoro), pausuak ematen...

Ta Kontxako barandilatik begira geundela, distantziatik

getaiarrak nola ikusten ote diren galdetu diogu elkarri...

Nolakuak gea? Zein dira getaiar autentiko baten ezinbes-

teko ezaugarriak? Halako ikerketa sakona egiteko, zein

hobeto CSI Getaria taldea baino... Ezin ordea! Lanez gai-

nezka baitabiltza, Panamako paperetan agertutako milaka

iruzurtiak ikertzen... Guk geuk, gurekasa egin behar lana

oraingoan ere! 

Hobeto ikusteko, Igeldora igotzea pentsatu degu, baina

bidean zer topatuko ta... fronterako kontrola! Eskerrak turnoan

Olasagasti zegon, ta txakolin botila pare baten truke pasatzen

utzi digun... Ez zaigu merkea

atera behar, martxa honetan,

ikerketa hau ere!

Hori bai, earki ikusten da han

goitik gure herria, ta eguzkia

ezkutatu baino lehen lortu degu

getaiar autentikuan ezaugarri

“ofiziosuak” zein diren topa-

tzea:

n Parranderuak. Famosuak

baigea honexegatik. Euskal

Herri osuan ez da herri edo

festarik egongo, getaiarren

bat bertan egon ez danik! Tra-

gua eskuan, dantzan, noski!

Festak izan gabe ere, gutxi

behar baitegu kale-girua jar-

tzeko...

n Builosuak. Gutxi izango

gera, baina asko gerala ema-

ten du ia beti. Zarauzko 

plaierotan jutea nahikoa 

da hori ikusteko, edota ostiral gauetako futbito partidak

ikustea...

n Kirolzaliak. Parranda bai, baina kirola ere bai e!!! Arrauna,

futbola, pilota, triatloia, korrika, bizikleta, mendi-irteerak, pira-

gua... baita kenpo ere! Neska zein mutil, ezin esan sasoi onian

ez gaudenik!

n Muituak, inplikatuak. Txeru, dantzak, literatura, korua,

banda, jostunak, zine foruma, Gure Esku Dago... Ez da mugi-

menduik falta! Ta ez dadila falta!

n Txibizaliak (beteranuak bereziki). Lehen urre beltza petro-

lioari deitzen zioten, baina orain txibiak direla esan daiteke.

Jubilatu eta gero ere itsasoan orduak eta orduak pasatzen

baitituzte hainbatek... Ezta Tourrean ere halako tropelik!

n Euskaldunak. Euskaraz bizi nahi duen eta den herria gara,

eta euskara ere bizi-bizi dago herrian!

n Nortasun handikoak. Ez gara errax kokiltzekoak... Getaiarra

naiz, ta harro nago!

n Eskuzabala, abegikorrak. Herrikoak ez direnak ere ongi har-

tzen ditugu, eta beti dago norbait gertu esku bat botatzeko...

n Pixkat pertsonajiak. Aitortu beharra daukagu. Herri txikia izan

arren, kilometro karratuko pertsonaje dentsitate handienetakoa

dugu... Nora begira daude Pagadi ta Gurrutxaga, Getaia

oraindik ez bisitatzeko?

n 2 hitzetan... geta-iarrak! Zezenak hiltzeagatik kulero ta sos-

tenak jasotzen zituen hark esango lukeen moduan!

Hainbesteko lana eginda, izerditan amaitu degu, eta politoa
jantzi eta izozki bat jatera goaz, gero danborradako entsegua

degu ta Bulean...

n Getaiar autentikuan dekalogua (kapitaletik)

XAPAKALEZKA  

Aitor�Irigoien,�Beñat�Gereka�eta�Mikel�Mugika

z



ehiatzen hasteko azken prestaketetan zabiltza. Nola

doaz?

Ondo, urtarrilean hasi nintzen serio entrenatzen, jarraitutasu-

narekin. Ondo doaz, gogoarekin nabil.

Nola antolatuko duzu denboraldia, zein lasterketatan hartuko

duzu parte?

Euskal Herriko zirkuituan hartuko dut parte, sprint modalita-

teko triatloietan. Zirkuitoan oraintxe hasiko gara, Getariako tria-

tloiarekin, eta iraila bitartean horretan jardungo naiz, gehienak

egiteko asmotan nabil eta. Tartean Zarauzkoa dago, eta hura

ere egingo dut, triatloi ederra delako. Hala ere, halako asko

eginda nago eta fokua sprint eta olinpiar distantzietan jarri dut. 

Lehiatzen hasteko gutxi falta zaizu. Zein prestakuntza fasetan

zaude?

Orain, entrenamendu intentsuagoak egiten ari naiz, serie

gehiago sartuz. Neguan entrenamendu luzeagoak egiten

ditugu, baina ez da oraingo kasua. Orain ez dugu hainbeste

denbora pasatzen entrenamenduetan.

LKARRIZKETA06 E

Udaberria iristearekin batera hasten dira lehian triatletak. Jakitun dira hortaz Getariako biztanleak, apirila eta
ekainean izaten baita hamaika kirolari itsasoa eta asfaltoa uztartzen dituen kirolaz gozatzen itsatsertzeko bazter
honetan. Horietako bat da Unai Gastañares. Duela 15 urte hasi zen triatloian lehiatzen, eta hor dirau oraindik ere.
Ez du aspertu denaren trazarik, gainera. 

LL

“Sprint-eko Euskal
Herriko zirkuitua

dut helburu”

Unai gastaÑares

Jon Ander de la Hoz

Unai Gastañares/Jon Ander de la Hoz
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Iaz denboraldi txukuna burutu zenuen. Zein da aurtengo hel-

burua?

Helburu nagusia aipatu dudan zirkuitua nire mailan, beteranoe-

tan, irabaztea da. Iaz Zarauzko Triatloia, aldi berean Euskal

Herriko txapelketa zena, irabazI nuen, eta aurten distantzia labu-

rragoetan zirkuitu osoa irabazten saiatuko naiz. Horretarako,

nire bost proba onenak puntuatuko dira. Sekula ez naiz modu

honetara lehiatu, eta aurten zerbait polita egiten saiatu nahi dut.

Zenbat aurkari izango dituzu helburu hori lortzeko bidean?

Aurrean bospasei ibiliko gara. Tejeria hor ibiliko da, Azpeitiako

Dizdira, Astigarraga zarauztarra... taldetxoa ibiliko gara hor

aurrean, eta lehia handia egongo da. 

Getariako triatloia dago tartean. Zein berezitasun ditu?

Ibilbide oso polita du. Berezitasun nabarmenena uretatik atera

bezain pronto Garate gainera igo behar izatea da. Uretatik

bihotza taupada askotan dugula irteten gara, eta bizikleta

hartu bezain pronto Garatera igotzeak segituan betetzeko

arriskua dakar. Korrika oso polita, herriko aldapatan barrena

igotzea... hori bai, lasaiago igo beharko da!

Orokorrean, zeintzuk dira lasterketa politenak zuretzat? Eta

bereziena?

Bereziena, xarma gehien duena, Zarauzkoa da niretzat. Jende

pila bat egoten da ibilbide guztian zehar, animatzera jende

asko gerturatzen da. Getariakoak ere, estraineko aldiz aurten

egingo dudan arren, itxura ederra du. Gainera, iaz antolakun-

tzari laguntzen aritu nintzen eta polita iruditu zitzaidan. Jen-

deak ere erantzun zuen laguntza ematerakoan eta hori aipa-

garria da. Gogoz nago.

Modalitate ezberdinetan aritua zara. Zein distantzia duzu gus-

tukoen?

