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Oraingoan Mario Fernandezen, OSALDE eta 
Osasun Euskal Foruko kidearen, artikulu baten laburpena 
doakizue, Euskadiko GGKEn Koordinakundearen 
webgunetik lortua. Honela dio:

1- TTIP benetako mehatxu izan daiteke osasunerako 
eta gaur egun lortuak ditugun osasun-sistemetarako.
Gaur egun ezagutzen dugun Osasun Sistema 
Nazionala (OSN), bere arazo guztiekin, nazioarte 
mailan munduko onenetako eta eraginkorrenetako bat 
bezala ikusia dago. Espainiako Estatuan Osakidetzak 
ospe eta estimu handia du alde horretatik.

2- EBren eta AEBren arteko Merkataritza eta 
Inbertsiorako Itun Transatlantikoa (TTIP) 2013ko uztailaz 
geroztik negoziazio-prozesu batean murgilduta dago, 
eta munduko "merkatu librerik" handiena ezarri nahi du 
(...) eta hala, zerga-mugak ezabatu eta gizarte, lan edo 
ingurumen alorreko Europako babes-lege zorrotzagoak 
eta gizarte-eduki handiagokoak berdindu nahi ditu 
(beherantz), AEBren eta EBren arteko "merkataritza 
askearentzat oztopo" izan daitezkeelako.

Sekretismo osoz eta gardentasunik gabe 
eztabaidatzen eta negoziatzen ari diren punturik 
gatazkatsuenetako batzuk hauek dira: EBn produktu 
transgenikoak sartu ahal izatea, frackingaren 
hedapena, lan-eskubideen erregulazioa edo osasun-
sektorean izango dituen eraginak.

3- (...) erraztu egingo litzatekeela Estatu Batuetako 
aseguru-enpresa pribatuak Europar Batasuneko 
herrialdeetan ezartzea, eta horrela, azken urteotan 
Espainian, baina batez ere Madril, Valentzia, Katalunia 
eta Galiziako autonomia-erkidegoetan abian jarritako 
pribatizazio-ildoari jarraipena emango litzaioke.

4- Industria farmazeutikoa etekin handienak 
lortzen dituen industrietako bat da bai AEBtan 
eta bai Europan, eta Nazio Batuen arabera, 
munduko hirugarren sektore ekonomikoa da, 
arma-salerosketaren eta narkotrafikoaren atzetik. 
TTIP horrek are gehiago indartuko luke industria 
farmazeutiko boteretsuaren posizioa, eta beraz, 
bere interesen aldeko neurriak ezarri ahal izango 
lituzke. 

Era horretan, herritarrei zaildu egingo litzaieke 
botikak eskuratzea, bereziki krisi-garaian; areagotu 
egingo litzateke sistemaren zentzugabekeria 
eta herritarren osasunari eragingo lioke horrek, 
morbimortalitatea handituko litzatekeelako.

5- Osasun-sektoreko eta farmazia-sektoreko 
enpresak izan dira TTIP idatzi den bitartean 
presiorik handiena egin dutenetako batzuk. 
Multinazionalek TTIParen garapenean izan duten 
berebiziko garrantziaren adibide modura adierazi 
beharra dago Europako Batzordeak negoziazioak 
prestatzeko egindako bileretatik %92 enpresa-
lobby pribatuekin izan dela, eta %4 bakarrik interes 
publikoaren defentsarako taldeekin eta beste %4 
bat unibertsitateko eta administrazio publikoetako 
adituekin.

Hori gutxi balitz bezala, Itunak ezinezko egingo luke 
pribatizazio-erabakietan edo multinazionalei irabaziak 
mugatzeko asmoetan atzera egitea, "inbertsiogileen 
eta estatuen arteko desadostasunak konpontzeko 
mekanismoa" (ISDS) deiturikoan oinarrituta, izaera 
pribatuko "nazioarteko arbitraje-epaimahai" baten 
arabera konponduko liratekeelako enpresen eta 
estatuen arteko gatazkak.

Mario Fernandez
Euskadiko GGKEn Koordinakundea, ELAN-Euskadi

TTIP eta osasunaren 
pribatizazioa
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"Oaine earra in diu! Ez gaituk 
makalak!". Gustura gaude, ta ez 
da gutxiagorako. Ez gera batere 
prentsa arroxa zaliak, baina 
sekzio honetan dana posible 
denez, ta erronka berriei gogotsu 
ekiten diogunez, saltsa honetan 
ere bete-betean sartu gera. Hala, 
Txapakalezka Deluxe, famoseo ta 
bihotz kontuen aldizkaria, sortu 
dugu. Gainera, ondo hastea 
garrantzitsua denez, lehen zenbaki 
honetan izugarrizko esklusibarekin 
gatoz... Gure lagun Beñaten 
ezkontzarekin, alajaina!

Asko kostatu zaigu hau 
lortzea, konpetentzia gogorra 
eduki baitegu: Kaixo!, Lekturas, 
Dies Minutus, K me dizes... Baina 
beterano guztiei aurrea hartu 
diegu, Ormaiztegiko txakurrarena 
eginez: "harrapar... y pasar!". Hori 
bai, diru dexente gastatu beharra 
izan degu. Ikusita ARTZAPEk 
tamaina txikitu duela, ba hitzetan 
aurreztuko dena, dirutan gastatu 
degu. Martxa honetan, laster 
degu Artzape bankarrotan, edo 
berriro txuri-beltzian… Aldizkariko 
magnate berria (J.A.) ere kontu 
eske omen daukagu... Nola galdu, 
ordea, halako esklusiba bat? 
Hamarkadako ezkontza! Phillippe 
printzipitoarenakin batera, noski...

Adibide bezala, moda munduko 
estilista eta diseinatzaile ospetsuenek 
jantzi nahi izan dute gure laguna, 
baina estilo handikoa denez, eta 

BEÑAT GEREKA

"Extra! Extra!
Beñat ezkontzen zaigula!"

TXAPAKALEZKA

MIKEL MUGIKA

AITOR IRIGOIEN

pajarita bilduma ere baduenez, 
bera izan da bere estilista propioa. 
Elegantia haiz gero, Mr. Pajaritas! 
Ezkontzako gonbidatu eta 
detaileen inguruan ere, informazio 
konfidentziala daukagu. Izan ere, 
mundu osotik VIP pertsona asko 
direla etortzekoak ikertu degu. 

Hasteko, futbol profesionaleko 
ilustre ugari bertan izango dira: 
Julio Salinas eta Txiki Begiristain 
Dream Team-eko kideak, Erik 
Kantona alkandoran kuellua igota, 
Errealaren fitxaketen tropela (Li Txun 
So, Yaw Atxeanpon, Xeferobitx...), 
Bigoton Azkargorta (Boliviako 
txapel ta guzti), futbitoko Xixili, 
Moskito Flash eta Hitz eta Pitz talde 
historikoetako izarrak...

Musika gabe festarik ez 
dagoenez, artista ezagunak ere 
ez dira faltako: urtero gurean den 

Xaldias, Raphael (RonPonPonPon), 
aurten maketa lehiaketa irabazi 
duen Niko Etxart gaxtea, J. Iglesias 
eta Kamilo Sexto bezalako rockero 
zaharrak, Txalupa diskotekan 
aritutako DJak... Bazkari osteko 
kontzertuetarako, berriz, aspalditik 
zain geunden bi talderen itzuleraz 
gozatu ahalko dugu: lehenik, 
Joselu Brothers mitikoak, eta 
ondoren, ordu txikiak arte jarraitu 
nahi dutenentzat, berbena SBA 
herritarren eskutik.

