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Marotok esan eta beste pertsona askok pentsatutakoa

J

avier Marotok bere burua herriaren bozeramaile bezala izendatu du azken aldian eta gutxieneko diru sarrerak bermatzeko errentaren iruzurra salatzen dihardu. Eta horren izenean, eskaerako baldintzak zorroztu nahian dabil. Baina ez da pentsakera hau duen bakarra eta horren adierazle da Eusko Legebiltzarrean aurkeztu den herri ekimena, 41.000 sinaduraren
babesarekin.
Ez gatoz bat Maroto jaunak dionarekin, baina ez diogu gure iritzia emanez erantzun nahi, datuekin baizik. Jakinekoa da Maroto
jaunak ez duela testu hau irakurriko, beraz, berari zuzendu beharrean, informazio desegokia izateagatik laguntza sistemaren
aurka azaltzen diren herritar horiei azaldu nahi dizkiegu datuak.
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta (DBE), gaztelaniaz Renta de Garantía de Ingresos edo RGI, izenak dioen bezala, gutxieneko
beharrak asetzeko familiei zuzentzen zaien laguntza bat da, janaria, arropa eta antzeko gastuei aurre egiteko asmoarekin. Lanbidek kudeatzen du prestazio hau, modu horretan, laguntza ekonomikoa eta eskatzaileen lan arloko gizarteratze ibilbidea zuzenean lotzeko.
2015eko ekainean Lanbidek azaldutako datuak kontuan izanik, 66.281 familiek jasotzen dute laguntza hau Euskadiko Autonomia Erkidegoan (EAE). Kide bateko familiek hilean 619,28 euroko laguntza izateko eskubidea dute, bi
kidekoek 795,22 euro eta hiru kide eta gehiago dituztenek 879,66 euro. Horretaz gain, alokairuan dauden eskatzaileek etxeko gastuei aurre egiteko gehienez 250 euroko laguntza izan dezakete (alokairua, ura, argia, gasa,
zaborrak...).
Laguntza hauen artean, datu ofizialen arabera, iruzurra %0,3koa da.
EAEn laguntza jasotzen duten familia horietatik %57,14 emakumeak buru dituzten elkarbizitza unitateak dira, eskatzaileen erdiak
baino gehiago. Osotasunera itzulita, DBEren onuradunetatik %26,99 etorkinak dira, heren bat baino zerbait gutxiago. Eta azkenik, eta gure iritziz datu kezkagarriena, eskatzaileen %25,11 pentsiodunak dira. Kasu hauetan DBE pentsioaren gehigarri izaten da.
Datu irakurketa desberdinak egin daitezke. Maroto jaunarena adibidez: DBE jasotzen duten etorkinak iruzurgileak dira eta hori
ekiditeko eskaera baldintzak zorroztu egin behar dira. Irakurleei gure iritzia inposatzeko inongo asmorik gabe, galdera sorta
honekin bakoitzak pentsatu eta bere iritzia formulatu dezan proposatu nahi dugu: Biziko ginateke hilean 600 eta 900 euro bitarteko diru sarrerekin? Zergatik eskatu behar dute DBE pentsiodunek duintasunez bizitzeko? Zergatik behar dituzte emakumezkoek gizonezkoek baino diru-laguntza gehiago?

KULTURA SAILAK DIRUZ
LAGUNDUTAKO HEDABIDEA
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UEN TXokoA

?

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

GUTUNAK

n

Autobuszerbitzuaaldatzekobeharra

G

etaria herri zoragarria da, baina garraio publikomota bakarra du, autobusa, eta nire iritziz, eta nik
gehien erabiltzen dudan ibilbideari dagokionez (Getaria-Usurbil, Usurbil-Getaria), zerbitzua ez da batere
ona. Eta, egoera hori, niretzat, gaur egun, larria da.
Donostiatik atera eta Usurbiletik igarotzen diren autobus guztiak ez dira Getariara joaten. Batzuk Zarautzen bukatzen dute ibilbidea, eta horrelakoetan,
Zarautzera iritsitakoan, autopistatik datorrena hartu
behar izaten da. Horrelakoetan, askotan hau gertatzen zait, azkena aste honetan bertan:
Zarauzko geltokira iristear geundela, ikusi nuen autopistako autobusa han bertan zegoela. Autobusetik
jaistera nindoala, ordea, autopistakoa geltokitik
abiatu zen. Han geratu nintzen, minutu gutxi batzuk
gorabehera, geltokian, bakarrik, aho zabalik, amorratuta eta gertatutakoa sinetsi ezinik.
Nire ustez konponbide erraza du horrek. Adibidez,
herriz herrikoaren eta autopistakoaren iritsiera-orduen
artean denbora-tarte handiagoa jartzea (orain, adibidez, ordutegiaren arabera, 18:30ean iristen dira Donostialdetik Zarautzera bai autopistakoa, bai herriz herrikoa, baina herriz herrikoa ia beti berandu iristen denez,
askotan ordurako alde eginda egoten da autopistakoa!), edo, bestela, herri guztietatik igarotzea herriz
herriko zerbitzuko autobus guztiak (hori bai izango litzatekeela erosoa: autobusean sartu eta helmugaraino,
beste autobus bat hartzeko kezkarik gabe!).
Dagokionak kontuan hartuko duelakoan eta beste
garraio publikorik ez duen herri honi zerbitzu hobe
bat emateko aldaketaren bat egingo duelakoan,
eskerrik asko, aldez aurretik.
Argizka Albizu
Izaro Lanbarri

,
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!
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Denboraren makinan: Getaiko farua

U

dako oporren ostean, aspaldiko partez Itxaspeko
gure bulegoan ginen: Errealak ez zeukan partidurik (ta hobe,
azkenaldikoa ikusita…) eta eguraldi bikaina zegoen. “Ze ingo
diu?” galdetu genion elkarri... Bat-batean, hiruoi begiak zabalzabal geratu zitzaizkigun, barra luzean txibien pintxoa ikusitakoan. “Ta txibita juten bagaituk?”. Esan ta egin, berehala moilan ginen, Artzape aldizkariaren flotako motor txiki batean.
Atera ginen bada itsaso aldera, eta puntu batean geratu, eta
koañak atera genituen, zerbait genekienaren itxura eginez...
Eta itsaso zabal hartan, txibizale beteranoak toki kontuagatik
elkarrekin liskarrean zebiltzan bitartean, barra erdiko nozillan
bokailoak atera eta txokolatezko batido freskoekin batera
merienda ederra egiten jarri ginen, “oaindike edad de crecimienton gaudek ta!”...
Denbora aurrera zihoan, baina guk txibi bakar bat ere ez...
“Hau dek marka! Hasiberrian suertiak ere etziu launtzen!
Lekuz muitu beharko diau”. Esperientzi faltagatik nahi baino
gehixeago urrundu ginen, eta denbora gutxian egun argiak
agur esan eta beltz jantzi zen zerua. Getaria bera ere begi bistaz galduta genuen: “Oaine earra in diu! Aber nola ateatzen
gaituken honetatik”. Gure herrian bada, ordea, argi bat,
aurrez mila aldiz ikusia genuena, baina inoiz garrantziarik
eman ez geniona: Getariako farua. Eta haretxek salbatu gintuen, hari esker lortu genuen etxera itzultzea.

Bizitza guztian hor zegoen farua, argia ematen, baina zer
genekien hari buruz? Ia ezer ez! Horrela, denboraren makinari
hautsa kendu, eta beste behin denboran atzera egin genuen,
faruan inguruan gehiago jakiteko asmoz.
Hasieran, ermita txiki bat eta baleak ikusteko atalaia soilik zeuden. Ondoren, farua eraiki zuten, baina 1813an, Independentzia gerraren baitan, suntsitu egin zuten. Urte batzuk aurrerago, 1847an, gauzak lasaiago zeudela, faro berria eraiki
zuten. Hala ere, bigarren karlistadaren tirabiretatik ere ez zen
libratu gure farua... Bertan bizi zen dorrezainari eta familiari
esker, jasandako erasoei aurre egin, eta gauero argia egiten
jarraitzea lortu zuen. Gerra amaitzean, eraikina hondatu samarra zegoenez, berrikuntza lanak egin ziren urteetan zehar, gaur
egungo itxura izan arte. Urte horietan guztietan, bertan bizi
izan diren hainbat faroleroen lanari esker, zenbat eta zenbat
barku zuzendu ote ditu faruak portu onera... Gaur egun,
Gipuzkoan 7 faro daude guztira: Zumaia, Getaria, Igeldo,
Santa Clara, La Plata (Pasaia), Serokozulua (Pasaia) eta Higer
(Hondarribia).
Hauxe bada, hainbeste argi eman duen (eta ematen ari
den) faruari egindako gure omenalditxoa, turismoaren
zurrunbiloaren baitan, bertan hotela egiteko berria ere
zabaldu den honetan... EZ KRITIKATU ILUNTASUNA;
BILATU EZAZU ARGIA.
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“Txikitan plaierotan jokatzen
genueneko oroitzapenak
etorri zaizkigu”
Izaskun Urbieta

A ranola Leihoak taldea desagertu zenetik, Getariak ez du emakumezko talde baten ordezkaritzarik izan
Zarauzko hondartza txapelketan. Talde sortu berria da, beraz, Balearri-Elkano arraindegia izeneko hau. Txapelketa hasi besterik ez dute egin, baina gogo biziz joaten dira baloiari ostikoak ematera bizilagunen hondartzara. Halaxe kontatu dute Alaine Iribar, Itziar Irigoien, Amets Gonzalez-Txabarri eta Uxue Alberdik.