Bada, ez dakit. Orain gutxi arte distantzia motzetan lehiatu

gabea nintzen, eta iaz hasi nintzenean gustura aritu nintzen.

Aurretik, baina, luzeagoen aldeko aukera egin izan dut urte

luzez, nire burua dieseltzat dudalako edo. Agian, hobekien

moldatzen naizen distantzia olinpiar erako bikoitza izango da.

Eta zein da, hiruetatik, hobekien moldatzen zaren kirola?

Bizikleta dela esango nuke. Gazteagoa nintzenean txirrindula-

ritzan ibili nintzen, jubenil eta afizionatu mailan, eta 30 urtere-

kin triatloian hasi nintzenean segituan ohitu nintzen. Gozatu

ere, bizikleta gainean gozatzen dut gehien. 

Iron Man lasterketak ere egin dituzu. Zenbatetan?

Bai, zazpi aldiz egin dut. Frankfurten bi aldiz, Lanzaroten, Zuri-

chen, Galesen, eta Nizan. Galesekoa asko gustatu zitzaidan.

Herri txiki batean egiten da, Getaria baino zertxobait handia-

goa den batean. Herri guztiak hartzen du parte antolakuntzan,

eta giro ezin hobeagoa sortzen da. 

Urtebete da Getaitri Triatloi Elkartearen sorreratik. Zein balora-

zio egiten duzu?

Primeran dabiltza. Jende asko batu da proiektura, eta ona da

hori. Jendeak adin batetik aurrera, talde kirolak utzi ostean, ez

daki zer egin, eta aukera bikaina da. 

Zuen taldeak, Nik Trik, harreman ona du eurekin…

Bai, duela gutxi Getariako triatloia prestatzera etorri ginen, eta

Getaitriko kideak ere baziren tartean. Entrenamendu ona egin

zuten, baina nik ez dakit, elkartean bazkaria prestatzen geratu

nintzen eta! 

Urte luzetan ibili zarenez, zein eboluzio eman du kirol honek

gure kostaldean?

Ni 2001ean hasi nintzen, eta orduan gutxi gorabehera entre-

natzen genuen; 1500-2000 metro igerian egin, gero korrika

joan, eguraldi ona bazen bizikletan orduak sartu... eboluzio

nabarmena igerri dut alde horretatik: orain prestatzaileak har-

tzen dira, internetek zalantzak argitzen laguntzen du... nik

esango nuke orain gutxiago entrenatzen dugula, baina

hobeto. Denbora hobeto aprobetxatzen dugu.

Asko aritzen zarete bizikletan. Txirrindulariek istripu asko iza-

ten dituzte azkenaldian; autoek harrapatzen dituztela, eta

abar. Zein da konponbidea?

Lehenik eta behin, kostaldeko errepidearen egoera ez da oso

ona. Hori alboratuta, txirrindularien eta gidarien partetik pixka

bat jarri beharra dago arazoa konpontzeko. Bizikletan doazen

askok ohitura dute hizketan joateko. Iruditzen zait kontzentra-

tuago joan beharko genukeela. Semaforoak ere errespeta-

tzeko daude. Ni naiz horiekin haserretzen lehena. Gidariei

pazientzia apur bat eskatuko nieke, presak albora uzteko.

Gidari askok egiten du protesta txirrindulariak errepidean ikusi

orduko.

Esan bezala, ni ere haserretzen naiz. Ikusten baditut bi edo

hiru txirrindulari elkarren ondoan doazela, berriketan, mese-

dez binaka joateko eskatzen diet. Egia da txirrindulari asko

dabilela, baina eskubide osoa dute. Errespetuan dago gakoa.

Unai Gastañares iazko Frankfurteko Iron Man proban..
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Urola Kostako Udal Elkartea

Zure gaitasunak hobetu nahi badituzu, etorri!

Bailara eraikiz
Hainbat zerbitzu zuretzat:
lana bilatzen laguntzeko edo zure enpresa 
sortzen laguntzeko

LANA BILATZEKO LAGUNTZA

Lana bilatzen laguntzeko zerbitzua eskaintzen dugu. Elkarrekin ibilbidea zehaz-

tuko dugu eta konpetentzia pertsonal eta profesionalak landuko ditugu.

Lana bilatzen laguntzeko leku bat da. Udal Elkartearen egoitzan dago, Zarautzen.

Bertan dituzu: ordenagailu gela enpleguarekin erlazionatutako gaiak kontsulta-

tzeko, hainbat baliabide eta ikastaroak. Hori guztia orientatzaile baten laguntza-

rekin.

Eman izena gure lan-poltsan. Lan bila bazabiltza, lan eskaintzak aurkituko dituzu;

langileak hartu nahi badituzu, pertsonak bilatzen lagunduko dizugu.

ENPLEGU ZENTROA

LAN-POLTSA

ZEHARKAKO KONPETENTZIAK HAZILAN

Gaur egun enpresek gehien baloratzen dituzten profilak

eta jarrerak ezagutu eta lantzen ditugu: proaktibitatea,

komunikazioa, norbere buruarekiko konfiantza, taldean lan

egiten jakitea.

20-35 urte eta goi mailako ikasketak dituztenentzat. Zure gai-

tasunak indartzeaz gain praktikak edo proiektuak gauzatu di-

tzakezu.

IKASTAROAK DOAN

· Eskualdeko baliabideak

· CVa hobetu

· Autoezagutza

· ABLE (ETT)

Lan-eskaintzak, ikastaroak...

Jarrai gaitzazu

Facebooken

enplegua-urolakosta.org
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Zeurea izan daiteke hurrena!

1. INFORMAZIOA, AHOLKULARITZA ETA LAGUNTZA ENPRESA SORTZEKO

Zure negozioa abian jartzea errazteko, ideia garatzen eta bideragarritasuna aztertzen

lagunduko dizugu. Eskaintzen dizugu:

· Aholkularitza eta informazioa: sektorea, forma juridikoak, zerga eta lan arloa, baimenak...

· Bideragarritasun plana egiteko laguntza, simulatzailea erabiliz.

· Enpresa martxan jartzeko laguntza izapideetan (Foru Ogasuna, Gizarte Segurantza...).

· Diru-laguntzak: egitasmoari ondoen egokitzen zaizkion diru-laguntzen informazioa.

· Finantzaketa iturririk egokiena bilatzeko laguntza.

2. PRESTAKUNTZA ETA TAILERRAK

Urtean zehar hainbat tailer eta ikastaro egiten ditugu ondorengo gaiak lantzeko: 

· Sustatzaile izateko beharrezko dituzun baliabide eta trebetasunak ezagutu eta landu. 

· Zure negozio ideia garatzeko erremintak ezagutu: Canvas, Innobox, Elevator Pitch, Expe-

rience Economy...

· Enpresa kudeatzeko ezagutza eskuratu.

3. BALIABIDE ETA ESPAZIOAK

Hainbat baliabide eta espazio ditugu zure negozio ideia aztertu eta lantzeko edo enpresa

berria martxan jartzeko:

· Ekiten espazioa. Beste ekintzaileekin elkarlanean aritzeko.

· Enpresagune. Zure enpresaren bulego iraunkorra jartzeko.

· Gela eta ekitaldi aretoa. Egun edo saio batzuetarako alokatzeko.

4. 2015EKO DATUAK

· 230 pertsonak jaso dute aholkularitza gure zerbitzuan.

· 45 negozio ideien bideragarritasun planak egin ditugu.

· 43 enpresa berri sortu dira gure laguntzarekin (58 lanpostu).

www.urolakosta.eus

SORTU ZEURE ENPRESA



rola Kostako Udal Elkarteak kanpaina bat jarri du martxan ontzi ari-

nak eta papera eta kartoia hobeto bereiztea lortzeko.