Politikari ezagunen asistentzia 
ere konfirmatuta dago: Fidel 
Castro haundia (mojitoz eta 
puruez betetako hegazkinean), 
larri xamar dabilen Puigdemont 
(ea Cava ta gure artian animatzen 
degun!), C. Fabra Aeroport de 
Castelló-tik zuzenean, aspaldiko 
ezaguna degun Iturgaitx eta bere 
akordeoia, kaioen alderdiko beste 
hainbat goi kargu (Beñat, kontuz 
hauek emandako sobreekin, 
esperientzi handia zeukatek ta), 
A. Suhartzenaidek gihartsua 
Kaliforniatik... A ze taldea!!! Ea 
nola amaitzen den hau dena! 
Hurrengo zenbakira arte zain egon 
beharko gara hori jakiteko...

P.D. Testu hau, Beñati ezer esan 
gabe osatu degu, ixkutuan. Espero 
ezusteko atsegina izatea, lagun! 
Zorionak bihotzez, ta ea egun 
bikaina pasatzen diagun! Bazkari 
osteko barra librean tragua gure 
kontu! Jajaja!
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Iturzaeta Herri Eskola Eskolako Agenda 21 proiektuan murgilduta dago. 

2015-2016 ikasturtean landu duten gaia EKITATEA izan da. Ikasleek 
herriko diagnosia burutu dute, eta hobetu beharreko puntuak identifikatu 
eta horiek bideratzeko proposamenak aurkeztu dituzte. Horretarako, 
ikasgeletan zein herriko kaleetan ariketa ezberdinak landu dituzte.

Maiatzaren 17an, udalbatzar aretoan, ikasleek landutakoa Udalari 
aurkeztu eta zenbait proposamen planteatu zizkioten.

Eskolako Agenda 21

BI HITZETAN

murrizteko, garraio publikoa erabiltzearen aldeko kanpaina egitea eta 
autobus ordutegien informazioa erraza izatea; autobusen panel digitalak 
martxan izatea beti; erraztasuna eskaintzea mugikortasun arazoak 
dituztenentzat eta igoera-jaitsiera tarteak luzatzea behar izanez gero; 
lan munduan aritzeko erraztasunak bilatzea etorkinen kontratazioetan; 
herriko jaietan ekimenak antolatzea integrazioa errazteko; udal zerbitzu 
egokiak prestatzea etorkinei laguntzak bideratzeko; euskara ikasteko eta 
erabiltzeko kontzientziazio kanpainak egitea...

Alkateak erantzun zien aurkezturiko proposamenei, eta hauetako zenbait 
kontuan hartuko direla azaldu zien.

Bilkura amaitu zenean hamaiketako ederra dastatu ahal izan zuten bertan 
izan ziren guztiek.

Informazio gehiago:
Tel. 943 896024

www.urolakosta.org
maizpuru@getaria.org

Plazaratutako proposamenak, 
besteak beste, honakoak izan 
dira: parkeetan hondarrez betetako 
zati bat izatea; Sahararen aldeko 
suzko globoak botatzea eta hara 
eskola materiala bidaltzea; parke 
inguruetan zakarrontziak ipintzea; 
parkeetan elbarrientzat kolunpio 
berezia ipintzea; kotxeen erabilera 
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GETARIA ETA DONOSTIA ARTEKO 
KOMUNIKAZIOA XIX. MENDEAN

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

Bideak: lurrean edo uretan puntu bat 
beste batekin lotzeko irudikatutako 
lerroak. Per tsonak ez ezik, 
produktuak eta ideiak eremu batetik 
bestera bidaiatzea ahalbidetzen 
duten elementu estrategikoak dira. 
Historikoki interes desberdinak 
asetzeko sortuak. Zainduak eta 
zelatatuak; beharren arabera itxi 
edo zabalduak.

Bideak eta komunikabideak 
herrien eta herrialdeen bilakaera 
eta garapena baldintzatu duten 
faktore garrantzi tsuak izan 
dira, baita izaten jarraitu ere. 
Beharrezkoak dira merkataritza 
eta giza harremanetarako. Pentsa 
daitekeen bezala, merkantzia 
desberdinak garraiatzeaz gain, 
bideak pertsonak alde batetik 
bestera mugitzeko balio izan 
dute eta, haiekin batera, ideiak 
eta kultur eraginak zabaltzeko. 
Interes politiko eta militarretan ere 
funtzeskoak dira komunikabideak.

Ondo komunikatuta egoteak, herri 
edo eskualde baten aurrerapena 
ekar dezake. Komunikazio ezak, 
berriz, isolamendu gordina. 
Getariarrek ondo dakizue zer den 
erdi isolatuta geratzea. Kostaldeko 
errepidea ixten duten bakoitzean 
nahiko egoera desatsegina 
pairatzea egokitzen zaizue. Batek 
baino gehiagok, halakoetan, 
Getariatik Donostiarako edo 

Zumaiarako bidea errepidez 
egin baino, itsasontziz egitea 
azkarragoa dela pentsatu izan 
du ziurrenik. Horixe bera pentsatu 
zuten getariarrek 1839an.

Herr iak di tuen berezi tasun 
orografi koek itsas komunikaziorako 
egoki bihurtzen dute; lurreko 
komunikazioak ordea, beste kontu 
bat dira. Kostako errepidea eraiki 
baino lehen, Garate mendiko 
bidea erabili behar izaten zuten 
inguruko herriekin eta hiriburuarekin 
lurrez komunikatzeko. Hau horrela, 
getariarrek ez zuten lurreko 
komunikazio erraza... itsasoz alde 
batetik bestera ibiltzea azkarragoa 
eta egokiagoa gertatuko zen 
ziurrenik. 

1839ko uztailaren 22ko aktak 
aditzera ematen duenez, Getaria 
Donostiarekin komunikatzeko 
itsasontzi zerbitzu bat ezartzeko 
p roposamena eg in  zuen 
Udalbatzak. Gobernadoreari 
Getaria hiriburuarekin lotzeko 
txalupa bat eskatu zitzaion, 
komunikazioa er raz tu e ta 
ma iz tasuna e r regu la t zeko 
helburuarekin. Eskaera bideratu zen 
eta Donostiako portu agintaritzarekin 
harremak hasi ziren, baina artxiboko 
dokumentuek ez dute datu gehiago 
eskaintzen. Beraz, artxiboa bakarrik 
kontsultatuz, ezin jakin azkenean 
zerbitzu hori martxan jartzea lortu 
zen edo ez. Agian, zuetariko 
norbaitek arbasoengandik izango 
zuen honen berri...

Berezitasun orografi koek itsas komunikaziorako egoki bihurtzen dute herria.
Argazkia: Kutxa Fototeka. "Marín Funtsa. Paco Marí" bilduma.

HISTORIAREN KATEBEGIAK
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2016ko ekainaren 6an Getariako hondartzan, 
lehenengo piragua ikastaroa izan genuen 
Iturzaeta Herri Eskolako 5. mailako ikasleek.  

Gehienentzat lehen aldia zen eta pozaren pozez eta 
pixka bat urduri geunden. 

Lehenengo, monitoreak aurkeztu zitzaizkigun, bi mutil 
ziren: Mikel eta Unai. Oso majoak ziren. Eta gero 
biribilean jarri eta azalpen batzuk eman zizkiguten: 
arrauna nola erabili behar dugun, ezker-eskuin nola 
egin, piraguan nola ibili behar ginen, nola kendu behar 
genion ura piraguari...