I

az ez zen Getariako emakume talderik egon plaieroetan. Nola bururatu zitzaizuen talde bat sortzeko ideia?
Hutsunea zegoen. Ordura arte Aranola Leihoak zegoen, eta
bertan, azkeneko urteetan getariar gutxik hartzen zuten parte.
Iaz ez zuten talderik atera, eta aurten beste talde berri bat ateratzea pentsatu zen, dena getariarrez osatuta.
Poteo baten ondorengo jaiotza omen da talde honen sorrera.
Bai, halaxe da. Poteatzen geundela, batekin eta bestearekin
hitz egin, elkar xaxatu eta 16 neskaz osatutako taldea egin
genuen. Ia guztiak lehendik futbolean ibilitakoak gara, laupabost izan ezik. Udaran, abuztua aldean hasi ginen ideiarekin,
eta gero formalizatu azkeneko bi-hiru astetan egin dugu.
16ko taldea osatu duzue.
Bai. Kopuru ona da hori. Azkenean 8k bakarrik jolasten dute,

baina beti egoten da norbait ezin duena etorri, mina hartuta
dagoena... Beraz, badaezpada ere ahalik eta pertsona gehien
elkartzea zen gure helburua.
Babesleen beharra ere hor dago.
Bai, hala da. Ez da nahikoa jendea lortzearekin. Babesleak ere
behar izaten dira. Taldeko bi pertsonen gurasoen negozioei
esker egin dugu izen-ematea. Horretaz gain, boletoak ere salduko ditugu beste gastuei aurre egiteko. Adibidez, bi partidutik behin epailea guk lortu behar dugu, eta horri ere ordaindu
egin behar zaio.
Lortu duzue epailea?
Horretan gabiltza. Zarauztar bat dugu taldean eta bere aita
gizonezkoen partiduak epaitzen ibiltzen da. Badirudi, guri
epailea ekartzea tokatzen zaigunean bera libre egongo dela,
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orduan momentuz horrela hasiko gara. Bestela, inor bilatu
ezean, partidua baino lehen taldetxo bat egoten da epaile
lanak egiteko prest, eta horietako bat jartzen da. Esan behar
da, epailea guk ekarrita ere, gure partidua ez duela epaitzen,
beste talde batena baizik.
Talde gaztea osatzen duzue.
Pentsa, zaharrenak 26 urte bakarrik ditu. Gazteenek 18 urte
dituzte, eta beste taldeekin konparatuz, gu gara talderik gazteenetarikoa.
Txikitan guztiak pasa zarete plaierotan jokatzetik. Lehenengo partidua jokatu duzue. Oroitzapenak izango zenituzten, ezta?
Bai, jakina. Iturzaeta eskolarekin joaten gineneko oroitzapenak
ditugu. Baita, institutu garaian Zarauzko taldearekin jokatutakoak ere. Azkenean oroitzapen on horiek, sentsazio on horiek,
plaierotan berriro hastea suposatu digu batzuentzat. Ilusio
askorekin joaten ginen orduan partiduak jokatzera, eta orain
ere ilusio horrekin gaude.

“Hasieratik esan genuen
gure filosofia ez zela
irabaztera ateratzea”

Goitik behera: Uxue Alberdi, Amets Gonzalez-Txabarri eta Itziar Irigoien.

Hu r r en g o p a rt id a k
n Azaroak 1: Zubi-Ondo Erretegia - Balearri Elkano
Arraindegia
n

Azaroak 15: Kupela - Balearri Elkano Arraindegia

n

Azaroak 29: Balearri Elkano Arraindegia - Queens

n

Abenduak 13: Balearri Elkano Arraindegia - Katixa

n

Abenduak 27: Sakana - Balearri Elkano Arraindegia

n

Urtarrilak 10: Oreka-Kaioa - Balearri Elkano Arraindegia

n

Urtarrilak 24: Atsedena

n

Otsailak 7: Balearri Elkano Arraindegia - Zubi-Ondo

Erretegia
n

Otsailak 21: Balearri Elkano Arraindegia - Kupela

n

Martxoak 13: Katixa - Balearri Elkano Arraindegia

n

Martxoak 20: Balearri Elkano Arrain Elkartea - Sakana

Urriaren 11n hasi zen txapelketa. Zer moduz joan zen lehenengo partidua?
Oreka-Kaioaren aurka jokatu genuen eta ondo joan zen. Galdu
egin genuen 4-1 baina gustura atera ginen partidutik, nahiz
eta sinkronizazio falta dezente izan gure artean. Aurkariek
gure hutsegiteengatik irabazi zuten partidua. Ez gu baino
askoz hobeak zirelako. Beraz, bueltako partiduan ea irabazteko gai garen.
Emakumezko zazpi talde zaudete eta denen artean liga jokatuko duzue.
Bai, orain arte 8 talde izaten ziren eta lehenengo lauek liga
jokatzen zuten eta beste lauek kopa. Orain guztion artean liga
egingo dugu. Elkarren aurka jokatuko dugu bi aldiz, eta sailkapenean aurrenengoa geratzen dena finalera pasatuko da.
Gero, bigarren eta hirugarrenaren artean finalerako txartela
eskuratzeko partidua jokatuko dute.
Zein dira faboritoak?
Kupela taldea. Aurreneko partiduan 9-0 irabazi zuten. Lehen
Kupela eta Aranola izaten ziren faboritoak. Bi edo hiru talde
izaten ziren gehien nabarmentzen zirenak. Aurten, faboritoena
Kupela dela esan dezakegu.
Zuen helburua batez ere lagun artean ongi pasatzea da.
Bai, hasieratik esan genuen gure filosofia ez zela irabaztera
ateratzera, ez eta fitxajeak edo beste herritako pertsonak hartzea. Getariako lagun talde bat gara, elkarrekin ongi pasatzeko elkartutakoak. Asko bistaz bakarrik ezagutzen gara, eta
orain harremanak sendotzen ari gara eta hori da gure nahia.
(Barrez) Baina lehiakortasunik ere ez zaigu falta!

08

K
n

LIK BATEAN

Getariakoguneturistikoakjolasbihurtutamugikorrekoaplikaziobatean

G

etariako eta Zarauzko leku turistikoak joko baten bitartez
ezagutzeko Jokotur aplikazio pilotua jarri zuten martxan
urrian. Sakelako telefonoetarako aplikazioa haurrak dituzten
familiei zuzenduta zegoen eta galdera batzuk erantzunez ibilbide jakin bat egitea proposatzen zuen. Getarian, adibidez,
turismo bulegotik hasi eta San Anton mendia, Joan Sebastian
Elkanoren eskultura, Maisor denda eta Cristobal Balenciaga
Museoa bisitatzea proposatzen zuen; Zarautzen berriz, merkatua, Axi Muniain Surf Eskola, Iñurritzako biotopoa eta Euskalduna taberna. Hauetako bakoitzean egindako galderari
zuzen erantzunda, kode bat jasotzen zuten erabiltzaileek eta
hauetako hiruekin opariak eskuratu ahal izan dituzte bi herrietako turismo bulegoetan: margo kutxa bat, margotzeko liburuxka bat, txapel bat, buff bat edo poltsa bat.

Jokotur aplikazioa Batura Mobile enpresak garatu zuen, Getaria eta Zarauzko turismo bulegoen laguntzarekin. Android eta
IOS sistemetan izan da erabilgarri, lau hizkuntzatan: euskara,
gaztelania, ingelesa eta frantsesa. Basquetour-Turismoaren
Euskal Agentziak finantzatutako proiektua izan zen, Euskal
Autonomia Erkidegoko industria turistikoa berritzailea eta
lehiakorragoa izateko asmoz. Aplikazio pilotua izan zen eta
ondorioz, orain helduko da esperientzia horren ondorioak ateratzeko garaia. Izan ere, jolasarekin batera inkesta bat egin
zitzaien erabiltzaileei jokoa aproposa eta erakargarria zen
jakiteko. Orain esperientziaren inguruko txosten bat landuko
dute ondorio kuantitatibo eta kualitatiboak jasoz. Horrela
jakingo dute horrelako proiektuak bideragarriak diren eta
aurrerantzean ere garatzea komeni den.

Google Play

Iazkouztagainditzeaesperodu
GetariakoTxakolinaJatorrizkoDeiturak
n

G

etariako Txakolina Jatorrizko Deiturako ordezkariak
oso gustura agertu dira aurtengo uztarekin, bai kantitateari bai kalitateari dagokionez.
Oraindik
dena
zenbatzeko dute baina iazko
uzta gainditzeko itxaropena
dute. 2014ean 3,5 milioi kilo
mahats bildu zituzten Jatorrizko Deiturak bere baitan
hartzen zituen 29 upategiek.
Aurten bi upategi gehiagok
egiten dute lan Getariako
Txakolina izendapenarekin,
bat Oiartzungoa eta bestea
Aiakoa.

n

UxoaLarrañagaeAJko
bozeramaileakkarguautzidu

I

railaren amaieran egindako ezohiko udalbatzarrean utzi zuen Getariako EAJko bozeramaile kargua Uxoa Larrañaga zinegotzi ohiak. Osasun arazoak medio erabaki zuen kargua uztea eta ordura
arte gorabeheraren bat izan zuela aitortu zuen.
Orain, ordea, medikuak gomendatu dio udaletxeko
lana uztea, bere lanarekin uztartzen duelako eta lan
karga handia delako. Larrañagak adierazi zuenez,
penarekin utzi zuen kargua.
Bai EAJko kideek bai udal gobernuak esker oneko
hitzak izan zituzten Larrañagarentzat, herriaren eta
getariarren alde Udalean egindako lanagatik.
Larrañagak zortzi urte egin ditu Getariako Udaleko
zinegotzi modura.
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JendegutxiXII.SurfetaBodyboardTxapelketan

A

urten ere izan da Getariako Surf eta Bodyboard Txapelketa
Herrikoia, eta olatudun egun arrunt batean herrian surferako
zaletasuna badagoela ikusten bada ere Gaztetapen, lehiatzeko garaian gauzak ezberdinak dira eta txapelketaren 12.
edizio honetan ere parte-hartzea txikia izan da.