Ondo ari gara: kaleko edukiontzien bidez urteko eta biztanleko eskualdean (Aia,

Getaria, Orio, Zarautz eta Zumaia) jasotzen ditugun ontzi arin eta paper/kartoi

kopuruan Gipuzkoako eta Euskadiko batez bestekoen gainetik gaude. 2015ean

biztanleko batez beste 22kg ontzi arin eta 52kg paper/kartoi jaso ditugu. Urtez

urte gora egin du bereiztuta jasotako ontzi arin eta paper/kartoiaren kopuruak.

Baina hobeto egin nahi dugu eta bi gauza ditugu hobetzeko. Batetik, ontzi

arin eta paper/kartoi asko botatzen dugu errefusaren edukiontzira. Gipuzko-

ako Foru Aldundiak 2012an egindako azterketaren arabera, Urola Kostako

Udal Elkartearen eremuan errefusaren edukiontzira botatzen ditugun honda-

kinen %13 ontzi arinak dira eta %9 papera eta kartoia. Bestetik, edukiontzi

horira botatzen ditugun hondakin batzuk ez dira horra bota behar. 2015ean

edukiontzi horian jasotako hondakinen %19 ez zegokion edukiontzi horri.

Hori hobetzeko jarri da komunikazio kanpaina martxan, ontzi arinak eta

papera/kartoia hobeto bereizteko.

Kanpaina nola? Batetik, kaleko edukiontzietan itsasgarriak jarri dira, hondakinak

egoki bereiztearen garrantzia azpimarratu eta zer utzi hobeto bereizteko.

Bestetik, zalantzak argitzeko zerbitzua eskaintzen hasi gara webgunean.

Askotan ez dugu jakiten hondakin jakin bat ontzi arinen edukiontzira bota ala

ez. Zalantzaren bat baldin baduzu, bidali mezua eta berehala erantzungo

dizugu. Horrez gain, webgunean eskura dituzu hainbat esku-orri, edukiontzi

bakoitzean zer utzi eta zer ez zehazten dutenak.

Informazioa gehiago:

Tel. 943 896024

www.urolakosta.org

maizpuru@getaria.org

I HITzETAN��10 B ETARIAKO HITzAkG

U

n Hobeto birziklatzeko kanpaina
Hitza Artzapeko lan taldeak bidalitakoa da

Euskaltzaindiaren�Hiztegi Batuak�dio�magu-

rio dela�hitza�idazteko�forma�batua.�Getaria-

rrok�beti�esan�izan�diogu�mauliӯo (artikulua-

rekin,�mauliӯua).� Izen�zientifikoa�Littorina

littorea da.� Inguruko�herrietan�karrakela ere

esaten�diote.

MAULIoA

Getarian eta inguruetan esaten diren hitzen txokoa

da hau. Animatu eta bidali artzape@topagunea.com-

era ezagutzen dituzun hitzak.



931ko apirilaren 14ean II. Errepublika aldarrikatu zen

Espainian. Apirilaren 12an egindako hauteskundetan eskatu-

tako aldaketa politikoa izan zen hura; Alfontso XIII.a boteretik

kendu eta monarkiarik gabeko gobernu baten hasiera ekarri

zuena. Baina nola bizi izan zen aldaketa hura Getarian? Zer

gertatu zen herrian hauteskunde haietan?

Gobernu aldaketa ekarri zuten hauteskundeak apirilaren 12an

izan ziren arren, hilabete horretako 18. egunean aurreko udal-

batzak jarraitzen zuen Getarian. Udal-akta liburutan irakur dai-

tekeenez, udalbatza berria osatzeko arazoak izan zituzten.

Udal Gobernu berria osatu behar zuten zinegotziak hautatzeko

garaian, bi hautetsien arteko boto berdinketa gertatu zen; Isi-

doro Txueka eta Primitivo Urbietaren artean, hain zuzen ere.

Apirilaren 18an, Gobernadore Zibilaren agindua jaso ondoren,

aurreko udalbatzako kideak eta hauteskundetan hautatutako

zinegotzi berriak, udalbatza berria osatzeko bildu ziren. Lehe-

nengo zeregina, ordea, Isidoro eta Primitivoren arteko boto

berdinketa konpontzea izan zen. Tartean inolako interes per-

tsonalik egon ez zedin, zozketa bidez apurtu zuten berdinketa.

Danbor batean 1 eta 2 zenbakia zuten bolatxo bana sartu

zituzten eta beste danbor batean bi hautagaien izena zerama-

ten beste bolatxo bana. 1 zenbakia zuen bolatxoarekin batera

ateratzen zen izena behin betiko zinegotzi bilakatuko zen.

Egun hartan, 1 zenbakia Primitivori egokitu zitzaion.

Boto berdinketa atzean utzita, aurreko udalbatza osatzen

zuten zinegotziek aretoa utzi eta zinegotzi berrien kargu-har-

tzea egin zen. Alkatea, lehen eta bigarren alkateordeak eta

sindikoa hautatzeko bozketa egin ondoren, horrela geratu zen

Getariako udalbatza errepublikanoa:

n Alkatea: Antonio Alegria Lasa

n Lehen alkateordea: Fructuoso Arregi Leizaola

n Bigarren alkateordea: Cecilio Idiakez Indo

n Sindikoa: Sebastian Iribar Ulazia

n 1. zinegotzia: Genaro Basterretxea Santa Maria

n 2. zinegotzia: Jose Isasti Azpeitia

n 3. zinegotzia: Julian Ulazia Unanue

n 4. zinegotzia: Julian Larrañaga Aranburu

n 5. zinegotzia: Primitivo Urbieta Embil

Errepublikaren aldarriarekin batera, Autonomia Estatutuaren

aldeko mugimenduak hasiak ziren Euskal Herrian. Mugimendu

horiekin bat egin nahian, Getariako alkate berriak, II. Errepubli-

kako behin behineko gobernuari Euskal Errepublika konfede-

ratua onartzeko eskaera egitea proposatu zuen. Gainontzeko

batzarkideen oniritzia bilatzen zuen proposamena izan zen,

baina Espainiako Errepublika babesteko unea zela iritzi zuen

udalbatza berriaren gehiengoak momentu hartan.
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Udaletxeko artxiboetatik ...EREITEN�kultur�zerbitzuak

ISTORIAREN kATEBEGIAk��H

n II. Errepublikaren aldarria Getarian

ETARIAKO HITzAk

1

Berdinketaren ondorengo zozketan zinegotzi kargua 

Primitivo Urbietari egokitu zitzaiola jasotzen duen akta.



Salmenta
ibiltariaren�

arrasto�luzea

RREPORTAJEA12 E

Jai�egunetan,�txakolin�fresko�batez�gozatzeko�asmotan�Artzapera�joan�izan�denak�askotan�ikusitako�postala�da:
saltzaile�ibiltari�errenkada�luze�bat,�jendea�bertako�produktuei�begira�eta�txirula�jotzaile�bat�bertako�giroa�alaitzen.
Lehen�begiratuan�irudi�atsegina�sortzen�duen�postalak,�baina,�hainbat�buruhauste�sortu�dizkio�zenbait�herritarri
azkenaldian.

Jon Ander de la Hoz
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ste Santuan jo zuen alarmak, pazko igandean gra-

batutako bideo baten harira. Orduan, herritar batek autoa

aparkalekutik atera ezin zuela eta salmenta postu horien

egoeraz kexu agertu zen bizilagun asko. Noizbait autoei

kalte materialak ere eragin omen zaizkie, metalak utzitako

markak kasu. Itxuraz, ohiko arazoa da moila inguruan autoa

uzten dutenentzat, eta salmenta ibiltariaren inguruan mota

guztietako iritziak entzun ahal izan dira kaleetan. 