Azalpen guztiak ondo ulertu eta gero, piraguak atera 
genituen, batzuk batekoak ziren eta beste batzuk 
bikoteka erabiltzekoak. Gero, txalekoak jartzeko 
esan ziguten eta denok uretara abiatu ginen, bikoteka 
piragua eramanez.

Uretara sartu ginenean, bakoitza, berak nahi zuen 
moduan ibili ginen eta monitoreek, orduan uretan 
ilaran aparkatuko genuela. Ekintza hau egiteko orduan 
batzuk piraguatik erori ziren uretara, beste batzuei 
piraguak buelta erdi eman eta hauek ere uretara jausi 
ziren, barre pila egin genuen, oso pozik geunden.

Ikastaroa bukatuta, jolasten utzi ziguten 10 minutuz, 
eta gero bukatzeko, hondartzara bueltatu ginen, 
piraguei ura atera, txalekoak uretatik pasa garbitzeko 
eta guztia jaso genuen. Gelako ikasle gehienak 
ikastaroa bukatuta, hondartzan gelditu ginen, 
izugarrizko beroa baitzegoen.

Oso ondo pasa genuen, esperientzia ederra baina 
era guztitako sentimenduak izan genituen: batzuk 
pozez, beste batzuk hasieran beldurtuta eta gero 
beldur hori gaindituta, pozez, esperientzi berria eta 
dibertigarria pasatzeko aukera izan genuelako.

Piragua ikastaroa

Uretatik aterata, dena jasotzen.

Ikasleak uretan piraguekin gozatzen.

Azalpenak ulertu eta txalekoak jantzi ondoren ureratu ziren.

HARRITARTEN TXUTXUPEKA
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Uda iritsi da; arropa dendek koloretako jantziak 
atera dituzte erakusleihoetara. Jendeak dagoeneko 
jantzi ditu praka motzak eta sandaliak, eta nola 
ez, edozein aldizkaritan dieta magikoak saltzen 
dizkigute. Beraz, uda dieten garaia dela esan 
dezakegu.

Edozein motatako dietak gomendatzen dizkigute 
esfortzurik gabe hainbeste gorrotatzen ditugun gure 
gorputzeko soberakinak berehala galtzeko, hala nola, 
limoiaren dieta, batidoen dieta, pinaren dieta, etab. 
Baina, hau ote da bide egokia? 

Adituek diotenez, dieta magikorik ez dago. 
Gorputzeko kiloak/masa hain azkar galtzeak gure 
organismoaren desorekara garamatza. Beraz, denetik 
jan beharra dagoela garbi dago. Baina, era berean, 
nola lortu dieta orekatu bat?

Gure ustez, abiapuntua asteko erosketetan dago. 
Izan ere, gure erosketen karrotxoa aldatu behar da. 
Alde batetik, gantz asko dituzten elikagaiak neurtuz 
eta bestetik, frutak, barazkiak, zerealak... gehiago 
kontsumituz. Zenbat eta lehenago hasi asteko 
jatorduetan garbi jaten eta litxarreriak ahalik eta gehien 
alde batera uzten, orduan eta dieta orekatuagoa eta 
osasuntsuagoa izango dugu. Presarik ez da izan behar 

Dieta magikoak

pisua galtzeko eta gure lehentasuna jatea izan behar 
da, baina jaten dugun hori gorputzak behar duela 
jakinik. 

Bestalde, garaiko produktuen garrantzia 
azpimarratu nahiko genuke. Izan ere, sasoiko jakiek 
gustu berriak ekartzen dizkigute eta jateko plazerarekin 
lotu dezakegu. Izan ere, uda elikagai goxo askoren 
garaia dela esan dezakegu eta gure egunerokoan 
elikagai horiek txertatzeak errazagoa egiten du 
osasuntsu jatea.

Gauzak horrela, ez dugu pentsatu behar osasuntsu 
jateak ez digula inolako plazerik emango. Ongi jateak 
gure buruarekin hobeto sentitzera eramango gaitu, eta 
gorputza ere aktiboago eta arinago nabarituko dugu.

Hausnarketa hau egin ondoren, gaztelekutik 
elikadura osasuntsua bultzatu nahi da. Gauzak 
horrela, ostiralero fruta goxoa ekarriko da eta gazteak 
jatera gonbidatuko ditugu, beraien ohitura aldaketan 
zertxobait eragiteko asmotan eta zenbait elikagaiek 
presentzia handiago izan dezaten.

Laburbilduz, uda izan dadila gure ohituren 
aldaketa unea eta dieta magikoak pikutara 
bidaltzeko garaia!

GAGLO GAZTELEKUA
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PLIST & PLAST

EDURNE IRIGOIEN

KOMIKIA
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Nork bidalita?
ARTZAPEKO LANTALDEA

TANTOLA

Norbaiten ahoan tantola hitza 
entzutean, ia-ia ziur dakigu 

nongoa den hitz egiten ari dena: 
getariarra! Tanta, tanto, ttantta... 

ditu sinonimo. Hiztegi ezagunetan 
ez da ageri tantola hitza; soilik 

Orotariko Euskal Hiztegian dator 
aipatua. Aipu bat bakarra ageri 

da, eta, kasualitatea!, aipua 
getariar batena da, Mikel Lasa 

poetarena (Poema bilduma, 
98. or.): "Oinazearen tantolak 
etengabe zerioten. / Isurtegia 

zen etxe guztia".

Getarian eta inguruetan esaten diren 
hitzen txokoa da hau. Animatu eta 
bidali artzape@topagunea.com -era 

ezagutzen dituzun hitzak.

GETARIAKO HITZA

zAINtzA

fulDAIN fArMAzIA

uztailaren 26tik 31ra

EGuNAk

Uztailak 4
Ilberria

Uztailak 12
Ilgora

Uztailak 20
Ilbetea

Uztailak 27
Ilbehera
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SAIOA MARTINEZ DE LA 
HIDALGA

— Amatxo, zer da hiltzea? Ni ere hilko naiz? Noiz? 
Zergatik?

— Ane, maitia, ez pentsatu horretan orain. Egizu lo.  

Duela hilabete batzuk bizitzari buruz egin nuen 
gogoeta, eta bizitza sortzearekin batera, heriotza 
ere sortu omen zen hor nonbait. Heriotza, hiltzea, 
bizitzaren amaiera gisa deskribatu izan ditugu, eta 
beste kulturetan ez bezala, gurean tabua bihurtu den 
kontzeptua da. Heriotza bizitza amaitzerakoan hasten 
den zerbait denaren uste okerrean, ahaztu egiten zaigu 
heriotza, gaixotasuna eta mina bizitzaren parte direla. 

Haur baten jaiotzarekin batera, bizitzeko dituen 
momentu guztiak, bizitzeko geratzen zaizkion urteak, 
hamarkadak, irudikatzen hasten gara, eta ahantzi 
egiten dugu haurra jaiotzen den momentu beretik 
hiltzea posible dela. Jaiotzak dakarren heriotzaren 
posibilitatearen kontzientzia galdu egiten dugu, beraz.  

"Eta bizitzaren zentzua ulertzeko bide horretan, 
heriotzaren zentzuak eskuaz agurtu zuen", dio ene 
ustetan euskal musikar(i)en erreferentzia denak. Ez du 
ez arrazoi faltarik, bizitza eta heriotza eskutik emanda 
baitoaz, eta baten amaiera ez baita izanen bestearen 
hasiera. 