Eguraldia eta bertaratutakoen umore ona behintzat lagun
izan zituen txapelketak eta mikrofonotik hala eskatuta publikoak hainbat olatu ere egin zituen. Kanpoan bai olatuak, ze
hasieran batean behintzat, itsaso motelarekin ekin zion
bodyboard lehiak. Aldarrikapenerako aprobetxatu zuten
momentua antolatzaileek, “Orruan egin beharko dugu txapelketa hau hurrengo urtean, hura ere Getaria da-eta”, esanez mikrofonotik.

n

Lehiaketak aurrera egin ahala olatuak ere agertzen joan ziren
eta azkenerako txapelketa txukuna atera zen.
Hauek izan ziren txapelketako garaileak:
Bodyboardean
n Mikel Irureta, Openean
Surfean
n Manex Bikuña, Openean.
n Fernandito, Masterrean
Long boardean
n Iosu Iribar

Salanort-ekoolagarroabiizarrekinsarituaGreat Taste Awardsen

S

alanort kontserba enpresako olagarro egosiak bi izar jaso ditu
groumet produktuak saritzen dituen Great Taste Awards sariketan.
Mundu osoko 10.000 produktu aurkeztu ziren sariketara eta horien
%5ek bakarrik lortu zituen bi izar, tartean Getariako enpresak.
Ingalaterran duen banatzaileak proposatuta aurkeztu zen
Salanort Great Taste Awards lehiaketara eta oso pozik daude
lortutako emaitzarekin, hedaduran ez ezik produkzioan ere
nabaritzen delako. “Bi izar hauek lortu ditugunetik Britainia
Handitik jasotako eskariak bizkoiztu egin dira”, azaldu du
Koldo Larrañaga kontserba enpresako gerenteak. Duela gutxi
Marks and Spencer britainiar saltoki handien deia ere jaso
dutela gaineratu du. Lehendik ere badute esperientzia atzerrian, azken urteetan izandako hedapenaren ondorioz, gaur

egun salmenten %25a baitoa atzerrira: Alemania, Singapur,
Eslovenia, Frantzia, Ingalaterra eta duela gutxitik Egiptora.
Artisau prozesua
Urtero 200 tona olagarro gordin inguru maneitzen ditu Salanortek eta Gipuzkoan produktu hau egiten duen enpresa bakarra
da. Kantauri itsasoan arrantzatzen da olagarroa eta modu artisauan landu. “Ur hotzetan egiten da, ur mota honetan olagarroa
hobeto elikatzen delako. Arrantzatu eta segidan izoztu egiten
da bere zuntzak apur daitezen, horrela kalitatea mantentzen du
eta bere azalak ezaugarri nagusienak manten-tzen ditu. Kontserberan desizoztu eta banaka eskuz garbitzen dira egosketa
hasi aurretik. Su motelean egiten da, tenperatura baxuan. Azkenik, moztu, egosten amaitu eta hutsean ontziratzen da”.
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Europako Ingurumen Saria

S

Hitza Artzapeko lan taldeak bidalitakoa da

PoToNGoA

arien 2015eko deialdia irekita dago, euskal enpresa aurreratuenak
saritzeko.
Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak ireki du Enpresentzako Europako Ingurumen Sarien 2015-2016ko Euskadiko deialdia. Europar
Batzordearen sari horiek aitortzen dituzte beren negozioen bideragarritasun
ekonomikoa eta ingurumenaren babesa arrakastaz uztartzen dituzten enpresak. Hori egiteko, eko-berrikuntzak egiten dituzte beren kudeaketan, eskaintzen dituzten produktu edo zerbitzuetan, enpresen arteko lankidetzan, edo
negozioa eta biodibertsitatea konbinatzen dituzte.
Parte hartu nahi duten enpresek kategoria hauetan aurkeztu ahal izango
dituzte beren hautagaitzak: kudeaketa; produktua eta/edo zerbitzua; prozesua; eta enpresen arteko nazioarteko lankidetza. Kategoria bakoitzean, sarituak izan daitezke mikroenpresak eta enpresa txikiak, eta enpresa ertainak
eta handiak. Gainera, betekizunak betetzen dituzten enpresa guztiak
“Enpresa eta Biodibertsitatea” kategoria berezira aurkeztuko dira. Euskadiren
kasuan, “Lehiakortasuna eta Merkatua” kategoria berezian ere lehiatu ahal
izango dira.
Parte har dezakete beren sozietate-helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan
duten eta beren jarduera nagusia berton garatzen duten enpresek. Enpresa
publikoek, gobernuz kanpoko erakundeek (GKE), instituzioek eta irabaziasmorik gabeko beste erakunde batzuek enpresa baten kide gisa soilik parte
har dezakete Garapen Jasangarrirako Nazioarteko Lankidetzaren kategorian.
Kasu horretan, enpresa izango da hautagaitza aurkeztuko duena.
Hautagaitzak 2015eko azaroaren 16ko 23:45ak arte aurkeztu ahal izango
dira, Ihobe sozietate publikoaren webgunean eskura daitezkeen formulario
ofizialak erabiliz. Sari banaketa 2016ko hasieran izango da.
Informazioa gehiago:
Tel. 943 896024
www.ihobe.net

Hitzhonennondiknorakoazezduguezeraurkituhiztegitan,ezetainformazio-liburutanere.
Getariarrontzathainezagunadenhitzhauez
dabatereezagunabesteherrietakoentzat.
Itxuradenez,Getarianbakarrikerabiltzenda.
Motots (bildua)esatenzaioeskuarkibestela.
Gurepeskizenarabera,potongo hitzarenantza
duen hitz bakarra Filipinetako tagalozko
potong da.Filipinetakoindigenekburuanjartzenzutenzapimehebatzen.Auskalonoiz
getariarrenbatekhandikhonaekarritakohitza
izangooteda?

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

H
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Udaletxeko artxiboetatik ...eReITeNkulturzerbitzuak

n

Ez dadila arrain gazitudun kupelik herrigunean egon!

G

etariak izan duen industria garrantzitsuena arrain
kontserba izan da. Herri arrantzalea izanik, arraina kontserbatzeko teknikak aspaldidanik ezagutu eta erabili izan dira. XVI.
eta XVII. mendeetan arrain gaziketa eta eskabetxea ekoizten
zuten lantegiak baziren jadanik.
Hasiera batean, teknika hauek, norberaren kontsumora zuzendutako arraina kontserbatzeko erabiltzen ziren. Hauek, ordea,
laster eman zuten salmentarako produktuak ekoizterako pausoa. Etxeetan ekoizten ziren produktuak izatetik, produkzio
industrialerako saltoa eman zuten; batez ere XIX. mende
amaierako teknologia berrikuntzei esker. Arrantza eta arrain
kontserba Getariako diru iturri nagusiak izan dira luzaroan.
Arrain gazitua eta eskabetxea ekoizteko lantegiak etxe azpietan kokatu ziren Getarian. Herriko kaleetan ohikoa zen arrain
gazituaren kontserba prozesua ikustea. Produktua herrigunean ekoiztu eta produktua herrigunean biltzen zen. Horrela
izan zen 1919ra arte. Urte horretan, Probintziako Osasun diputatuak arrain gazitua ekoizten zuten industriei produktua herrigunean gordetzea debekatu zien. Imaginatu dezakezue
agindu honek herrian
sortu zuen ustekabea,
are eta gehiago arrain
gazituaren produkzioa
herriguneko etxe azpitan egiten zela kontutan
izanik. Ziurrenik osasun
kontuengatik hartutako
neurri honek, arrain
gazitua
gordetzen
zuten kupelei toki berri
bat bilatu beharra ekarri zuen.

Arrain gazitua herrigunean
ekoiztu eta biltzen zen. Ohikoa zen arrain gazituaren
kontserba prozesua herriko
kaleetan ikustea, Kale
Nagusiko argazki honek
erakusten duen bezala.

Artxiboan gordetzen den 1919ko uztailaren 6ko idatziak jasotzen duenez, arrain gazitua ekoizten zuten industriei kalte handiak ekarri zizkien erabaki bat izan zen hau. Getariak ez zuen
horrelako produktuak biltegiratzeko behar adinako lursailik
herrigunetik kanpo. Herriko aberastasun industrial bakarra
gazitze-industria zela ikusirik, neurri honengatik kaltetutako
enpresariei ahalik eta erraztasun handienak emateko prest
agertu zen Udala. Ez hori bakarrik, beharrezkoa zuten biltegia
egiteko lursaila lortzeko kudeaketaren ardura bere gain hartu zuen.
Rodriguez eta Balentziaga jaunak izendatu zituen arrantzale
aterpetxearen alboan zegoen eta Estatuarena zen lursaila bereganatzeko. Udalaren asmoa bertan arrain gazitu kupelak gordetzeko biltegia eraikitzea zen. Eskatutako lurrak, ordea, eskatzaile
gehiago zituen eta horrek egoera luzatu zuela dirudi. Artxiboa
kontsultatuz ez dugu biltegi hori egin zen edo ez jakiterik lortu.
Hori bai, dirudienez, enpresari batek edo bestek beren biltegi
propioa egitea erabaki zuten. Hori izan zen Miguel Alegriaren
kasua, zeinek arropa garbitzeko herriko harraskaren ondoan
arrain gazitu kupelak gordetzeko nabe bat eraikitzeko baimena
eskatu zuen, agindu berriak sortutako beharrei aurre egiteko.
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raindela8ikasturtejarrizenmartxanGetariangurasoeskola.Hezkuntzaorokorretikkanpo,gurasoekdituztenzalantzakargitzekobaliodueneskolada.Hileanbehinegitendirensaiohauengidaria,AmaiaVazquezpsikologoada.Aurten,pausobataurreraemanetaberrikuntzagisa,aiteneskolasortunahida.