Horregatik, ARTZAPEk gaia gertuagotik ezagutu nahi izan

eta gaiaren inguruan zeresana dutenekin biltzeko tartea

hartu du. Besteak beste, udal gobernua, oposizioko EAJ

alderdia eta Babexa herriko merkatarien elkartearekin bildu

da aldizkaria. Zoritxarrez, ez da saltzaile ibiltariekin harre-

man estua duen Kichwa Otavalo kultur elkartearekin hitz egi-

terik lortu.

“Gertatuko zenaren beldurra genuen, eta halaxe izan da”,

aitortu du Nika Lertxundi alkateak. Bere esanetan, urteko

egunik korapilatsuenak izaten dira Aste Santukoak, San Ina-

zio egunarekin batera jende asko etorri ohi delako. Azpima-

rratu duenez, jende uholdeak etorri ohi dira egun horietan,

eta horrek postuak ezartzera bultzatzen ditu saltzaile ibilta-

riak. Lertxundiren esanetan, TAO sistema abiarazteko ego-

teak zailago bihurtzen du egoera: “Udaran, TAOko agenteak

daudelarik, egoera kontrolpean mantentzea lortzen dugu

gehienetan, baina bestela ezinezkoa da”. 

Egoeraren okerraz jabetuta, berehala jarri ziren harremane-

tan Eusko Jaurlaritzarekin, berez haren portu agintaritzari

baitagokio moilaren kudeaketa. Aste Santuan saiatu ziren

unean-uneko konponbidea bilatzen, baina ezin: “Saltzaileek

Udalaren baimenik ez dutela eta, neroni joan nintzen Ertzain-

etxera, baina haiek ere ezin dute gauza handiegirik egin, moi-

lako araudia erregulatu gabe dagoelako”.

Hiru urterako Jaurlaritzarekin zuten hitzarmena agortu egin

zen, eta Ertzaintzak ere eskumenik ez izateak “zuloa” ekarri

du moilaren gestioan. Egun hitzarmena berritzeko lanetan

dabiltzala azaldu du, estazionamendu araudi berriak salmen-

tak eragindako arazoak murrizten lagunduko lukeela sinetsita.

Alabaina, eskumena euren gain utziz gero gorabeherak “erra-

zago” konponduko liratekeela uste du alkateak.

Ez dago ados Aitor Urresti EAJko bozeramailea. Bere hitzetan,

jardun ekonomikoen erregulazioa Udalari dagokio nahiz eta

moilaren kudeaketa portu agintaritzaren esku egon. Hori dela

eta, udalak “arazoan eskua sartu” dezakeela dio: “Horreta-

rako, alkateak ordenantza bat abiaraztea beste lanik ez du”. 

Aurrekaria etxean bertan duela ohartarazi du Urrestik: “Ego-

era hau 2009an sortu zen, eta garaiko udal gobernuak ongi

bete zituen bere lanak”. Hain zuzen, 2010eko maiatzean

Andoni Aristi orduko alkateak sinatutako ordenantzaz ari da.

Haren arabera, urte hartako otsailaren 26ko 199/2010

Errege Dekretuak Udalari gaia arautzeko ardura ematen dio. 

Honela dio, besteak beste, Toki Jaurbidearen legedia oina-

rri hartuta sinatutako ordenantzak: Lehen artikuluan, Geta-

A

“Autoa aparkatu bezain
pronto lepoko bat horren
merke erosten duenak

ez ditu dendak 
zapaltzen” 

Izaro Larrañaga, Babexa merkatari elkartea

“(2010ean zegoen orde-
nantza sinatuta) besteak
beste, salmenta ibiltaria

Katraponara igoko 
litzateke, salmenta 

postuak 21era mugatuz
eta bakoitzari bere toki

mugatua esleituz”

Aitor Urresti, EAJko bozeramailea

“Saltzaileek Udalaren
baimenik ez dutela eta,

neroni joan nintzen 
Ertzain-etxera, baina
haiek ere ezin dute

gauza handiegirik egin,
moilako araudia erregu-
latu gabe dagoelako” 

Nika Lertxundi, Getariako alkatea
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rian salmenta ibiltaria egiteko arauak onartzea. Bigarrenean,

interesatu guztiei deialdia egiteko bandoa plazaratu eta izena

emateko (2010eko) ekainaren 3a arteko epea luzatzea. Hiruga-

rren artikuluan, ekainaren 4ean salmenta jarduerak taldeka

banatu ondoren, haientzako postu kopurua zehaztu eta pos-

tuen esleipena egitea zozketa publiko bidez. Azkenik, lauga-

rrenean, udalbatzarrari erabaki

horien berri ematea. 

Hain justu, Aristik sinatutako

ordenantza hura berriz sina-

tzeak arazoa erabat murriz-

tuko lukeela dio jeltzaleen

bozeramaileak: “Besteak

beste, salmenta ibiltaria Katra-

ponara igoko litzateke, sal-

menta postuak 21era mugatuz

eta bakoitzari bere toki muga-

tua esleituz”, azaldu du. Urte

hartan, ordenantza abiatu

ostean izena emateko epea

ireki eta ekainaren 3a bitartean

postua ezartzeko interesatuek

60 eskaeratik gora bete zituz-

tela zehaztu du Urrestik.

EAJren zinegotziaren esanetan, “deskontrola izugarrizkoa”

da, eta 2010eko ordenantzari berriz heltzea beste irtenbide-

rik ez du ikusten: “Bildu gobernuan sartu zenean, 2011n,

aurreko ordenantza bertan-behera geratu zen, eta hori dela

eta arazoa larria bilakatu da”. Nika Lertxundi jotzen du erru-

dun nagusitzat, gainontzeko gobernu kideak berriak izateak

garai hartako kontuez ez jakitea ekar dezakeelako, eta kon-

ponbidea iradoki dio: “Jar dezala Aristiren ordenantza mar-

txan, egungo egoerara egokituta”. 

Egoerarekin zerikusia duen beste adarra, zeinaren jarduera

ekonomikoarekin harreman zuzena duen gaiak, Babexa

merkatari elkartea da. Elkarte-

aren eledun Izaro Larrañagak

azaldu duenez, “egoera lotsa-

garria da. Gure dendatan era-

gin zuzena du, gure jarduna

kaltetzen duelako”. Modu ile-

gal batean ari direla argudiatu

du Larrañagak, eta ezinbeste-

kotzat jotzen du denbora baino

lehen arazoa konpontzea. 

“Moilan aparkatzen dute bisi-

tari gehienek, eta saltzaile ibil-

tariek herriko posturik onenak

hartzen dituzte zergatan xenti-

morik utzi gabe”. Konpeten-

tzia desleialarekin lotzen du

hori Babexako kideak, eta gai-

neratu du hain prezio baxue-

tan behean erosten duenak gora igotzerako erosketa guztiak

eginak izaten dituela: “Autoa aparkatu bezain pronto lepoko

bat horren merke erosten duenak ez ditu dendak zapaltzen”,

azaldu du.

Babexaz gain, elkarteak barnebiltzen duen dendaren bat

edo beste udaletxean kexatu dela dio Larrañagak. Alkateak,

Merkatari ibiltarien inte-
resak defendatzen

dituen Kichwa Otavalo
elkartearen bidez jakin
du Udalak kontrol ezak
toki askotatik erakarri

dituela saltzaileak.  

Izaro Larrañaga Babexa merkatari elkarteko ele-

dunak dioenez, salmenta ibiltariak zuzenean

eragiten die herriko dendariei. Ilegalki ari direla

eta herriko posturik onenak “xentimorik ordaindu

gabe” dituztela uste du.



baina, gezurtatu egin du hori: “Egia da merkatariren bat eto-

rri dela modu pertsonalean, baina Babexak ez du kexarik

helarazi. Hala ere, gure egitekoa herritarren interesak defen-

datzea da eta horretarako konpromisoa hartu dugu”. 