Elisabeth Kübler-Ross mediku suitzarrak La muerte, un 
amanecer liburuan azaltzen duenez, urteak eta urteak 
daramatzanak zainketa paliatiboetan lanean, heriotza 
ez du zerbait izugarri eta triste bezala deskribatuko.  

Haientzat, heriotza bide bat da, bizitzak hartzen 
duen beste bide bat, norabide aldaketa bat, baina 
inolaz ere ez zerbait tragiko eta terminala. Medikuaren 
hitzetan, heriotzaren atarian dauden paziente asko eta 
askoren eskuak heltzerakoan eta haiekin egoterakoan 
hasten zara zure heriotzaren kontzeptua osatzen, 
heriotzak zuretzat zer esan nahi duen definitzen. 
Kalera joan eta heriotzaz galdetuko bagenu, amaiera 
hitza izango litzateke, ziurrenik, definizio gehienen 
oinarria. Suitzarrarentzat, aitzitik, heriotza lasaitasuna 
eta hasiera bat da. Urteetako esperientziaren motxila 
darama soinean azken honek. 

Gehienoi, ordea, beldurra ematen digu heriotzak, 
ikara, eta ahal den guztietan horren inguruan hitz 
egitea saihesten dugu. Amatxo ez da gai izan Aneren 
galdera erantzuteko, eta haurrari horren inguruan 
hausnartzen utzi ordez, heriotzaren gaia alde batera 
utzi eta lo egiteko eskatzen dio. Bakoitzak heriotza 
bizitzeko modu desberdinak dituela ukaezina da. 
Batzuentzat, zerura doaz hildakoak, besteentzat, 
aldiz, lur azpian usteldu eta zomorroek jango dituzte. 
Magiak, sinesmenek eta ohiturek pisu nabaria dute. 
Agian, amatxok Mila magnolia lore liburua irakurri 
izan balu, beste era batera ikusiko luke haurra eta 
heriotzaren arteko lotura, eta modu ezberdin batean 
azaltzen saia zatekeen.

Era batera edo bestera, gaur bihar edo etzi, hiltzeko 
beldurrik gabe bizi. Hiltzea koldarkeria da, baina 
bizitzeko ez eskatu asegururik. Etsipenera egokitzea 
eguneroko suizidioa da. 

 
Amatxo, erantzun!

IRITZIA
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17. ZENBAKIA
2003KO APIRILA

Aurreko lau urteak Greens Services enpresaren esku egon ondoren, 
Udalak hartu zuen berriro turismo bulegoaren kudeaketaren ardura. 
Martxoan, udako denboraldian bertan lan egiteko lan-poltsa ireki 
zuten eta hiru pertsonek eman zuten izena. Aste Santua pasa berritan, 
bisitari gehienak Katalunia eta Madrildik zetozela zioen orduko 
turismo bulegoko langile Iñaki Isasti zarauztarrak. "Batez ere, txakolina 
probatzera eta herriko jatetxeetan bazkaltzera etorri dira", zioen.

Gure Txeru

Maiatzaren 25eko udal eta Batzar Nagusietako hauteskundeak 
ate-joka ziren eta ARTZAPEk hiru alkategai bildu zituen beraien 
asmoez aritzeko: EAJ-EAko Josu Ezenarro, Aralarreko Aintzane 
Ezenarro eta Iparrako Usoa Sorazu. Euskal Herriaren egoera, garai 
hartan legez kanpo uzten ari ziren herri plataformak eta Getarian 
landu beharreko proiektuak izan zituzten hizpide. Alderdi horiez 
gain, PSOE eta PPk ere aurkeztu zituzten zerrendak.   

Urtemuga ospatzen ari zen Gure Txeru pilota taldea eta aitzakia 
ezinhobea izan zen aitzindariekin (Antoni Egurbide eta Antonio Aristi) 
eta orduko taldekideekin (Segundo Alkorta izan zen Manu Etxabe, 
Kristobal Balentziaga eta Pako Etxeberriaren osatzen zuen taldearen 
ordezkari) hitz egiteko. "Herriko umeak guk jarri genituen pilotan 
jolasten. Lehenago, herriko haurrek baloiarekin jolastea nahiago 
zuten", zioten aitzindariek. Zaletasunak jarraitzen du oraindik.

Jon Illarramendi

TURISMO BULEGOA UDALAREN ESKU

ALKATEGAIEN EKARPENAK

LEHENGOAK ETA ORDUKOAK

ZER BERRI?: Turismo bulegoa  

ZER BERRI?: Udal hauteskundeak

ERREPORTAIA: Gure Txeruk 25 urte

PETRILETIK IKUSMIRAN
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TOPONIMIA

ANDRES ALBERDI

LARRAKO, AITZE ETA KANPAIAGA 

Joan zen hileko parajean jarraituko 
dugu gaurkoan: San Prudentzioko 
oinezkoen bide-hasieran dauden 
beste hiru etxeren izenekin.

Larrako. Zalantza sortzen du 
izenaren esanahiak. Ez bigarren 
parteak—-ko elementuak, alegia, 
horrek nahiko argia baitu esanahia 
(nongoa)— baizik eta lehen 
elementuak. Zer dago hor: la(h)ar 
("sasia") ala larre ("bazkaleku edo 
belardia")?

Bigarren aukeraren alde 
egingo genuke (larre/larra), eta 
pentsatzen dugu honelako eraketa 
dagoela oinarrian: larreko [etxea] 
> Larreko > Larrako. Getarian 
modu horretako beste etxe-izenik 
ez dagoen arren, Euskal Herriko 
toponimian asko dira modu 

horretara eraturiko baserri-izenak, 
hau da, lehen partea bakarrik ageri 
dutenak, bigarren partea jakina 
delako: Olako (ola-ko etxea), 
Aurreko (aurre-ko etxea), Bekoa 
(behe-ko etxea), Zubiko, Orubeko...

Aitze. Arazoa du izen honek ere, 
ez baitago garbi oinarrian dagoen 
elementua zein den: (h)aitz ala 
(h)aize? Aukera gehiago ditu lehenak 
bigarrenak baino, errazagoa baita 
euskal fonetikan (h)aitza > (h)aitze (a 
> e) alternantzia, (h)aize > (h)aitze (z 
> tz) alternantzia baino. Beraz, haitza 
hitzaren moldaera bat litzateke.

Kanpaiaga (Kanpaia). Etxe-
izenaz gainera, paraje-gainalde 
guztiari deitzen zaio horrela. 
Forma idatzia da Kanpaiaga; 
ahozko moldean Kanpaia da. 

Sarritan aipatu izan dugu izenen 
bukaerako -(a)ga horren galera: 
Zabalaga > Zabala, Bizkarraga > 
Bizkarra, Gurutzeaga > Gurutze, 
Eitzaga > Eitza, Orroaga > 
Orroa/Orrua...

Kanpaia izena entzunda pentsatzen 
dugu hitz horrek ezkilarekin 
(erdarazko campana-rekin) izan 
behar duela zerikusia. Ez da hala. 
Mitxelenaren ustez, oinarrian dagoen 
elementua latinezko "capanna" 
(=txabola) da (gaztelaniaz gero 
cabaña eman zuena). Beraz, 
esanahia da txabola-tokia. Elementu 
bera dago Kapanaga izenean ere 
(Mañarian [Bizkaia] hiru baserrik dute 
izen hori). Kanpaiaga/Kapanaga 
euskal izenen parekoak dira, era 
berean, gaztelaniazko Cabañas 
edota galizierazko Cabanas.