Izaskun Urbieta

Amaia Vazquez psikologoa, Begoña Garate zinegotzia, Xabier Garin aita eta Mertxe Arregi gizarte teknikaria.
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J

aio eta hasierako urteek garrantzia gero eta nabarmenagoa dute; izan ere, garai honetan norbanakoaren garapenak eta heldutasunak, ikasitakoaren eta honetarako izandako prozesuaren arabera, hainbat forma hartzen ditu.
Ezinbestekoa da beraz, prebentzio lan bat aurrera eramatea.
Honek hasierako urte hauetan garapen eta bizipen egokiak
izaten lagunduko du, eta ondorioz pertsona horrek bizi kalitate
ona izango du etorkizunean. Honek guztiak haurren garapenean oinarri diren bi erakunderekin lan egitea dakar: familia
eta eskola. Horregatik, gurasoek eta irakasleek haurren hezkuntzari dagozkion hainbat kontzeptutan eta helburutan bat
egitea komeni da.
Mertxe Arregi, gizarte teknikariaren esanetan, “duela zortzi
urte jarri zen martxan guraso eskola herrian. Orduan droga
menpekotasunaren kontrako plan bat egin zen eta hortik atera
zen guraso eskola hau egitea. Gainera ikusi zen gurasoekin
lan egiteaz gain, garrantzitsua zela irakasleekin ere lan egitea.
Izan ere, hauek ere batzuetan formakuntza eskatzen zuten,
egoera batzuen aurrean orientabidea bilatzen zuten. Horregatik, irakasleekin ere egiten dira saio hauek” kontatu du.
Amaia Vazquez psikologoak gidatzen ditu Guraso Eskolako saioak.

Guraso eskola, 0 eta 12 urte bitarteko seme-alabak dituzten
gurasoentzat dago zuzendua. “Bi taldetan banatzen dira”
aipatu du Mertxek. “0tik 8 urtera arte talde bat, eta beste taldea berriz, 8tik 12ra” jarraitu du. Bi taldeak mugatuak dira eta
ikastaroa aurrera ateratzeko gutxienez, 12 pertsonako kopurua
beharko da talde bakoitzean.
“Guraso eskola ikasturtean zehar egiten da, eta guztira bederatzi saio egiten dira. Urrian hasi da eta ekaina arte luzatuko
da. Hilean saio bat egiten da, ordu eta erdikoa” gaineratu du
Mertxek. Lehenengo taldeak, hau da, seme-alaba txikienak
dituztenak eguerdian izango du ikastaroa. “14:30ean izango
da, eta helduagoena berriz, 18:00ak aldera” esan du. Bi taldeak egun berean izango dute saioa, hileko asteazken
batean.
Jende dezentek ematen du izena guraso eskolan, eta asistentzia ere nahiko ona izaten da. “Batzuetan arazoak izaten
ditugu bigarren talde hori osatzeko, hau da, 8-12 urte bitarteko umeak dituzten gurasoena” adierazi du Mertxek. Baina
jendea oro har oso gustura joaten dela aipatu du. “Amaiaren
aholkuak oso probetxuzkoak direla kontatzen dute, eta ikastaroa mantentzeko. Udalak bere aldetik ahal duena egiten du
programa honekin jarraitzeko” esan du.
Guraso eskola 0-12 urte bitarteko umeak dituzten guraso guztiei zabalduta dago eta ez soilik umeak Iturzaeta eskolara eramaten dituztenei. “Hori argi utzi nahi dugu. Zerbitzua herritar
guztiena da, eta beraz edonork hartu dezake bertan parte”
jarraitu du Mertxek.
Amaia Vazquez psikologoa da saio hauek bideratzen dituen
pertsona. “Urte dezente daramat Getarian eta oinarrizko formakuntza eginda dute guraso eta irakasle gehienek” kontatu
du. Izan ere, lehen aipatu bezala, saioak gurasoekin egiteaz
gain, Iturzaetako eta haur eskolako irakasleekin ere egiten
ditu. “Irakasleek beraiek aurkezten dizkiguten korapiloak,
dituzten beharrak… lantzen saiatzen gara baita ere, eta horiei
erantzuten” esan du Amaiak.

Taldekako ikastaro honetaz gain, bakarkako orientabide zerbitzua ere eskaintzen du Amaiak. “Hau ere irakasleei eta gurasoei zuzenduta dago. Esan beharra dago eskolako aholkulariarekin harreman zuzena dugula, ze batzuetan aztertu egin
behar izaten ditugu kasuak, eta bideratu egin behar ditugu”.
Metodologia
Guraso eskolak dituen helburuak direla eta, metodologiak ezin
du azalpen hutsa izan, ez eta pasiboa edo teorikoa ere, honela
ezingo bailirakete helburuak lortu. Aldaketak ez dira arrazoi
bidez bakarrik egiten: horregatik metodologia parte hartzailea
izatea beharrezkoa da, irekia. Helburuak betetzeko guraso taldearen izaera kontuan hartzen du Amaiak. “Gutxieneko segida
bat eman behar diogu prozesuari, talde lan dinamikoa izango
da metodologiaren oinarria” esan du.

Guraso eskola 0-12
urte bitarteko umeen
gurasoei zabalduta
dago, ez soilik umeak
Iturzaeta eskolara
eramaten dituztenei
Nolakoa da guraso eskolako saio bat? “Normalean gai batekin
joaten naiz eskolara, zerbait teorikoa azaltzen dut eta gero gai
horren inguruko zalantzak, galderak, gogoetak, hausnarketak... egiten ditugu” kontatu du Amaiak. Horretaz gain, gurasoek beraiek dituzten aparteko galderak egiteko denbora har-
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tzen dute. “Guraso eskolan egiten dugun lehenengo gauza
konfidentzialtasunaren inguruko hitzarmena eta konpromisoa
hartzea da” esan du. “Gure taldeen oinarria konfiantza da. Eta
hori izateak ekartzen du inor ez lotsatzea zalantzak galdetzen”
jarraitu du. “Ondoren nik baliabide eta estrategia batzuk ematen dizkiet, pauta batzuk. Hurrengo saioan, lehenengo gauza
horretaz hitz egitea izaten da. Alegia nola joan zaion, zein
eboluzio izan duen gaiak...
segimendu bat egiten da”
bukatu du.
Gaiak, zalantzak, dudak eta
arazoak sistematikoki lantzen
dira, hau da eragile guztien
artean. “Arazoak askotan
eskolan izaten dira, eta
orduan, umea herriko eskolan
baldin badabil behintzat, irakasleekin lantzen dugu. Hori
da onena. Eragile guztien
artean lantzea” aipatu du. “Ildo
honetatik, herri honetako eskolaren jarrera ere azpimarratu
nahi dut ezer baino lehen.
Jarrera laguntzailea dute, kooperaziokoa, irekia, parte hartzailea, irakasle guztiek hartzen dute parte… Beste

herriekin konparatuz hemengoa azpimarratzeko modukoa da.
Ni oso eroso nago lanean hemen, eta horren errua alde batetik, eskolako irakasleen jarrerak du. Eskolak babesten du programa hau, eta oso inplikatuta dago” adierazi du.
Lantzen diren gaiak
Talde bakoitzak gai ezberdinak lantzen ditu normalean, nahiz
eta gai batzuk guztientzako
egokiak diren. Lehenengo taldean batez ere atxikimenduzko gaiak lantzen dituzte.
“Atxikimenduaren barruan
sartzen da janaria, loa, emozioak nola kudeatu... Nire lana
da batez ere ikuspegi afektiboaren garapen emozionalaren inguruan lanketak egitea”
aipatu du Amaiak.

“Egiten dugun
lehenengo gauza
konfidentzialtasunaren
inguruko hitzarmena
eta konpromisoa
hartzea da. Gure
taldeen oinarria
konfiantza da”

Beste gai garrantzitsu bat
harremanena izaten da.
“Gizarteratze prozesuan sartzen direnean umeak, hor
konfliktoak gertatzen dira.
Baina sexualitateaz, heriotzaz… ere hitz egiten dugu.
Nola zaindu emozionalki
haurtzaroa? Hori ere beste

Aita faltaren aurrean, diskriminazio positiboa

I

kastaroa aurrera ateratzeko gutxienez 12 pertsona behar dira. 0-8 urte bitarteko umeak dituzten
guraso taldeak ez du arazorik izaten betetzeko. Bigarrenean larriago ibiltzen dira eta askotan salbuespenak egin
dituzte, eta 7-8 pertsonekin aurrera atera dute. “Hemen
arazoak izaten ditugu. Badirudi gurasoek pentsatzen
dutela umeek ez dutela dagoeneko arazorik izaten.
Guretzako haurtzaroa sakratua da eta asko zaintzen
dugu, baina bigarren taldean hutsune bat dugu eta zerbait egin nahi dugu. Saiakera asko egin ditugu. Hitzaldiak antolatu dira eta hauetan ere kopuru eskasa etorri
da” azaldu du.
Hutsune horretaz gain, aiten parte-hartze urria da konpondu
nahi duten beste arazoa. “Diskriminazio positiboa egitea da
gure helburua. Beraientzat txoko bat eraikitzea. Beharbada
hainbeste emakumeren aurrean lotsatu egiten dira, eta
orduan beraientzako bat sortuz, animatu egingo direla pentsatzen dugu. Gainera gizonezkoek arazo bat ikusi dezakete
emakumeek ez dutena ikusten, eta hori garrantzitsua da.
Egoeraren perspektiba ezberdinak ezagutzeko aukera ematen du horrek, beste ikuspegi bat” aipatu du Begoña Garate
zinegotziak.