Horretarako, Eusko Jaurlaritzaz gain, beste eragileekin bildu

da udal gobernua. Tartean, merkatari ibiltarien interesak

defendatzen dituen Kichwa Otavalo kultur elkartearekin.

Hala, harreman horren bitartez, Udalak jakin ahal izan du

kontrol ezak toki askotatik erakarri dituela saltzaileak: “Bada-

kigu, besteak beste, Santander, Valladolid edo Madrildik

iritsi direla azkenaldian Getarian saltzen ibili diren asko”. 

Itxuraz, saiatu dira Kichwa Otavalorekin irtenbidea topatzen,

baina oraingoz ez dute halakorik lortu: “Elkarteak onartzen

du egoera gehiegizkoa bihurtu dela, baina arazoa konpon-

tzeko orduan ez dute planteamendu zehatzik egin”, berretsi

du Lertxundik.

Antolamendu arazoa dago, Larrañagaren ustetan. Badaki esku-

mena portu agintaritzari dagokiola, baina Udalaren aldetik esku-

hartzeak handiagoa beharko lukeela irizten du. Hain justu, mer-

kataritzaz landa herritarren interesak jokoan daudela deritzolako:

“Aparkaleku arazoak daude lehendik, eta egoera honek area-

gotu besterik ez ditu egiten”. Horrez gain, moilako errepidetik

dabiltzan autoen eta postuen artean egon ohi den tarte murritzak

herritarren segurtasuna ezbaian jartzen duelakoan dago.

EAJk, gaiari adarretatik heldu behar zaiola iritzita, datozen

asteetan gaiaren lanketa egiteko asmoa du: “Alkateak bost

urteotan ez du ezer egin, eta salmenta ibiltaria zentro

komertzial ilegala bilakatu da. Konponbidea behar dugu”.

Horregatik, maiatzeko udal batzordera eramango dute gaia

jeltzaleek. Urrestiren esanetan, getariarren bizi maila dago

jokoan, eta hura kontutan hartuta, EH Bildurekin batera kon-

ponbidea ekarriko duen akordiora iristearen alde azaldu da. 
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“Aparkaleku arazoak
daude lehendik eta 

egoera honek areagotu
besterik ez ditu egiten”

Izaro Larrañaga, Babexa merkatari elkartea



kasturte honetan, 3. eta 4. mailako ikasleok Idazleak
ikastetxeetan programan hartu dugu parte. 

Aitor Aranak idatzitako Printzesa politaren sekretua irakurri

ondoren, eskolara etorri zitzaigun idazlea. Hauek dira guk

prestatutako galderak eta bere erantzunak:

Zerk bultzatu zintuen idazle izatera?

Bi arrazoi nagusi izan ziren idaztera bultzatu nindutenak: bate-

tik txikia nintzenean ez zegoen euskarazko libururik, dakizuen

bezala, debekatuta zegoelako euskaraz hitz egitea, eta pen-

tsatu nuen gu euskaldunak izanik lan hori egin behar nuela eta

bestetik, eskolan andereño Nekanek, Tintinen bilduma ekarri

zuen gelara, asko gustatu zitzaidan eta idazten hastea pen-

tsatu nuen.

Erraz bururatzen zaizkizu istorioak?

Ez, ez. Asko kostatzen zait. Ideiak izaten ditut, batzuk onak,

gehienak txarrak, eta benetan kosta egiten da.

Guk Printzesa politaren sekretua irakurri dugu. Nola bururatu

zitzaizun liburu hau idaztea?

Bilboko eskola batean Klaudiaren sekretua irakurri zuten eta

komentatu zidaten beraien gustukoak printzesak zirela eta ea

idatziko nukeen printzesen ipuin bat. Eta horrela egin nuen.

Zenbat denbora tardatu zenuen liburu hau idazten?

Ez nuen denbora asko tardatu, aste bat edo. Liburuak lodia-

goak direnean pasatzen dut denbora gehiago, baina Matxin-
salto bildumako hauek astebetean edo bukatzen dira.

Zuretzat zein da Printzesa politaren sekretua liburuaren zatirik

garrantzitsuena?

Zati guztiak dute garrantzia, baina gertaerak garapenean doaz

eta hau da garrantzi gehiena duena nire ustez. 

Ipuin batek hiru atal dituela

ikasi dugu: hasiera, garapena

edo korapiloa eta bukaera.

Hauetatik zein da gehien gus-

tatzen zaizuna idaztea. Non-

dik hasten zara normalean?

Hasieratik beti, baina bukaera

idaztea asko gustatzen zait.

Liburu asko dituzu idatzita.

Zein da gustukoen duzuna?

Zergatik?

Denak maite ditut asko, baina

kuttunena Urtegiko misterioa
dela esango nuke. Beste hiz-

kuntzetara itzulpena eginda

dago.

Zer zaizu errazago, liburu tristeak ala barregarriak idaztea?

Tristeak, dudarik gabe. Barre eragitea oso zaila da.

Zer duzu nahiago haurrentzat ala helduentzat idaztea?

Biak berdintsu.

Idazten dituzun liburuak asmatutakoak dira ala gertaerak?

Asmatutakoak idazten ditut, baina beti bizitzan oinarrituta iza-

ten dira. Itzulpen asko ere baditut, baina hauek ez dira nireak,

eginda daude.

Inoiz pentsatu duzu komikiak egitea?

Bai, pentsatu bai baina... komikiak eskatzen du marrazkia

eta... Txikitan marrazten nuen, gero utzi nuenez, pena dut.

Zuetako norbaitek marrazten badu, jarraitu.

Nork egiten ditu zure ipuinen marrazkiak? Beti marrazkigile

berdina izaten da?

Ez da beti berdina izaten. Batzuetan lagunen batek egiten dizkit,

baina gehienetan editoreak aukeratua izaten da eta ezezaguna.

Nola adosten dituzue marrazkiak?

Marrazkilariak nahi duen bezala egiten ditu, askatasun hori du.

Zein izan da zure azken liburua?

Ilargiaren zaindaria.

Liburuak idazterakoan, eskuz ala ordenagailua erabiliz?

Eskuz egiten ditut, ordenagailura pasatzerakoan gehitu eta

zuzentzeko aukera ematen duelako.

Idatzi al duzu zure biografia?

Galdera hau ez didate inoiz egin eta oso galdera ona da. Nik

ez dut idatzi, baina irakasle frantses batek egina badut. Oso

biografia ona egin zidan, asko gustatu zitzaidana. Baimena

eskatu zidan eta galdera pilo bat erantzun behar izan nizkion,

baina emaitzarekin pozik geratu nintzen.
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ne oro entzuten da “gaurko gazteek ez dutela errespe-
turik”; ez helduekiko, ez ingurukoekiko, ezta gurasoekiko ere.

Baina guk hau egia ote den zalantzak ditugu. Horregatik, gaurko

honetan bi ikuspuntu alderatu nahi izan ditugu. Alde batetik, gaz-

teei beraien burua nola ikusten duten galdetu diegu. Era berean,

hainbat gaztek herriko helduengana jo dute eta galdera berbe-

rak egin dizkiete, hau da, nolakoak diren egungo gazteak.

Konparaketa honen helburua gaurko gazteak aldaketa gene-

razionalaren menpe ote dauden ikustea da. Hots, gaurko gaz-

teak lotsagabeak eta arduragabeak ote diren, edota, betidanik

nerabezaroaren ezaugarri bat ote den gazteen izaera. 