Kanpaia.
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KLIK BATEAN

1936ko gerra eta frankismoa ikertzeko hitzarmena

Getariako Udalak eta Aranzadi Zientzia Elkarteak 
1936ko gerran eta frankismoaren lehen aldian 
gertatutakoa ikertzeko hiru urteko hitzarmena sinatu 
dute. Ikerketa historikoa egitea baino, getariarrek 
bizi izan zutena jasotzea da asmoa. "Gure lana da 
pertsonei, izen eta abizenekin, zer gertatu zitzaien 
ikertzea", azaldu zuen Aranzadiko idazkari nagusi 
Juantxo Agirrek. 

Horretarako bi lan ildo jarraituko dituzte: batetik, artxibo 
eta erregistroak begiratuko dituzte dokumentazioa 
aztertzeko eta bestetik, getariarren testigantzak, 
argazkiak eta familiako oroigarriak jasoko dituzte. 
Materiala biltzeko harremanetarako hainbat bide 
izango dira: 699 809 130 telefono zenbakia, 
jbuces@aranzadi.eus helbidea eta uda ondoren 
udaletxean irekiko duten Oroimenaren Bulegoa. 

Jasotako informazioarekin liburu bat egingo dute. Aranzadiko eta Udaleko ordezkariak hitzarmenarekin. /Urola Kostako Hitza

Txakolina, Getariaren eskaintza Kosta Gastronomikan

Eskualdeko udal eta turismo ordezkariak Kosta Gastronomikaren aurkezpenean.

Kosta Gastronomika ekimena aurkeztu zuten ekainaren 
erdialdean Getaria, Aia, Orio, Zarautz eta Zumaiako 
udal eta turismo ordezkariek. Ekimena eskualdeko 
eskaintza gastronomikoan oinarritzen da eta herri 
bakoitzak produktu bat nabarmentzen du, Getariak 
txakolina.

Produktuaz gain, honetan oinarritutako esperientziak 
antolatu dituzte. Getarian Txakolinaren ibilbidea egingo 
dute udan zehar (irailaren 18a bitartean). Hileko lehen 
eta hirugarren igandeetan egingo dira ibilbideak 
Elkano, Akerre Txiki eta Gaintza txakolindegien artean. 
Aurkezpenean parte hartu zutenek ibilbidea egiteko 
aukera ere izan zuten.

Eskualdeko gainerako herrietan hau izango da 
eskaintza: bisigua prestatzen ikustea eta dastatzea 
Orion, olagarroa harrapatu eta dastatzea Zumaian 
eta azoka ezagutzea Zarautzen.
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KLIK BATEAN

Museora itsasontziz programa asteburutik aurrera

Museora itsasontziz programako lehen bidaia 
asteburuan egingo da. Egitasmoak hiru helburu ditu: 
itsasoaz gozatzea, kostaldeko kultura ezagutzea eta 
Gipuzkoako kultura-ondarea barneratzea. 

Horretarako Donostiatik Getariarako Balenciagaren 
itsasoa itsasbidea egingo dute batetik, eta Getariatik 
Donostiarako Kantauri itsasoa deskubrituz itsasbidaia 
bestetik. Lehenengoan bidaia ez ezik, Cristobal 
Balenciaga Museoko erakusketetarako bisita eta 
portuko produktu dastaketa sartzen dira, bestean 
berriz, itsas-bidaia eta Aquariumerako bisita.

Irteerak uztailaren 3, 17 eta 31n eta abuztuaren 7 eta 
21ean egingo dira.

Informazioa lortu eta sarrerak erosteko Museora 
joan, 943 008 840 zenbakira deitu edo info@
cristobalbalenciagamuseoa.com-era idatzi behar da.Museora itsasontziz programaren aurkezpena, Donostian. / Urola Kostako Hitza

Iturzaetako irakasleak ordu gehiagoren aurka

Udako oporren atarian, Eusko Jaurlaritzak Mariano 
Rajoyk duela lau urte iragarritako neurria onartu eta 
beteko duela iragarri berri du. Horren ondorioz, 
irakasleek eskola ordu gehiago egin beharko dituztela 
jakinarazi du. 

Irakaskuntzako sindikatuak (ELA, Steilas, LAB, 
CCOO eta UGT) neurri horren aurka agertu dira 
eta elkarretaratzeak deitu dituzte. Iturzaeta Herri 
Eskolako irakasleek bat egin zuten deialdi horrekin 
eta ikastetxearen atarian elkartu ziren. 

Jaurlaritzak murrizketak aplikatzen baditu, irailean 
grebara joko dutela iragarri dute sindikatuek. 

Iturzaetako irakasleak elkarretaratzean. / Urola Kostako Hitza
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Horrela bukatu zuten kamisetek pintura tailerraren ondoren. Danborradak, musika bandarekin, hainbat kale zeharkatu zituen.

Danborrada Balentziaga kalera itzuli zenean piztu zuten sua. Txikienek Urritzak antolatutako jolasetan parte hartu zuten bigarren egunean.

Gaztetxoak arratsaldean suaren inguruan. Jendea San Juan suari begira. Adin ezberdinetako umeentzako jolasak.

Udaren hasierarekin batera, San Juan jaiak ospatu dituzte Kristobal Balentziaga kalean. San Juan bezperako 
sua izan ohi da protagonista nagusia baina horrez gain, haur jolasez, pintura tailerraz, jatekoaz, danborradaz, 
bertsolariez, eta erromeri eta trikitilariez gozatzeko aukera izan dute.
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1-29  
Udaleku irekiak 
Ordua: 09:30 
Zalantzarik izanez gero, hona idatz 
daiteke: urritza.ae@gmail.com. 

2 Larunbata 
"Flysch" organo-zikloa - 
Musika eta goi-mailako 
joskintza  
Ordua: 20:30 
Lekua: Salbatore Deunaren 
parrokia  
Santiago Banda organo-jolea, 
Amaia Larrayoz sopranoa, Lucia 
Gomez mezzo-sopranoa eta Ivan 
Moreno jotako esteskian ariko dira. 
Jantzietan, berriz, Jose Martin. 
Gipuzkoako Alzheimerdunen 
eta bestelako dementziadunen 
Senitartekoen eta Lagunen 
Elkartearen (AFAGI) aldeko 
ongintza kontzertua da.

3 Igandea 
Txakolinaren ibilbidea - Kosta 
Gastronomikako esperientzia  
Ordua: 11:00  
Elkano, Akarregi Txiki eta Gaintza 
txakolindegiak ezagutzeko aukera 
izango da, baita pintxo (edo 
kontserba) eta txakolin dastaketa 
egitekoa ere. Helduek 25 euro 
ordaindu beharko dituzte eta 
haurrek 15 euro. 
Erreserbak egin edo informazio 
gehiago eskuratzeko turismo 
bulegora jo behar da (943 140 
957 edo info@getariaturismo.eus 
helbide elektronikoa).

15 Ostirala 
Suberri akordeoi taldearen 
kontzertua  
Ordua: 22:30 
Lekua: Salbatore Deunaren 
eliza-ataria 

Antolatzailea: Getariako Udala 
Eider Iribar getariarra da 
Lasarte-Oriako talde honetako 
kideetako bat. 