Guraso eskola txikian aiten parte hartzea gero eta handiagoa da. “Hasieran ez zen inor ere etortzen, eta pixkanaka
hurbildu egin dira” esan du Amaiak. “Baina bigarren eskolan, bat bakarrik izan dugu urte guzti hauetan. Horregatik
udaletxetik saiakera flexible bat egin nahi da. Proposamena izango litzake 6-7 aita lortzea 8-12 urte tarteko
umeak dituzten aitentzako” aipatu du. “Gizona ez dago
ohituta publikoaren aurrean bizipenetez emozionalki hitz
egitera. Genero bakoitzari atxikitu zaizkion rolak dira
hauek eta desegiteko garaia da. Muga hori gainditu nahi
dugu” gaineratu du Amaiak.
“Guk foro bat sortu nahi dugu, aitentzako espazio bat
beraien kezkak espresatzeko, errealitatea ezagutzeko... Beraiek ere eztabaidatzeko, informatzeko eta
arazoak konpartitzeko lekua behar dute” esan du
Begoñak.
Saiakera honetan, talde txikia osatzeko asmoa dute. “Lau
bat saiorekin hastea da egokiena, ez kurtso osorako zerbait
antolatzea. Gabonen aurretik saio bat egitea da helburua.
Ordutegia ere zehaztu egin beharko litzakete beraiekin”
bukatu du Amaiak.
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gai inportante bat izaten da. Baina gurasoek beste gai bat
planteatzen badidate, horretaz hitz egiten dugu” esan du.
Bigarren taldean berriz nerabezaroko gaiak eta batez ere
sozializazioa lantzen da. “Arazo asko sortzen dira beti harremanetan, eta herri txiki batean gehiago. Aukera gutxiago dago
harremanak izateko, jende gutxiago dago eta konfliktoak izaten dira berdin-berdin. Ghetifikazio bat ematen da askotan”
kontatu du.

La n d u d ai t e z ke e n g ai ak
Eguneroko martxan gurasoei bururatu edo suertatutakoez
gain, zabala da Guraso Eskolan jorratu daitezkeen gaien
zerrenda.
n Lotura afektiboak eta atxikimendua.
n Agresibitatea.
n Jolasaren garrantzia.

Ikasketekin lotuak dauden gauzak ere azaltzen dira guraso
eskolan. “Gai hauek guztiaz gain, gurasoen jarrerak eta jokabideak familian asko lantzen dudan gaia da. Familia da asko
lantzen den gaia” esan du.
Umeek izaten dituzten arazo sozial asko, gurasoek izaten
dituztenak izaten dira, eta horretaz konturatzea gustatzen zaio
Amaiari. “Hausnarketarako tartea izaten dute, ezagutzeko
beraiek zein mezu helarazten dieten umeei. Orduan bati zerbait gertatzen bazaio denon artean hitz egiten dugu. Azkenean guraso denak daude inplikatuta frontoiko harremanetan,
parkeko harremanetan...”.
Amaiak ez ditu aholkuak gordinean ematen. “Saiatzen naiz
beraiek iristea ondorioetara” esan du. “Jarraipena izan behar
du kurtsoak, eta aldamenekoarengatik ere asko ikasten dute.
Modu batera edo bestera, denei ezagunak egiten zaizkien
egoerak planteatzen dira”.

n Nerabearen gizarteratzean taldeak duen garrantzia.
n Zerotik hamabi urte bitarteko garapen psikosomatikoren

deskribapena.
n Elikadura.
n Emozioak eta lotura psikosomatikoa.
n Komunikazioa familian.
n Gurasoen heziketaren funtzioaren eta eskolaren arteko

harremana.
n Heriotzaren bizipena lantzea.
n Sexualitatea
n ...

Xabier Garin
Guraso eskolan nabilen hirugarren ikasturtea izango da aurtengoa. Lagunen bitartez jakin nuen saio hauen berri. Getariako koadrilaren bitartez, hango lagun batzuk joaten hasi
ziren eta beraiek aipatu zidaten.
Esperientzia oso ona da egia esan. Beti galdetzen diozu
zure buruari hau ondo egiten ari zaren edo ez, probatzen...
Eta hara joan eta Amaiari gauzak entzuteak beste ikuspuntu
eta jakinduria bat ematen dizu. Eta gainera besteen egoerak
eta esperientziak konpartitzen dituzu. Horrek lasaitu egiten
zaitu, indartu, konfiantza eman. Beraz, badakizu zuri bakarrik gertatzen diren gauzak ez direla, denok antzera gaudela. Eta egoera, arazo... berriez ere ezagutza handitzen
zaizu.
Nire kasuan txikien guraso eskolara joaten naiz. Gizonezko
batzuk joaten gara. Orain arte ama gehiago joan dira, baina
gizonezkoak ere animatzen doaz. Aitentzako beste esperientzia bat da, eta aberasgarria. Gainera beste ikuspuntu
bat dugu, horretaz konturatu naiz.
Aiten artean ere beste kezka batzuk azaltzen dira edo beste
egoera batzuk suertatzen dira. Adibidez, ni nire bikotearekin

gauza batzuetan ez naiz ados egoten, hitz egiten dugu eta
gero beste aitekin konpartitzean ba horiekin gehiago ulertzen naiz, edo bestelako ondorioak ateratzen ditugu. Gauza
batzuetan identifikazioa aurkitzen duzu beste aitekin, bikotekidearekin aurkitzen ez duzun bezala. Azkenean gizonezkook gauza amankomunak dauzkagu.
Guk bikotean askotan izaten ditugu bakoitzak jokatu behar
duen rolaren inguruan zalantzak. “Hau aitak horrela egin
behar du”, “ez hau bion artean da”, “amak horrelako jarrera
izan behar du”... eta zalantzak sortzen dira. Edukitzen dugu
gure gatazka. Eta beste aita batzuekin gauza hauek konpartitzea ba, ederra da. Bestela ez zaude guztiz aske gauza
hauek konpartitzeko. Umeen kezkak daude baina baita zein
den aitaren funtzioa, amarena… Horregatik, beste aitei etorri eta probatzeko gonbidapena luzatuko nieke.
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ARRITARTEN TXUTXUPekA
IturzaetaHerrieskola

n

Agurrik ez!!

z

ein nekeza suertatzen zaigu agur esatea, gure bizitzaren zati handia bete duen zerbaiti bizkar eman eta beste
gauza berriei aurre egitea. Holako zerbait gertatzen zaigu seigarren mailako ikasleei. Hamar urte pasa ondoren gure betiko
eskolan agur esatea dagokigu eta ez zaigu gustuko platera
iruditzen. Ez ditugu berriro Zinemaldiko edo ibilaldi neurtuko
irtenaldietako momentu gozoak biziko!
Zinemaldia
2015eko urriaren 25ean Donostiako Zinemaldira LHko guztiak
joan ginen, Asterix eta Obelix jainkoen egoitza ikusi genuen.
Aurtengo ikasturtean usten dut kaña asko sartuko digutela eta
oso zaila izango dela baina ilusio askorekin gaude Zarautzera
joateko. Donostiako Zinemaldiaren 63. urteurrenera joan ginen.
Milaka haur egongo ginen Anoetako belodromoan. Esan ziguten pantailak 400m karratu zituela. Pelikulan betikoa gertatzen
zen: palizak, borrokak, txorakeriak. Pelikula oso ona zen eta
oso barregarria gero Zinemalditik atera ginen eta beste autobus bat hartu genuen. Autobusean kantatzen eta txisteak kontatzen joan ginen Zarautzeko kanpinera eta han sekulako
hamaiketakoa egin genuen. Gero hondartzara jaitsi ginen eta
han bazkaldu genuen, skate-parkean jende asko
zegoen eta oso onak ziren, hondarretara joan
ginen jolastera eta olatuekin ibili ginen
karrerak egiten.