Getariako 4 herritar ezberdinek eta gaztelekuko gazte talde

batek ondoko galderei erantzun hauek eman zizkieten:

n Zer iritzi duzu gazteen inguruan?

1- Asko gustatzen zaizkit.

2- Oso jatorrak badaudela, bestelakoak ere bai.

3- Jatorrak.

4- Zeharo galduta ikusten ditut.

5- Gazteak: oso txintxoak garela.

n Gazteak langileak eta arduratsuak al dira?

1- Bai, gazteen eran.

2- Bai, batzuk saiatzen dira.

3- Bai.

4- Ez.

5- Gazteak: neskak mutilak baino gehiago.

n Gazteek ordu asko igarotzen al dute eskolan?

1- Ez.

2- Zenbat eta ordu gehiago hobe.

3- Nahiko, etxean denbora gehiegi bestela.

4- Bai.

5- Gazteak: gehiegi.

n Gazteek etxean laguntzen ote dute?

1- Bai.

2- Pixkat bai.

3- Gutxi.

4- Ez dute ezer egiten. Dena egina ematen zaie eta amak egi-

ten du guztia.

5- Gazteak: pixka bat. 

n Gazteak ingurunearekin txukunak al dira?

1- Segun, batzuk bai eta beste batzuk ez dute ezer jasotzen.

2- Ez, ez dira txukunak.

3- Ez.

4- Ez.

5- Gazteak: ez.

n Gazteok errespeturik ba al dugu?

1- Denetik dago.

2- Batzuk bai, baino besteek ez.

3- Zuek biok bai.

4- Orokorrean ez.

5- Gazteak: batzuk.

n Getariako gazteak nolakoak dira?

1- Jatorrak.

2- Jatorrak, gure ingurunekoak behintzat.

3- Ambientekoak.

4- Eskandalosuak.

5- Gazteak: alaiak.

n Badakizu zer den gaztelekua?

1- Bai…(benetan ez daki zer den).

2- Gazteak juntatzeko lekua.

3- Ez gara inoiz sartu.

4- Gazteen gauzak egiteko tokia.

5- Gazteak: gazteen lekua.

n Gazteek non hobetu behar dute?

1- Errespetuan.

2- Gauzak gehiago zainduz.

3- Errespetu gehiagorekin jokatuz.

4- Harremanetan eta komunikazioan.

5- Gazteak: jarreran.

Gu ziur gaude orain dela hamarkada bat galdera sorta ber-

bera egin izan bagenu, erantzunak oso antzekoak izango lira-

tekeela. Beraz, gure ikuspuntua ondokoa da: gaurko gazteak

ez zaizkigu beste belaunaldietako gazteekiko oso ezberdinak

iruditzen. Gaztea izatea umetako egozentrismotik igarotzea

eta hau, poliki gainditzeko etapa gisa ikusten dugu. Oroko-

rrean, gazte egozentrikoak etortzen dira eta denborarekin

gazte hauek heldutasun maila batekin gaztelekutik aldentzen

direla ohartzen gara urtero.

G AGLO GAzTELEkUA 17

n Gazteak beti gazte

U



K OMIKIA18

Edurne�Irigoien
Plist & Plast



i-biak baserri-izen oso ezagunak dira Getarian,

asko dira-eta kalean bizi diren baserri horietako sendie-

tako ondorengoak. 

USOTEGI. Garbia da izenaren etimologia: uso + -tegi, eta

esanahia ere bai = uso-paraje edo tokia. Uso hitzaren

bukaerako -o hori -a bihurtzea hitz-elkarketan oso nor-

mala da euskaraz (baso > basati, pago > pagadi...) eta

hartara, osagai hori dago hauetan guztietan:

Usotegi/Usategi, Usobiaga/Usabiaga, Usoetxe/Usa-

etxe/Usetxe... Gaztelaniazko palomar, usategi da eus-

karaz.

Oxoti izena

Usotegi ida-

tzizkoaren

ahozko mol-

dea da, eus-

karaz norma-

lak diren

aldaketa fone-

tikoek era-

ginda, honela: Usotegi > Usotei > Usoti > Osoti > Oxoti.

Lehengo aldaketak eta Olatzegi/Olatzikoak berdinak dira

(ikus beherago). U/o bokal-alternantzia ere (Usoti/Osoti)

ohikoa da euskaraz (astoa/astua, grado/gradu). S/x alter-

nantzia (Osoti/Oxoti) ere bai (Lasa/Laxa,

Sala(berri)/Xala(berri).

OLATZEGI. Etimologia zailagoa da honena. Honetan ere

garbi ageri dira bi parte — olatz + -egi —, baina ez da

segurua lehen osagaiaren esanahia. Mitxelenari kasu egi-

ten badiogu, ordea, lehenengo osagaiak 

—olatz/olatze/olatza— animalien aterpea esan nahi du

(ukuilua, alegia), eta -egi atzizkiak, tokia; beraz, ukuilu-
toki edo parajea esan nahi du Olatzegik.

Olatzi du ahozko moldea, euskaraz ohikoak diren alda-

keta fonetikoek eraginda. Sekuentzia honela da: Olatzegi

> Olatzei > Olatzi. Lehenengo aldaketan, bokalarteko -g-

galtzen da: Olatzegi > Olatzei, (dago > dao, daukagu >

daukau formetan bezala); eta gero, bi bokal bat izatera

pasatzen: Olatzei > Olatzi (eleiz > eliz, leize > leze, Uso-
tei > Usoti eta horietan bezala).

T OPONIMIA  

n Usotegi eta Olatzegi

19

Andres�Alberdi

T XIKIEGIA AGIAN

Amaia�Irazabal

B endeari begietara begiratzen hasi naizenean 

konturatu naiz

begietara begiratzen dutela haiek ere,

eta denbora guzti honetan

begietara ez den beste lekuren batera begira

ikusi nautela

n Begi (ra)

J

usotegi.com
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n Ingurumena eta ezkor aktiboa

zkor aktiboa, hitz hori sartu zitzaidan buruan artikulu hau idazteko ideien bila nenbilela. Getariako Karta Sozialak anto-

laturiko hitzaldi bat zela-eta, Iñaki Antiguedaden ahotik entzun nuen hitz hori. Hain zuzen ere, ingurumenari buruzko jardunal-

dien barruan izan zen, mahai-inguru interesgarrian; eta hitz horrek esanahia hartu zuen niretzat, hainbat zalantza argitzeko balio

izango duelakoan.

Ingurumena aipatzen dugunean, beharbada lehenengo burura etortzen zaizkigunak dira kutsadura, hondakinak, eta abar. Eta

nahiz eta hauena irtenbide zaila baino kontzientzia kontua gehiago den, bada iritzi kontrajarriak sorrarazten dituen gai bat: klima

aldaketa. Izan ere, adituak ere ez dira ados jartzen gizakiak sortzen duen ala ziklikoa den erabakitzerakoan. Hala ere, denok

dakigunez, gizakiak naturan duen interbentzioak ez du errazten ingurugiro garbiago bat eduki eta horrek klimari ez eragitea.

Horri enpresa handien interesak gehitzen badizkiogu, konturatzen gara erraldoi handi baten aurka ari garela borrokan; eta

horrek guztiak ezkortasuna eta etsipena sortzen ditu gugan.

Gizakiak bi joera ditu: baikorra edo ezkorra izatekoa. Baikorrak gauzak baikortasunez ikusi eta epaitzen ditu; ezkorrak, aldiz,

dena etsipenez ikusteko joera du. Dena den, baikorra izan baina ezer ez egiteak balio al du ezertarako? Hutsean geratzen da

dena. Ezkor aktiboak, ordea, itxaropen gutxiagorekin bada ere, aurrera jarraitzen du sinesten duena egiten eta pausoak ema-

ten; azken batean, kontzientzia kontua baita. Beraz, hobe baikorra eta pasiboa baino ezkorra eta aktiboa izatea.