17 Igandea 
Mendi irteera

Euskara ikasteagatik diru-
laguntzak eskatzeko epe 
amaiera  
Lekua: Udaletxea 
Ikasturte hasieran aurre-eskaria 
egindakoek eskatu ahal izango dute 
diru-laguntza, baldin eta ikastaroak 
iraun bitartean herrian erroldatuta 
egon badira eta ikastaroaren orduen 
%80 bete badute. Asistentziaren 
egiaztagiria aurkeztu behar da 
eskaria egiteko garaian.

Txakolinaren ibilbidea - Kosta 
Gastronomikako esperientzia  
Ordua: 11:00  
Elkano, Akarregi Txiki eta Gaintza 
txakolindegiak ezagutzeko aukera 
izango da, baita pintxo (edo 
kontserba) eta txakolin dastaketa 
egitekoa ere. Helduek 25 euro 
ordaindu beharko dituzte eta 
haurrek 15 euro. 
Erreserbak egin edo informazio 
gehiago eskuratzeko turismo 
bulegora jo behar da (943 140 
957 edo info@getariaturismo.eus 
helbide elektronikoa).

31 Igandea 
Getaria/Zarautz itsas 
zeharkaldia 
Ordua: 12:00 
Lekua: Portua (Amabirjinan) 
Antolatzailea: Zarautz Balea Igeri 
Kirol Elkartea
Izen-ematea bi ordutan itxi zen, 
gehiengo parte-hartzaile kopurura 
heldu orduko.

Cristobal 
Balenciaga 
Museoa 

3 Igandea 
Museora itsasontziz! 
Balenciagaren itsasoa. 
Donostia-Getaria itsasbidea 
Ordua: 09:15 
Lekua: Donostiako portua 
Prezioan itsas-bidaia, Getariako 
produktuen dastaketa, Cristobal 
Balenciaga Museorako bisita, 
herrian bisita librea eta Getaria-
Donostia autobusa (aukerakoa) 
sartzen dira. Tarifa orokorra 35 
eurokoa da. Erreserbak Museoan, 
943 008 840 edo info@
cristobalbalenciagamuseoa.com-en.  

Museora itsasontziz: Kantauri 
itsasoa deskubrituz. Getaria-
Donostia itsasbidaia 
Ordua: 10:30 
Lekua: Getariako portua 
Prezioan itsas-bidaia eta 
Aquariumera bisita sartzen dira. 
Itzulera nor berak bere aldetik 
egin behar du. Tarifa orokorra 25 
eurokoa da. Erreserbak Museoan, 
943 008 840 edo info@
cristobalbalenciagamuseoa.com-en.

Moda eta teknologia tailerra 
Ordua: 10:00etatik 14:00etara 
eta 15:30etik 18:30era 
Modara aplikatutako teknologiari 
buruzko tailer teoriko-praktikoa 
da. Parte-hartzaileek zirkuituak 
eraikitzen ikasiko dute, material 
adimendunekin esperimentatuko 
dute eta elektronikaren diziplina 
ehunetan txertatzeak eskaintzen 
dituen sormen-aukerak arakatuko 
dituzte. Paola Guimerans artista eta 
hezitzailea izango da irakasle.
45 euro balio ditu tailerrak 

eta beharrezkoa da aurrez 
izena ematea 943 008 840 
telefonoan edo didaktika@
cristobalbalenciagamuseoa.com 
helbidean. 

8 Ostirala 
Roberto Etxeberriarekin 
topaketa 
Ordua: 10:00etatik 14:00etara 
eta 15:00etatik 18:30era 
Materialen erabilera berritzailerako 
hurbilketa egitea proposatzen 
du topaketak. Bere sorkuntzek, 
besteak beste, material 
tradizionalak (artilea, larrua eta ile-
larrua) erabiltzeko esperimentazioa 
dute ezaugarri, baita hark sortutako 
ehunak gehitzea ere. 
Artistei, diseinatzaileei, Arte 
Ederretako edo Diseinuko ikasle edo 
lizentziadunei, modaren munduko 
profesionalei eta modaren diseinuko 
ezagutzan sakondu nahi dutenei 
zuzenduta dago topaketa. Parte 
hartzeko Curriculum Vitaea eta 
norberaren nahia azaltzen duen 
testua bidali behar dira info@
fbalenciaga.com-era. 

17 Igandea 
Museora itsasontziz! 
Balenciagaren itsasoa. 
Donostia-Getaria itsasbidea

Museora itsasontziz: Kantauri 
itsasoa deskubrituz. Getaria-
Donostia itsasbidaia

31 Igandea 
Museora itsasontziz! 
Balenciagaren itsasoa. 
Donostia-Getaria itsasbidea

Museora itsasontziz: Kantauri 
itsasoa deskubrituz. Getaria-
Donostia itsasbidaia

2016ko UZTAILA
AGENDA
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AIZPEA PEÑA 

Uda iritsi da berriz ere, eta azken urteetan bezala, Getariak bi ontzi uretaratuko 
ditu aurten. Aizpea Peña eta Gaizka Gorostiagarekin bildu da ARTZAPE, hiru 
hilabetez traineruen joan-etorriak ikusiko dituen herritarrak lehen eskuko informazioa 
izan dezan.

"ORAINDIK BATERATZE LANA EGITEN 
ARI GARA, ETA DENBORAREKIN 
GORA EGINGO 
DUGULAKOAN NAGO"

TESTUA 
JON ANDER DE LA HOZ

Iñaki Suarez
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"Donostiarrekin 
izango dugu 

borroka, laugarren 
postuagatik"

Gipuzkoako ligako lehen 
estropadan laugarrenak izan 
zineten. Nolako sentsazioak 
izan zenituzten?
Azken asteetan baino 
hobeak. Mutrikun eta Lekeition 
jokatutako aurre-denboraldiko 
estropadetan ez ginen gustura 
gelditu; zentzurik gabe aritu 
ginen arraunean. Ligako lehen 
estropadan, Hondarribian, 
lan txukuna egin genuen. 

Hala ere, oraindik bateratze lana 
egiten ari gara, eta denborarekin 
gora egingo dugulakoan nago.

Iazko talde antzekoa duzue.
Egia da ez dugula aldaketa 
askorik izan. Zarauzko bi 
kidek taldea utzi dute, baina 
hiru zumaiar ekarri ditugu. 
Horrez gain, Ondarroatik 
datorren kuadrillari bi 
lagun gehitu zaizkio. 

Orain artean ez dugu batera 
entrenatzerik izan, elkarte 
bakoitzak bere lehentasunak 
dituelako; Zumaian eta 
Ondarroan, esaterako, ontzi 
txikietan aritu zaleak dira. 
Euren berezko taldeekin 
zituzten konpromisoak amaitu 
zaizkienean elkartu gara.

taldetik taldera alde handiak 
egon ohi dira adinari 
dagokionez. Getariak nolako 
taldea du?
Taldearen zatirik handiena 
oso gaztea da. Adin altuena 
dutenek 30 bat urte izango 
dituzte. Hala ere, haiek dira 
urte gutxien daramatzatenak 
arraunean. Nik 23 urte ditut eta 
urte gehien ni noa arraunean. 

Hori da beste elkarteekiko 
diferentzia; haiek nire adin 
inguruko jendea dute gehien 
bat, baina urte askoan batera 
ari dira arraunean, eta 
abantaila ederra da hori.

zeintzuk dira aurrean 
ibiltzeko hautagai nagusiak?
San Juan eta Hibaika 
esango nuke, baina Orio 
ere oso ondo ari da. 

Guri dagokigunez, iruditzen 
zait donostiarrekin izango 
dugula borroka, laugarren 
postua lortzeko. Euskotren 
ligan, berriz, ikusi beharko 
da galiziarrek zein 
maila ematen duten.