Getariara
joateko
oinez
binaka denak hitz egiten
bakoitza bere ondokoarekin.
Marea goraka ari zen eta batzuetan olatu
handiak malekoiraño igotzen ziren eta jendea busti
egiten zen.
Ibilaldi neurtua
Goizeko bederatzietan elkartu eta 7 talde egin genituen. 3.mailatik 6.mailara. Bi gidari zeuden talde bakoitzean seigarren
mailakoak eta besteak geziak pintatzera joan ziren. 1. eta 2.
mailakoek irakasleekin egin zuten bidea.
Nik ondo pasa nahi nuen gure azkeneko Ibilaldi Neurtua zelako.
Abiatu ginen laguna aurretik eta ni atzetik denak kontrolatzeko.
Lehen eta bigarren taldeak joan zirenean gu abiatu ginen,
hasieran galtzeko beldurra genuen baina fletxa laranjak ikustean lasaitu ginen. Ibilbidea honako hau zen: eskolatik Akerregira, Lasaldera, Usotegira, Olatzegira eta lehenengo kontrolera.
Aurrenengo kontrolera iristea ez zen zaila izan baina iritsi gine-

nean kontrolekoak geldiarazi zituzten denok azkar joateagatik.
Esan ziguten bidean H bat aurkituko genuela eta zegoena irakurtzeko, bigarren kontrolean bertan jartzen zuena esplikatu
beharko genuela eta.
Segituan, aurkitu genuen H hori. Tumulu bat zen bide estu batetik sartzen zen, belar tartean zegoen, ez zegoen batere ongi
zainduta, eta enterratutako tokiaren gainean plaka bat zegoen.
Bigarren kontrolera iritsitakoan tumuluaren galdera bat egin ziguten. Gero hamaiketakoa egin genuen. Horren ostean hirugarren
kontrolerantz abiatu ginen eta bidean hitz egiten joan ginen.
Jadanik gosea genuen eta hamaiketakoa egin genuen, bertan
bi talde zebiltzan eta hizketan egon ginen. Hamar minututan
dena jaso eta ibilbideari segi genion. Esango nuke ibilaldiko
zatirik luzeenetakoa izan zela bada oso ondo pasa genuen.
Lau kontrol igaro genituen bidean eta kontrol bakoitzean,
proba bana egin genuen. Lurrean gezi laranja batzuk zeuden
markatuta. Bidean denbora asko joan ginen gezirik ikusi gabe,
baina hala ere han zegoen ikusi behar genuen gezia harrek
adierazi zigun bide onetik gindoazela. Hala ere hirugarren
kontrolean, kate arraro bat egin behar genuen
gero geuri argazkia ateratzeko. Hirugarren kontrol aurreko baserrian
zakur pila bat zeuden kanpoan kate batekin
lotuta.
Artadira
iritsi
ginen. Artadiko eliza
oso polita zen frontoia ere
bazegoen pilotari batzuen izenekin.
Apur bat jolastu eta 12:30ak inguruan bazkaldu genuen baina aurretik hamaiketakoa eginik
genuen jada. Bazkaltzen genuen bitartean kontu-kontari aritu
ginen eta amaitutakoan era guztietako jolasetan: Eskupilotan,
Futbolean, soka saltoan, zabuetan edo lasai eseri eta hizketan.
Bazkaldu ondoren, beste pixka bat jolastu eta Getariara abiatu
ginen. Itzulia, beste bide batetik izan zen eta denok batera.
Hitz egiten joan ginen. Oso ondo pasa genuen.
Ibilaldi hau inoizko onena izan da egin ditudan guztiak kontuan
hartuta. Ederki pasa nuen eta niregatik balitz behin eta berriz
errepikatuko nuke esperientzia berbera.
Getariako ikasturte honetan gu izango gara zaharrenak. Espero dut
bizitzako mailarik onena izatea, azken ikasturte honetan ondo nahi
dut pasa Zarautzen rekuerdo ona edukitzeko, eta nola ez zailtasun
handirik ez edukitzeko. Ikasturte honetan, irteera asko egingo ditugu:
zinemaldira, ibilaldi neurtua, astebete lotara ingelesa ikastera...
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AGLO GAzTeLekUA
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Mugikorren iraultza

H

ezizerb elkarteak kudeatzen duen Gaglo gaztelekuko
hezitzaileok 9 urte daramatzagu gazteen aisialdiaren lehen
eskuko ikusleak izaten. Denbora tarte honetan gazteen aisialdia kudeatzeko moduan aldaketak izan direla ohartzen joan
gara. Gertaera honen atzean teknologia berridun gailuak aurkitzen dira. Izan ere, hamarkada honetan mugikorrek jasan
duten eraldaketek gazteengan eragin zuzena izan dute euren
egunerokotasunean.
Betidanik gaztelekua teknologia berriekiko sentsibilizatua
egon da, gazteentzat diseinatutako toki hau erakargarria izan
dadin. Hori dela eta, gaztelekuaren lehen urteetan ordenagailu
gela bat egin zen internet zerbitzua eskainiz gazteei. Baina
urteen poderioz gelaren erabilera gutxitzen joan zen
zaharkituta gelditu zen arte. Arrazoia? Mugikorra telefono
huts izatetik funtzio anitzeko gailu izatera pasa zela eta
une horretatik aurrera gazteen aisialdiak garai berri bati
ekin zion.
Nerabeen ezaugarria soziala izatea da, hau da, taldearen
pertenentzia sentimenduaren beharra dute. Horregatik, aipaturiko gailu hauetan sare sozialak erabiltzeko aukera izateak
gazteak hauetara erabat kateatzea ekarri du. Eta ez gazteak
bakarrik.
Mugikorren iraultzak informazioa bat-batean lortzea eta une
berean bere lagunekin ziber espazioan konektatuta eta informazioa partekatzea lortu du. Abantailak badituen arren, asko
entzuten ari garen arriskuak ere ekarri ditu, gure pribatutasuna
galtzea eta interneten paradoxaren aurrean kokatzea, esate
baterako. Halaber, informazio guztia eskura dugun momentutik, gehiago dakigu denetik, baina gure ezagutza gero eta
azalekoagoa da. Lehen gauza gutxiago genekien arren,
genuen informazioa sakonagoa zen.

izatea, ciberbullying edota sexting gisako gertakaerak
jasatea...).
Hau guztia esan ondoren, norberak duela erabilera egokiaren
gakoa garbi utzi nahi dugu. Honen harira, hementxe uzten
dizuegu norberaren errealitateaz jabetzen hasteko eta adikzioa aurreikusteko galdeketa txiki bat:

n Faktura: 25-30€ baino gehiago ordaintzen dut?
n Jarrera aldaketa: berdin hitz egiten al dut mugikorrare-

kin edo aurrez aurre nagoenean?
n Beti nirekin daramadan tresna da? bazkaltzen, eskolan,

Gauzak horrela, teknologia berriak bere horretan ez dira
arazo, baizik eta hauetaz egiten dugun erabilera. Erabilera
kontziente eta kontrolatu batek teknologia berrien abantaila
asko ekar ditzakete (informazioa bilatzea, lagunekin esperientziak partekatzea, musika entzutea...).
Aldiz, gailu hauek mugarik gabe erabiltzen dituztenek hainbat
arriskurekin egin dezakete topo (publikatutakoaren
kontrola galtzea, adikzioa garatzea, desoreka emozionalak

erosketetan…
n Beti bere menpe al nago, nahiz eta lagunekin edota familiarekin egon?
n Gauean esnatzen naizenean, zerbait bidali didaten begiratzen al dut?
n Mugikorra erabilgarri ez dagoenean urduri jartzen al naiz?

Gehienak bai erantzun badituzu, hasi zaitez kezkatzen.
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OMIKIA
edurneIrigoien

Plist & Plast

T

T

OPONIMIA

XIKIEGIA AGIAN

AndresAlberdi

n

Sahatsaga

B

i elementuz osaturiko izena da: sahats + -aga.
Sahats-tokia esan nahi du. Sahats zuhaitza zume izenez
ere ezagutzen da (sauce, gaztelaniaz). Toponimian
h-rekin idatzita ikustea berrikuntza da. Badirudi duela
gutxi euskara batuaren harian berrosatutako izena dela,
gure inguruko euskal toponimiako izenetan ez baita h-rik.
Interesgarria litzateke ikustea izena nola dagoen jasota
dokumentu zaharretan.
Sahats (=sarats, sagats) elementua dago beste toponimo-abizen hauetan ere: Sarasa, Sarasaga, Sarasate,
Sarasola, Sarasketa, Sarasua, Saratxaga, Sagaseta,
etab.
Jakintsu gehienen ustez, bigarren elementuak —-aga
atzizkiak— tokia adierazten du. Oso ohikoa da Euskal
Herriko bazter guztietako toki-izen (Astigarraga, Zumarraga, Aginaga...) eta baserri-abizenetan. Getarian bertan ere, toki-izen adieran, izen hauetan dago: Eitzaga
(Eitza), Meaga (Mea/Mia), Kanpaiaga (Kanpaia), Orroaga
(Orroa/Orrua), Potzuaga... Baserri-izenetan, beste hauetan: Zabalaga (Zabala), Bizkarraga (Bizkarra), Gurutzeaga (Gurutze)... Toki-izen horietan, ahozko moldean, oso
ohikoa da bukaerako -ga ez ahoskatzea. Erreparatu
parentesi barruko izenei.
Abizenetan ere sarri ageri da -aga hori. Telefono-aurkibidean Getariako zerrendan hauek ikusi ditugu, esate baterako: Areizaga, Arrillaga, Arrizabalaga, Azpillaga, Balentziaga, Elorriaga, Galarraga, Gaztañaga, Gorostiaga,
Larrañaga, Luluaga, Olaskoaga...

AmaiaIrazabal

n

Antzerkia, bizitza

T

eloia zabaltzen denean…

Hartu arnas, egon adi,

emozioari etortzen utzi.

Entzun ingurua, entzun zure barrua

sentitu taupada azkarren soinua.

Eskerrak eman publikoari

eta bukatzean egin irri.

Teloia ixten denean…

Arnasten jarraitu, adi mantendu,

sentitu eta emozionatu.

Kasu egin barneko ahotsari,

eta bihurtu ametsak egi,

bizi,

egin irri.
Sahatsaga kalearen beheko partea.
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RITZIA
IñakiRequejo

n

Humanitate ikasketarik gabeko demokrazia?