Dena dela, ez dira garai onenak etorkizuna baikortasunez ikusteko. Eta ez ingurumenari dagokionez soilik, baizik eta arlo guz-

tietan: politikan, ekonomian, gizarte-gaietan... Gauzak zail jartzen dizkigute. Botere politikoak eta ekonomikoak enpresa eta mul-

tinazional erraldoien menpe daude. Azken horiek agintzen dute haiengan, eta agintaldia horretan ematen dute, haien interesak

defendatzen jendearen eta lurraren alde gobernatu ordez.

Politikak nahiz ekonomiak elkarri botatzen diote errua pobreziaz eta ingurumenaren degradazioaz ari direnean. Gizarteak, ordea,

beren akatsak zuzen ditzatela eta batak besteari eragiteko moduak aurki ditzatela espero du, denon onerako. Batzuek zein bes-

teek onura ekonomikoa amesten duten bitartean, gerrak eta akordio ilunak baino ez dituzte eskaintzen, eta gutxien interesatzen

zaiena da ingurumena zaintzea eta ahulenak babestea.

Horrekin batera, politikoki berehalakoan etekinak atera nahiak, gizarte-kontsumistak sostengatuta, ahalik eta epe laburrenean

hazkundea sortzeko beharra eragiten du. Eta hauteskundeetan jarritako interesei erantzuteko, gobernuek ez dute gizartea bel-

durtu nahi, kontsumoari eragingo liokeen neurriak hartuz edo kanpoko inbertsioak arriskuan ez jartzearren. 

Hala ere, gogoratu behar dugu, aurreikuspen guztiak gaindituz, Dabidek Goliath erraldoia lurreratu egin zuela, bere abilezia era-

biliz; eta hori da hain juxtu ere, gaur egunean kontuan hartu beharko genukeena. Horregatik, ezkor aktiboaren ideiak zentzu osoa

hartzen du: etorkizuna beltz ikusi arren, sinesten duzunaren arabera pausoak emanez aktibo bihurtu, mundu garbiago, hobe-

ago eta zuzenago baten alde. Eta hori gizabanako bakoitzaren esku dago. Gutako edonork, bakoitzak bere lekutik, harri-koskor

bat jar dezake. Ez da aski ideia handiak edukitzea, gero ezer ez bada egiten. 

Azken batean, hori izan zen hitzaldian trasmititu nahi izan zena. Gutako bakoitzak tokian-tokian gauza txikiak eginez, helburu

handiak lor ditzakegula. Esaterako, kontsumo arduratsua bultzatu, ahal den gutxien kutsatu, birziklatzeko ahaleginak egin, ener-

gia berriztatzaileen aldeko apustu garbia egin... Orohar, nahiz eta okerrena itxaron, aktiboa izan eta hoberenagatik borrokatu.

Eta hori arlo guztietara hedatu daiteke, ez bakarrik ingurumenera.

“Globalean pentsatu, tokian-tokian ekin”. 

Patrick Geddes

E
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Txoko honetan Artzapen argitaratuak izan diren albiste, bitxikeri edo/eta interesgarriak diren datuak jarriko ditugu. 

15. zenbakia, 2003ko otsaila

Urtero bezala, San Anton egunari egin genion lekua 2003ko

lehen alean. “2002. urteko uztak txakolin polita ekarri digu; ez da

punta-puntakoa, baina ez da txarra ere, erdi-mailakoa”. Horrela

deskribatu zuen Julian Ostolaza Getariako Txakolinaren Jato-

rrizko Izendapenaren Elkarteko lehendakariak urte hartako uzta. 

Sebastian Lizasok pregoia kantuz egin zuen urte hartan eta

Mahasti Jauna Rias Baixas (Galizia) izendapeneko ordezkariak

izan ziren Prestigen hondamendiaren aurrean nolabaiteko

babesa eskaintzeko asmoz. Urte hartan izan zen nobedaderik,

izan ere, lehen aldiz, getariarrek dantzatu zuten Txakolin dantza. 

Agustin Ezenarro

Marea beltzaren ondorioak herrira heldu ziren 2003ko urtarri-

lean. Lehen aldian galipot kantitate txikia jaso zuten baina

otsailean 12.000 kilo bildu zituzten bi hondartzetan. “Hasieran

puska txikiak ziren eta ondo moldatzen ginen baina ondoren

gero eta gehiago etortzen zen eta jende gehiago ekartzea

beharrezkoa zen”, adierazi zuen orduan Sanemar enpresako

Ana Mendizabalek. Hasieran Mater arrantzontzia ibili zen gar-

biketa lanetan eta beste denak ere bai gero.

Oinatze Silbeti

Sokasaloan errekorrak bata bestearen atzetik eginez ibili zen

Julio Aranburu eta ARTZAPEk afizio horretaz galdetu zion. Aitak

derrigortuta hasi zen sokasaltoan eta lanean hasitakoan anaia-

rekin jarduten zen. Serio hartu zuenean, egin nahi zuen erreko-

rraren araberako entrenamendua egiten zuen. Pena zuen jen-

deak sokasaltoa jolas bezala ezagutzen zuelako, “baina inoiz

ez dute pentsatzen oso ejertzizio ona dela. Eta nik hori nahi dut,

kirol hau jendeak ezagutzea, eta ez jendeak ni ezagutzea”,

zioen Aranburuk. 

Agurtzane Uzin

Herritarrok zeuon lekua zenuten orduan ere eta urteko azken

egunean Gasteiztik Getariara etorritako pertsona batek Mariñe-

lak elkartean ezagututako Patxiri esker ona adierazteko erabili

zuen. Momentu txar bat pasatzen ari ziren lagun batzuekin eto-

rri zen gasteiztarra eta ezezagunak izan arren, elkartean eskai-

nitako guztiak egunari beste ukitu bat eman ziola aipatu zuen.

Fernando Egiluz

n Azalean: San�Anton�eguna

Sokasaltoa�ezagutarazten

zoramena�San�Antonetan�

Belztutako�hondartzak

n Getarian zer berri? 12.000�kilo�galipot�herriko�hondartzetan

n Kirolak: Julio�Aranburu

n Gutunak:�Mariñelakeko�Patxiri�esker�onez

Gabon�bereziak



22 A GENDA - Maiatza

MAIATZAKMAIATZAK                                              1 IGANDEA

/ CAULFIELD ZINE

FORUMA.

Ordua: 18:30ean.

Lekua: Gaztetxea.

Antolatzailea: Getariako

Gazte Asanblada.

MAIATZAK               MAIATZAK               5 OSTEGUNA

/ HITZALDIA: ZABORRA
ERRETZEAK GURE
OSASUNA KALTETZEN DU?
Ordua: 19:00etan.

Lekua: Alondegia.

Antolatzailea: Getaria Zero

Zabor.

Itziar Larrañaga familia-

mediku higienista eta Jose

Ramon Furundarena mediku

hematologoa izango dira

hizlariak. Osasuna eta

Errausketa Ikerketa Taldeko

kideak dira. 

MAIATZAK                  MAIATZAK                  8IGANDEA

/ DANTZARI TXIKI EGUNA. 

Lekua: Lezo.

Gure Txeruko dantzariak

bertan izango dira.

MAIATZAK          MAIATZAK          11 ASTEAZKENA

/ MAHAI-INGURUA:

EUROPA - SOZIALA- 
HERRITARRA. 

Ordua: 19:15ean.