Euskotrenera sailkatzeko 
moduan zaudete?
Lau ontzi sailkatzen dira. 
Horietako bat, iazko garailea 
—Pasai Donibane— sailkatua 
dago jada. Hibaika eta 
Orio ere barruan izango 
dira ziur asko, eta Galiziako 
ordezkariaz ez dakigu 
asko. Haien, donostiarren, 
eta gure artean egongo 
da laugarren txartela.

kontxara, baina, zortzi 
sailkatuko dira lehendabiziko 
aldiz. Arraunlari zenbait 
kexatu egin da hedabideetan, 
lehiakortasunik izango ez 
delakoan.
Bai, bederatzi traineru gaude 
guztira, eta zortzi txartel izateak 
xextra apur bat piztu du. 

Nire aldetik, uste dut nesken 
arrauna errotzeko aukera 
ona dela. Egia da mutilekin 
alderatuz gero ez dela 
proportzionala, baina tira. 
Urteroko berdinak gabiltza 
arraunean, eta denboraldiro 
ontzi bat desagertzen da. 
Hala, uste dut erabakiak neskak 
animatu ditzakeela, arraunean 
hasi eta inoiz jokatzeko 
aukera izango duelako.  
Emakumezkoen arraunarentzat 
ona dela deritzot, eta 
diskriminazio positiboa 
erabat justifi katua dago. 

Neska taldea estropadan kontzentratuta.

Aizpea Peña

ELKARRIZKETA:

Iñaki Suarez



GAIZKA GOROSTIAGA
"BI URTEZ JARRAIAN LIGA TXAPELDUN 
IZAN OSTEAN, HIRUGARRENA 
IRABAZTEA HELBURUETATIK 
KENTZEKO ARRAZOIRIK EZ DAGO"

Oribaltz Argazkiak
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ELKARRIZKETA

Hilaren 18an hasitako ligari nahi 
bezala ekin al zenioten?
Bai, gustura geratu ginen Bilbon 
egindako lanarekin. Hasiera 
batean estropada zaila zen; 
lehendabizikoa, zozkatu egingo 
zen irteera ordena eta horrek 
estropada baldintzatu zezakeen. 
Hala ere, emaitza erabat positiboa 
izan zen. Bagenekien aurten 
banderak irabazteko lehia handia 
egongo zela, baina estropada 
ona egin genuen, eta txanda 
irabazi. Gero Ondarroak denbora 
hobea egin zuen eta bigarrenak 
izan ginen, baina joan aurretik 
aukera emanez gero, guztiok 
sinatuko genukeen emaitza da.

zein helburu duzue aurtengo 
denboraldirako?
Lehen postuetan ibili nahi dugu. 
Bi urtez jarraian liga txapeldun 
izan ostean, hirugarrena irabaztea 
helburuetatik kentzeko arrazoirik 
ez dago. Horrek ez du esan nahi 
ez egingo dugunik, ezta erraza 
izango denik ere. Hasieratik 
ikusi da gurekin batera ontzi 
dezente dagoela banderak 
lehiatzeko prest, Ondarroa, 
Isuntza eta Deustua, esaterako. 
Pedreñak ere asko eta ondo 
fi txatu du, eta iaz baino hobeto 
ibiliko delakoan nago.

zer aldaketa dituzue taldean?
Lau arraunlarik utzi zuten taldea 
denboraldi amaieran, eta etxeko 
jendearekin ordezkatu ditugu. 
Esaterako, Eñaut Silbeti eta Danel 
Olano jubeniletatik lehen taldera 
igo dira. Iker Aizpuru eta Jon Peña 
gurekin aritu dira negu osoan, 
maila altua eman dute, baina 
minutuak izateko Zumaiara joan 
dira utzita. Gainera, ofi zioa ondo 
ezagutzen duten bi berreskuratu 
ditugu: Jose Inazio Alberdi 
eta Jon Ander De la Hoz.

zer aldatu da iazko taldetik 
ezaugarriei dagokionez?
Taldea antzekoa da; aldaketa 

nabarmenak iaz izan genituen. 
Oriotik lau mutil etorri ziren, eta 
haiek taldera egokitu dira jada. 
Aurten bizkarrezurra mantendu 
dugu. Bestalde, albiste onena 
etxeko De la Hoz eta Alberdi 
errekuperatu izana da: lehengo 
bizkarrezurraren maila igotzen 
duten arraunlariak dira.

Jada egokitua dirudiena Gorka 
Etxeberria da; laugarren 
denboraldia du.
Ezbairik gabe. Lau urte daramatza, 
gau eta egun, eta oso ondo egin 
da elkartera. Klubaren estruktura 
ondo ezagutzen du dagoeneko. 
Arraunlariekin, beste hainbeste. 
Jadanik badaki mutil bakoitzak 
eman dezakeen maila, nor non 
kokatu dezakeen, bakoitzaren 
ezaugarriak ondo ikasiak ditu 
eguneroko lanaren bitartez.

Aurten ligako hamabost 
estropada izango dituzue, beste 

urteetan baino gehiago.
Bai, hala da. Datu pozgarria da 
nire ustez. Iaz ere dezente izan 
genituen, baina urte askoan 12 
estropada soilik jokatu izan dira 
KAE 1 ligan, eta denboraldia 
izugarri motz geratzen zen. 
Azarotik entrenatzen ibili ostean, 
iruditzen zait egutegia apur bat 
luzatzeak pena merezi duela.

Gainera, 12 estropada soilik 
izanda hamalauko titularrak jokatu 
ohi zituen estropada gehienak, 
desgastea oso urria zelako. Orain 
hamabost izanda txalupan hain 
ohikoak ez diren arraunlariak 
sartzeko aukera gehiago egoten 
da, eta denok gusturago ibiltzen 
gara. Guri dagokigunez, alde 
horretatik ondo datorkigu; 
nahiko talde homogeneoa 
dugu eta bat edo bestea 
sartu, ez da asko antzematen. 
Beraz, taldea freskoago 
mantentzeko balioko digu. 

Gaizka Gorostiaga.

Mutilen taldeaa.

"Lau arraunlarik 
utzi zuten taldea eta 
etxeko jendearekin 
ordezkatu ditugu"



"Adin eta sektore ezberdinetako jendeak 
egin du bat aurkeztutako idatziarekin, eta 

ildo ezberdinetako lagunak batu dira helburu 
beraren bila"

ERREPORTAJEA

urola kostako Hitza

Gure 
Esku 
Dago
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Testua 
JON ANDER DE LA HOZ

Duela hilabete batzuk herritarrek asanblada bat 
egin zuten Alondegian, eta erreferenduma egitea 
erabaki zuten bertan bildutakoek, adostasun 

zabalez. Hala, datorren udaberrian iritsiko da olatua 
Getariara, eta hura hartzeko surf-ohola izateko 
asmoa du dinamikak. Oholak oinarri zabala izan 
dezan, herriko eragileei dei egin zien GEDk; datorren 
maiatzean egitea aurreikusten den galdeketa 34 
eragilek babestu dute. 

"Datu positiboa da", laburbildu du Igone 
Agirrezabalaga lan taldeko kideak. "Batzar hartako 
erabakia publiko egin nahi genuen, eta iruditu zitzaigun 
eragileak biltzea herritarren aniztasuna bermatzeko bide 
egokia izan zitekeela". Ados agertu da Beñat Etxabe: 
"Adin eta sektore ezberdinetako jendeak egin du bat 
aurkeztutako idatziarekin, eta ildo ezberdinetako lagunak 
batu dira helburu beraren bila". Hori ikusteko, egun hartako 
argazkiari begiratu besterik ez dagoela zehaztu du.

Ilazki Arrillagaren ustez, Gure Esku Dago 
dinamikaren izaerarekin bat egiten du argazki horrek: 
"Nazio mailako dinamikak beti bilatu izan du mota 
guztietako herritarrak elkartzea. Euskal Herriak hori 
behar zuen, urte luzez elkarri mokoka aritutako euskal 
herritarrek ideia konkretuak alboratu eta erabakitze 
eskubidearen inguruan bat egitea".

"Uste dut inoiz ez dela hainbeste elkarte bildu 
Getarian, ez behintzat jardun konkretu baterako", 
jarraitu du Arrillagak. Hala, galdeketa egin arteko 
bidean aurrera egiteko indarra eman duela zehaztu du.

Hemendik aurrera, galdeketa antolatzen hasiko 
dira. Ainhoa Arangurenek azaldu duenez, "lan taldera 
jende gehiago biltzea" gustatuko litzaieke, galderaren 
inguruan ekarpenak egiteko. Horretarako, legeari 
dagokion protokolo bat dago, Gure Esku Dagoko 
legelariek ezarria. Herri guztietan bete behar da 
hori. Tartean, galdera adosteko oinarriak, gutxieneko 
sinadura kopurua eta abar daude.

Galdeketa hautatzeko eredu ezberdinak daude. 
Azpeitian, esaterako, Hitzartu deituriko elkarte bereizi 
bat sortu zuten, eta hark erabaki zuen. Goierrin, aldiz, 
herritarrek bozkatu zuten zein galderari erantzun nahi 
zioten. Prozesu hori zehazteke dago Getarian, eta horren 
inguruan hausnartzeko eskatu dute jendea. Alondigako 
bileran izen batzuk irten ziren, eta haien atea joko dute 
lehendabizi. Hala ere, guztientzat irekia egongo da.

Ez dute instituzioen laguntza berezirik aurreikusten. 
Horrek ez du esan nahi diru laguntzarik eskatuko ez 
denik, orain arteko diru guztia euren kabuz atera duten 
arren. Hala, 2018 bitartean herri mugimendua izatea 
da Gure Esku Dagoren helburua, ahalik eta galdeketa 
gehien egiteko. Arrillagaren esanetan, "gako izango da 
erreferendum kopurua, euskal instituzioek begiak ireki 
eta herritarren nahia gauzatzeko pausoak ematen has 
daitezen". Agirrezabalagaren ustez, "instituzioek urte 
luzez ez dute ezer egin, eta aktibazio lana egitea da 
gure asmoa". 

Prozesua 2014an hasi zen, Etxarri-Aranatz eta 
Arrankudiagako galdeketekin. Lehendabiziko olatu 

Gure Esku Dago

Ekainaren 5ean lehen urratsa emanda, hiru urteko prozesuari hasiera eman zion Gure Esku Dago 
dinamikak. Urte bakoitzean "galdeketa olatu bat" egitea aurreikusten du erabakitze eskubidearen 
aldeko plataformak. Hala, lehen olatuak Goierrin, Aramaion, Ispasterren, Debagoienan eta Azpeitian 
harrapatu zituen. Lehen hiruetan burujabetzaz galdetu zuten; azken bietan, independentziaz. Galdera 
bata ala bestea izan, "herria aktibatzeko" asmoa duela azaldu dute Getariako Gure Esku Dagokoek.

HERRIA AKTIBATZEKO
OLATUA

ERREPORTAJEA



2016ko ekaina · ARTZAPE26

handia, baina, orain iritsi da. Orain egindako herrietako 
erroldak batuta, %29,3k bozkatu zuen ekainaren 
5ean. Balorazio bat eskatuta, "normaltasunak izandako 
presentzia" hautatu du Agirrezabalagak: "Gu Azpeitian 
izan ginen, eta ez zen inolako gorabeherarik izan. 
Berme batzorde bat egon da zainketa lanak egiten, eta 
sistema informatiko bat prestatu zuten inork ez zezan 
bi aldiz bozkatu".

Azpeitian %40k bozkatu zuen, eta Arrillagaren 
ustez, hauteskunde ofizialekin alderatzeko datua 
da: "Kontuan hartu alderdi ezberdinek zer dirutza 
xahutzen duten antzeko parte-hartze bat lortzeko. Herri 
dinamikek ia dirurik gabe lortu dute; emaitza ona da".

Hala ere, hausnarketari balio gehiago ematen die 
datuei baino: "Emaitzak baino garrantzitsuagoa da 
jendea ohartzea halako erabakiak hartzeak zenbat 
hobetu dezakeen norbanakoaren bizimodua: hori 
dela demokraziaren funtsa". Etxaberen ustez, alderdiak 
busti ez izanak zerikusia izan du emaitzekin: "Hemen 
alderdiak zer esango egoten gara era batera edo 
bestera jokatzeko, eta horrek ere garrantzia du. 
Hasiera ere bada, eta lotesle ez izateak ere eragina 
du".

Katalunian 2009-2011 bitartean egindako 
galdeketetan %18,4k bozkatu zuen. Ordutik erabakitze 
eskubideak bide luzea egin du herrialde hartan, eta 
horren inguruko iritzia galdetuta, "hotzean begiratuta 
animatzen duen datua" dela azaldu du Agirrezabalak. 
"Oraindik hasiera da, eta hiri handiak sartzean ikusi 
beharko da nola geratzen den datua Euskal Herrian".

Arenys de Munt herrian egin zen lehenengo 
galdeketa, 2009ko irailaren 13an, %41ek parte 
hartu zuelarik. Zenbait herritan %50eko langa gainditu 
ostean, beheranzko joera hartu zuen prozesuak, eta 
Bartzelonan %6k bozkatuta amaitu zen. 

"Hiri handietan beti izaten da parte-hartze 
baxuagoa, eta hemen ere hala gertatu liteke", 
Etxaberen ustez. Donostian, ekainaren 5ean bertan 
2.000 lagun baino gehiagok eskatu zuten galdeketa 
egitea. Herri bakoitzak, baina, bere bidea jarraituko 
duela adierazi dute herriko Gure Esku Dagokoek.

Bigarren olatuan hartuko du Getariak. 2017ko 
udaberrian izango da, eta Getariaz gain beste 
zenbait lekutan ere egingo da: Zumaian, Tolosaldean, 
Oarsoaldean, Txingudi badian eta Uribe Kostan, 
besteak beste. Hala, maiatza bitartean erabakitze 
eskubidea gauzatzeko lana egingo du dinamikak.

Oraindik lantaldea handitzen saiatzen ari diren 
arren, datozen hilabeteetan lehendabiziko urratsak 
eman eta zenbait ekitaldi antolatuko dituztela azaldu 
dute. Hala ere, "gure lana erabakitze eskubidean 
oinarrituko da; ez dugu aldeko edo aurkako bozka 
bultzatuko". Alabaina, herriko zenbait eragile 
baiezkoaren aldeko hautua bultzatzeko ekimenak 
prestatzen hasiak dira dagoeneko, ARTZAPEk jakin 
ahal izan duenez.

Kamiseta salmenta azken Antxua Egunean.

Arrillaga, Aranguren, Aristi, Etxabe eta Agirrezabalaga, taldeko zenbait kide.

Jon A
nder de la H

oz
Iure Eizagirre
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