P

lutarko historiagile greziarrak azpimarratu bezala,
demokraziaren etimologia demiurgi eta geomori hitzetatik dator,
zeinak, eupatridekin batera, Atika herriko hiru klase sozialak osatzen zituzten (esklabuak, metekoak eta emakumeak ere).
Eupatridak nobleak ziren; aldiz, demiurgoak artisauak eta geomoroak nekazariak ziren. Azken bi hauek batuta, demos edo
herria eraiki zen, eupatriden aurka. Honenbestez, demokraziaren
esanahia artisau eta nekazarien gobernua litzateke, esklabuak eta
nobleak izan ezik. Gaur egun, demokrazia demos eta kratos baturaz ezagutzen dugu, herriaren boterea.
Demokrazia beste estatu modelo bat besterik ez da, Errepublika edo
Komunismoa izan daitezkeen moduan, haatik, demokrazia mota asko
aurki daitezke. Demokrazia zuzena eta errepresentatiboa dira ezagunenak. Modelu zuzena lehen aldiz V. mendean eman zen Atenasen,
Perikles agintariariaren eskutik, Solon, Klistenes eta Atenaseko Efialtesek ere bultza zuten modelu hau. Modu zuzenak gaur egun ez du
zentzurik arrazoi praktiko bat dela eta, biztanleriaren garapena geldiezina baita. 1800. urtean 100 milioi biztanle bizi ziren munduan, 2000.
urtean, berriz, 6.000 milioi. Azken datuak dio, 2011ko urriaren 30ean
7.000 milioi biztanle zirela. Paleolitikora bidaiatuta, Afrikan, 125.000
biztanle bizi ziren; garai kristauaren hasieran 300 milioikoa zen munduko biztanleria. Honenbestez, 250 urte atzera, aipatu bezala, munduko biztanleria 800 milioikoa zen. XX. mende erdi arte etengabe hazten doa datu hau, ondorioz, azken 25 urteetan munduko biztanleria
historia osoan zehar adina hazi da. Ez dago atzera bueltarik.
Demokrazia errepresentatiboaren muina aldiz, ordezkarien legitimazioan (botoen bitartez) eta kontraktualismoan (idatzizkoa ala ahozkoa izan daiteke) legoke, zer nolako oinarriak ditu biztanleriak muin
hauek modu arrakastatsuan bete ahal izateko? Demokrazia ardura
da, ezinbesteko ardura herria eraiki nahi izanez gero. Estatua herriarena den heinean, herriak eraiki behar du, baina ze baldintzetan eraiki
behar da estatu bat? Ardura, erabakitzeko gaitasuna izanik, ziur
gaude norbanakoak erabakitzeko gaitasuna duela? Gaitasuna ukaezina da, ordea, erabaki horiek deliberatuak eta finduak izan ohi dira?
Modelo neoliberal batean, deliberazioak ez du kabidarik, atzera begiratzeak edo pausatu, eta ideia baten inguruan hausnartzeak ez du
zentzurik, masa produkzioak makina izaera eskatzen baitu, eta ez jakituria. Etengabeko produkzio batek, gizakia guztiz moldatu du. Sistemaren zati fisikoa besterik ez da, industriaren jarraipena. Gizakia, dimentsiobakar bihurtzen da, egia artistikoaren komunikazioarekiko urrunduz.

Alienazio produktiboa eztabaidaezina bihurtzen da, gizakiak
bere dimentsio bakartasunean izpirituaren aurrerabiderik ez du.
Honentzako, autonomia eta berezkotasunak ez du zentzurik
aurrefabrikatua eta aurreiritziz josia den mundu honetan. Kulturaren benetako zentzua galdua izan da, norbanakoaren askatasun
nozioak ez du kabidarik mugarik ez duen sare ongi definituan.
Izpirituaren garapena emateko, gizakiak bere totalitarismo produktibotik askatu ahal izateko biderik ez du hartu, elitearen esanetara jarraitzen
baitu. Norbanakoak paranoia pertsekutibo bat du bere buruan, totalitarismoaren zati izan behar duelako sentsazioa, logika diskurtsibo honetatik kanpo hutsa sentitzen da, itota. Bide honetatik, herria eraikitzen ari
den hezkuntza demokraziaren aurka doa, merkatu masiboari soilik egiten dio mesede. Hezkuntzaren oinarriak kolokan daude, ez modelo
aldetik (eztabaidagarria izan daiteke) soilik, eskaintzen diren materia
edo irakasgaiak ere dimentsiobakartasuna sendotzeko balio baitute.
Aipatu dut demokrazia ardura dela, eta ardura erabakitzeko gaitasuna.
Gaitasuna edo izpirituaren garapena ezin da eman produkzio alienazioan, honenbestez, gaur egungo demokraziak falazia (argumentu
desegokia edo askotan, falazia bat, nahita, gezurrezkoa den hori, limurtzeko erabiltzea) hutsak dira, deliberazio ahalmenik ez du gizakiak, eta
okerragoa dena, hezkuntzak deliberazio gaitasuna ez du bultzatzen,
ezabatu baizik. Zer gertatzen ari da Historia, Musika, Filosofia edo
Dantza bezalako irakasgai edo bizipenekin? Kontsidera dezagun Filosofia. Filosofiak izaera kritiko bat garatzen du, ideia eta kontzeptuen
deliberazio bat zeinarekin izpirituaren garapen bat emango den eta
adibidez, ordezkaritza egokiagoak aukeratu ahal izango dituen norbanakoak edo kontratu sozial egoki eta egonkorragoak emango diren.
Zertarako bultzatzen ditugu modu basatian ikasketa “aplikatuak”
(aplikatuak totalitarismo produktiboaren logika diskurtsiborako), ez
badugu ahalmenik ordezkari egoki bat aukeratzeko? Humanitaterik gabeko demokrazioa, honenbestez, falazia hutsa da, demokraziak deliberazio eta eztabaida gunea izan beharko lukeelako, eta
ez, masa produktiboaren partaide izateko gartzela bat non, mahatsondoa bezala, zutabeari loturik gauden eta gure funtzioa egunero eta urtero bera den, produkzioa eta. Deliberazioa joan dadila
pikutara esango luke jainkotiarra den merkatua neoliberalak.
Marx-ek 1848ko Manifestu Komunista-n idatzi bezala: “Giza duintasuna truke balioan disolbatua izan da eta bermatuak eta legalki lortuak izan ziren askatasunak askatasun bakar batez ordezkatuak izan
dira, eskrupulurik gabeko komertzio -eta produkzio- askatasuna”.

P

ETRILETIK IkUSMIRAN

21

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

9. zenbakia, 2002ko uztaila

n Elkarrizketa: JoseAgustinLarrañaga

Danborradakozuzendaria

2

002ko Salbadore festen atarian zegoen aldizkaria. Horregatik, danborradako umeen zuzendariari egin zitzaion elkarrizketa sakona, Jose Agustin Larrañagari. Festetako danborraden doinu eta burrunbak baten batei zozer eskertu bihar
baldin badio, gizon hori, Jose Agustin da. Horrelaxe hasi zen
elkarrizketa gizon polifazetiko honi. Izan ere, esperientzia asko
bizitako gizona izan da: kirolzalea, ikasle amorratua, elizgizona... Hirugarren mundura eginiko bidaiak ere kontatzen
ditu elkarrizketan, baita umeekin plaierotan eginiko lana.
Danbor hotsei dagokionez, anekdota bezala zera kontatzen
du: “1977ko eneruan 19an, Getaiko aiuntamentuan ikurriña
aurrenengo aldiz danbor soinuekin igo zan”.
Jon Illarramendi

n Kirolak: GetariakoI.Biatloia

Arrakastabatenhasiera

U

rte hartako abuztuaren 3an egin zen lehenengo aldiz
Getariako I. Salbadore Biatloia. Igeri eta korrika uztartzen dituen kirola, askorentzat ezezaguna zen orduan eta
aurkezpena egin behar aldizkarian ere. Gaur egun,
berriz, arrakasta handia duen kirol proba bihurtu da
herrian.
Eguerdiko 12:00etan eman zitzaion hasiera biatloiari. Igeriketan 500 metro egin ondoren, parte hartzaileek 3,5 kilometro
egin zituzten korrika. Gutxienez 16 urte behar ziren izena
emateko.

n Argazkien txokoa

kulturazblai

U

rtero moduan, Txeruk liburu eta disko azoka antolatu zuen
beste behin ere. Kale nagusian duen lokalean jarri zen azoka
eta berrikuntza nagusi bat izan zuen. Artzape aldizkariak bere
stand propioa izan zuen. Bertan, norbaiti aldizkariko zenbakiren bat falta bazitzaion han lortzeko aukera izango zuen. Hala,
Artzapen kontatu diren istorio guztiak ondo gordeta izateko
aukera ezin hobea egon zen.
Artzape

n Getarian zer berri? Babesofizialekoetxeak

Loteriatokatzeabezala

G

Egun batzuk lehenago, uztailaren 31n, egingo zen Getaria eta
Zarautz arteko trabesian parte hartzeko gonbita ere egiten
zen ale hartan. XXXII. edizioa zuen ordukoa bi herrien artean
egiten den probak.

etarian babes ofizialeko 12 etxebizitza egin ziren eta horren zozketaren berri eman zen orduko aldizkarian. Uztailaren 10ean egin
zen zozketa Udaleko Batzar Aretoan. Albistean jartzen duenez,
emozionantea izan zen eta malkoren bate do beste ere ikusi ahal
izan ziren. 102.172 euro inguru balio zuten 90 metro karratuko
etxeak zozketatzen ziren. Etxe hauek ganbara zuten eta baita garajea ere. Horretaz gain, igogailua behetik hasi eta ganbararaino.

Oinatze Silbeti

Artzape
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GENDA - Azaroa

4

AZAROAK

ASTEAZKENA

15

AZAROAK

IGANDEA

/ MILURTEKOAREN HELBU-

/ UROLA-KOSTA ESKUAL-

RUAK. HAMABOST URTE
ETA GERO ZER?, HITZALDIA.
Koldo Unceta hizlari.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Ulpiano Etxean.
Antolatzailea: Elan Euskadi.

DEKO ITSAS ONDAREA
EZAGUTZEKO HITZALDIA
San Anton mendiko sekretuak.
Xabier Alberdi hizlari.
Ordua: 11:00etan.
Lekua: San Anton mendiko
bidearen hasieran.
Izen-ematea: Turismo bulegoan (943 140 957 edo turismogetaria@euskalnet.net).

AZAROAK

6-14

OSTIRALA

LARUNBATA

/ SAN MARTIN JAIAK 2015
ASKIZU AUZOAN.
AZAROAK

18

AZAROAK

6 OSTIRALA

OSTEGUNA

/ MUS TXAPELKETA.

/ LA NECESIDAD DE PRO-

Ordua: 21:30ean.

CESOS CONSTITUYENTES,
HITZALDIA. Oscar Matute
hizlari.
Ordua: 19:00etan.
Lekua: Ulpiano Etxea.
Antolatzailea: Eskubide
Sozialen Karta.

AZAROAK

7 LARUNBATA

/ BAILARAKO EZKONDU
ETA BIKOTEEN AFARIA. Laja
eta Narbaiza trikitilariekin.
Ordua: 21:00etan.
Izen-ematea: azaroaren 3a
baino lehen 943 140 043an.
AZAROAK

8 IGANDEA

/ MEZA NAGUSIA.
Ordua: 11:00etan.

/ PILOTA PARTIDA. GoñiRoteta vs. Olazabal-Taladro.
Ordua: Mezaren ondoren.

/ GORRITI ETA BERE ANIMALIAK. Haritz eta Eneko trikitilariak giroa alaitzen.
AZAROAK

11

26

AZAROAK

ASTEAZKENA

OSTEGUNA

TALDEAREN SAIOA.
Yolanda Zuñigaren Post-it
bizitzak liburua landuko da.
Ordua: 18:30ean.
Lekua: Liburutegia.

28

LARUNBATA

/ TXAKOLIN DASTAKETA.

/ EKONOMIA MINTEGIA:

Naiara eta Lanberri trikitilariak
giroa alaitzen.
Ordua: Mezaren ondoren.

CLAVES PARA LA COMPRENSIÓN CRÍTICA DEL
ACTUAL MODELO. Xabier
Arrizabalo hizlari.
Ordua: 09:00etatik 11:00etara.
Lekua: Ulpiano Etxea.
Antolatzailea: Eskubide
Sozialen Karta.

14 LARUNBATA

/ GAZTEEN AFARIA. Izer
eta Alabier trikitilariek girotua.
Ordua: 21:00etan.
AZAROAK

8

IGANDEA

/ MENDI IRTEERA.
Ernio eta Gazume ezohiko
bideetatik.
/ B-SS 51. BEHOBIADONOSTIA LASTERKETA.
Irteera ordua: 08:45ean.
Izen-ematea: Sahatsaga
kiroldegian (943 140 432 edo
kirolgune@hotmail.com)
azaroaren 5a baino lehen.

AZAROAK

22 IGANDEA

/ GETARIAKO ABESBATZAREN KONTZERTUA.
Ordua: 12:30ean.
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokian.
AZAROAK

28 LARUNBATA

/ GAZTE ALAIAK TXISTULARI
TALDEAREN KONTZERTUA.
Ordua: 20:00etan.
Lekua: Elizan.
AZAROAK

29 IGANDEA

/ DIANA. Getariako Musika
Bandarekin.
Ordua: 09:30ean.

/ GETARIAKO MUSIKA
BANDAREKIN KONTZERTUA.
Ordua: 12:30ean.
Lekua: Salbatore Deunaren
parrokian.

TAILERRAK

/ AISA IKASTAROAK. Kan-

AZAROAK

eta Maddalen Arzallusekin.

eRAkUSkeTAk:
/ ABOUT FASHION. LOLA
GARRIDO BILDUMA.
AboutFashion erakusketak emakumea ikusarazi nahi digu. Emakumea eta bere inguruabarrak.
Vogue aldizkarian eta gisakoetan
agertzen zen emakumea, dotore
eta sofistikatua, urrunera ere inteligentzia sublimatzen zuena.
Diskurtso intelektuala zuen emearen irudia, amestutako irudiarekin bat zetorrena. Horregatik esaten zuen Diana Vreeland modaeditore bikainak emoziorik gabe
ez dagoela edertasunik.
86 argazki bildu ditu erakusketa
honetarako; XX. mendeko argazkilari gailenen fruituak.
Data: 2015.10.30 - 2016.01.31
JARDUeRAk:
/ MASTERCLASS MIGUEL
ELOLA. Jantziak sortzeko
teknika espezifikoei hurbilketa. Patroiak berreskuratu eta
berrinterpretatu.
Data: azaroaren 27tik 29ra.
Izen-ematea: azaroaren 10a
baino lehen.
Prezioa: 105 euro.

Antolatzailea: Arrantzale
Zaharren Elkartea.

Ordua: 11:00etan.

AZAROAK

KOLATADA.
Ordua: Jarraian.
Lekua: Berdura plazan.

IKASTAROAK

/ MEZA NAGUSIA.

/ ERROMERIA. Arkaitz Allur

BALENCIAGA

/ IRATXERA BIDAIA.
/ KATUKALE IRAKURLE

/ ALKATE TXIKI EGUNA.
Haurren Eguna.
Antolatzailea: Getariako Guraso Eskola.
Begiraleak: Urritza Aisialdi
Taldea eta Gaglo Gaztelekua.
AZAROA
AZAROAK

MUSIKAZ BLAI
17 ASTEARTEA

/ KALEJIRA. Txistulari, trikitilari, panderojole eta musika
eskolako ikasleekin.
Ordua: 17:30ean.

CBM

/ EMANALDIA ETA TXO-

potik etorritakoentzako
euskara ikastaroak.
Ezaugarriak: 60 orduko iraupena. Zortzi laguneko taldea
osatu behar da gutxienez.
Prezioa: 19 euro.
Izen-ematea: azaroaren 2tik
13ra. Ikastaroa azaroaren
23an hasiko da.
GURASO

ESKOLA

/ AITEN GURASO ESKOLA.
Ezaugarriak: Berdintasuna eta
parekidetasunari inolako ukorik egin gabe, batzuetan
seme-alaben hezkuntzan aitaren eta amaren rolak ezberdinak direla jabetu behar gara.
8 eta 12 urte bitarteko semealabak dituzu eta parte aktiboa
hartu nahi duzu beraien hazkuntzan?
Berdintasunezko aitatasunaz
zerbait gehiago jakin nahi?
Zaintza arduratsua!!!
3 edo 4 saio ordu eta erdikoak.
Ordua: 18:30ean (eguna eta
tokia jakinaraziko da).
Gidaria: Amaia Vazquez
Eguzkitza, psikologoa.
Izen-ematea: azaroaren 13a
baino lehen udaletxean.

MUSEOA

/ HELDUENTZAKO TAILERREN POGRAMA. Pili-box
kapela bat sortzen.
Data: azaroaren 15a.
Ordua: 10:00-14:00 eta
15:00-17:00.
Prezioa: 45 euro.

/ FAMILIENTZAKO TAILERREN PROGRAMA.
Izan super-diseinatzailea!
Data: azaroaren 8 eta 22an.
Ordua: 11:00etatik 13:30era.
Prezioa: 5€ umeek eta 7€
helduek.
PLANAk:
/ ONDAREA BERTATIK
BERTARA. Cristobal Balenciaga Museoa, ondarearen
kudeaketa.
Ezaugarriak: Bisitariek Museoko bilduma osatzen duten
piezak zaintzeko eta berroneratzeko guneetan sartzeko
aukera izango dute. Bisita
museoko bildumen arduradunarekin egingo da
Data: azaroaren 15a.
Ordua: 12:00etan.
Izen-ematea: Plaza mugatuak.

D

ENBORAPASAK

23

SUDOKUA

URRIKO SOLUZIOAK
Soluzioak azaroko alean jarriko ditugu.

ASMAKIZUNA

SUDOKUA

ASMAKIZUNA

Zein da esku bat bai baina bestea inolaz
ere jarri ezin daitekeen lekua?

Uniformedun gudariak zuriak eta
gorriak, gerra ostean, buru beltza
eta erreak.
- Pospoloa.

INTERESGARRIAK
ILARGIAk

Zaintza
Azaroak 3

FULDAIN FARMAZIA
Azaroaren 2tik 8ra.

Ilbehera

Azaroak 11
Ilberria

egunak
Azaroak 19
Ilgora

Azaroak 25
Ilbetea

BIDALI ZURE DATUAK:

@

artzape@topagunea.com-era

.

Txerukopostontzira

IZEN-DEITURAK:
HELBIDEA - HERRIA - P.K:
TELEFONOA:
HELBIDE ELEKTRONIKOA:
KONTU ZENBAKIA:
BANKETXEA:

Urtean 22€ - Getariatik kanpora bidaltzea 27€