Lekua: Alondegia.

Antolatzailea: Getariako

Eskubide Sozialen Karta.

Igor Vaquerizo (CNT), Bea

Martxueta (LAB) eta Laura

Gonzalez de Txabarri (ELA)

izango dira parte-hartzaileak.

MAIATZAKMAIATZAK                          12 OSTEGUNA

/ UDALEKU IREKIEI

BURUZKO BILERA. 

Ordua: 18:30ean.

Lekua: Udal aretoa.

Antolatzailea: Urritza Aisialdi

Elkartea.

MAIATZAKMAIATZAK                        14 LARUNBATA

/ KONTZERTUAK:

TROIKA, MANAGAITZ ETA

HOLY NUNS. 

Lekua: Gaztetxea.

Antolatzailea: Getariako

Gazte Asanblada. 

MAIATZAK               MAIATZAK               15IGANDEA

/ CAULFIELD ZINE

FORUMA.
Ordua: 18:30ean.

Lekua: Gaztetxea.

Antolatzailea: Getariako

Gazte Asanblada. 

MAIATZAK             MAIATZAK             20 OSTIRALA

/ IPUIN KONTAKETA.

Ordua: 17:30ean.

Lekua: Udal liburutegia.

Aitzpea Iribarren eskutik.

/ KONTZERTUA: 

GANBARA MUSIKA - 

KLARINETE LAUKOTEA. 

Ordua: 18:30ean.

Lekua: Parrokiako Piedad-

eko kaperan (Pia-Pia).

Musikariak: Jon Irigoien,

Claudia Alduncin, Nerea

Ramirez eta Oscar Sangalli. 

MAIATZAK           MAIATZAK           21 LARUNBATA

/ KONTZERTUAK: DAKIRI

ETA BESTE TALDE BAT.

Lekua: Gaztetxea.

Antolatzailea: Getariako

Gazte Asanblada.

MAIATZAK              MAIATZAK              22 IGANDEA

/ MENDI IRTEERA: GAZ-

TAREN BIDEKO 2. ETAPA.

Izen-ematea hilaren 19an

amaituko da.

Lekua: Turismo bulegoa edo

liburutegia.

MAIATZAK MAIATZAK                         26 OSTEGUNA

/ SANTANDERRERA

IRTEERA.

Antolatzailea: Arrantzale

Zaharren Elkartea.

/ KATUKALE IRAKURLE

TALDEAREN SAIOA. 

Ordua: 18:30ean.

Lekua: Udal liburutegia.

Eduardo Galeanoren Ispiluak
eta Hitz ibiltariak aztertuko

dituzte.

MAIATZAK MAIATZAK                             27 OSTIRALA

/ GURE TXERU DANTZA

TALDEKO HAURREN

EMANALDIA

Ordua: 18:30ean.

Lekua: Frontoia.

Antolatzailea: Gure Txeru

dantza taldea.

/ GURE TXERUKO HEL-

DUEN DANTZA EMANALDIA. 

Ordua: 22:00etan.

Lekua: Frontoia.

Antolatzailea: Gure Txeru

dantza taldea.

/ UDALEKU IREKIETAN

IZENA EMATEKO EPEAREN

AMAIERA.

MAIATZAK            MAIATZAK            28 LARUNBATA

/ TRIKITILARI GAZTEEN

GETARIAKO XVII.

TXAPELKETA.

Ordua: 17:00etan.

Lekua: Berdura plaza.

Maiatzaren 18a izango da

izena emateko azken eguna.

943896024 zenbakian edo

kultura@getaria.org-n lor

daiteke informazio gehiago.

ELAN EUSKADI-ELAN EUSKADI- JARDUNALDIAK

MAIATZAKMAIATZAK                      16 ASTELEHENA

/ ERREFUXIATUAK ETA
HEDABIDEAK. 

Juanjo San Miguel

nazioarteko gaietan aditua

eta Euskadi Irratiko kazetaria

izango da hizlari.

MAIATZAKMAIATZAK                          17 ASTEARTEA

/ LA VERGÜENZA DE
EUROPA.

Gorka Landaburu kazetaria

izango da hizlari.

MAIATZAKMAIATZAK                      18 ASTEAZKENA

/ DEL 0,7% A LOS SIN
TECHO.

Jose Angel Cuerda abokatu

eta politikaria izango da

hizlari.

MAIATZAKMAIATZAK                          19 OSTEGUNA

/ LESBOS. BASQUE LIFE-
GUARDS.

Basque lifeguardas,

Zarauzko gazte taldea

izango da hizlari.

Ordua: 19:00etan.

Lekua: Ulpiano Etxea.

Antolatzailea: Elan Euskadi.

KIROLAK     KIROLAK     

/ FLOREN MEMORIALA VI.

FUTBITO TXAPELKETA.

Antolatzailea: Gure Txeru

Elkartea. 

/ SALBATORE DEUNA XIX.

PILOTA TXAPELKETA. 

Noiz: Maiatzaren 2tik aurrera.

Antolatzailea: Gure Txeru

Elkartea.

Kadete, jubenil eta 22 urtetik

azpikoentzako txapelketa.

Maiatzean astelehen eta

asteazkenetan jokatuko dira

partidak; ekainean eta

uztailean, berriz, astelehen,

asteazken eta larunbatetan.

/ GURE TXERUKO XXXVIII.

ESKU PILOTAKO FINALAK. 

Noiz: maiatzaren 29an.

Ordua: 11:30ean.

Lekua: Herriko frontoia.

Txikien, benjaminen eta

alebinen finalak.

/ MENDI ASTEA. 

Noiz: Maiatzaren 31tik

ekainaren 4ra.

FESTAK     FESTAK     

/ ANTXUA EGUNA /

ARRANTZALE EGUNA.

Noiz: Maiatzaren 6tik 8ra.

Lekua: Herrigunea. 

/ SAN ISIDRO JAIAK. 

Noiz: Maiatzaren 13tik 15era.

Lekua: Meaga auzoa.

/ EUSKAL ASTEA /

EUSKAL JAIA. 

Noiz: Maiatzaren 26tik 28ra.

Lekua: Herrigunea.

Festa hauen programen berri

Artzaperen Facebookeko

orrian emango dizuegu. 

Bila gaitzazu Facebooken

Artzape aldizkaria izenarekin. 
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INTERESGARRIAK

Zaintza

FULDAIN FARMAZIA

Maiatzaren 1ean eta maiatza-

ren 30etik ekainaren 5era.

egunak

ILARGIAk

ENBORAPASAK

SUDOKUA

S
o

lu
z
io

a
k
 m

a
ia

tz
e

k
o
 a

le
a

n
 ja

rrik
o
 d

itu
g

u
.

ASMAKIZUNA

APIRILEKO SOLUZIOAK

SUDOKUA

ASMAKIZUNA

Beti nago lurraren eta zeruaren artean. Urrun

egon ohi naiz eta hurbiltzen saiatzen bazara,

urrundu egingo naiz. Zer naiz?

Aurrera eta atzera doa, baina ez doa inora. Zer

da?

- Kolunpioa

Maiatzak 21

Ilbetea

Maiatzak 13

Ilgora

Maiatzak 29

Ilbehera

Maiatzak 6

Ilberria
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artzape@topagunea.com-eraartzape@topagunea.com-era Txeruko�postontziraTxeruko�postontzira

IZEN-DEITURAK: 

HELBIDEA - HERRIA - P.K:

TELEFONOA:

HELBIDE ELEKTRONIKOA:

KONTU ZENBAKIA:

BANKETXEA: 

Urtean 25€ - Getariatik kanpora bidaltzea 30€

BIDALI ZURE DATUAK:BIDALI ZURE DATUAK:


