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ZUEN TXOKOA
Atal hau herritar, talde zein elkarteek zuen ekarpenak egiteko da. Zuen iritzi, gutun, argazki, zorion-agur (bazkide ez direnek 4€), esker on edota agur hitzak
argitara ditzakezue. Testuek gehienez 180 hitz izan ditzakete eta ez da irainik onartuko. Ekarpenak jasotzeko azken eguna hilaren 23a izango da, ez da bermatzen
egun hori baino beranduago jasotako lanak argitaratzea. Testuak artzape@topagunea.com helbide elektronikora bidali edo Txeruko postontzian utzi daitezke.

Abesbatzaren balantzea
Azken urteetako ohiturari jarraituz, urtearen
amaiera baliatu nahi dugu Salbatore Deuna
Abesbatzako kideok azken 12 hilabeteetako
hausnarketa txiki bat herritarrekin partekatzeko:
2017 honetan Getariak behar izan gaituen
guztietan erantzuten ahalegindu gara, eta
bestalde, poza ematen digu getariarrek badutela
non kantatua. Gure herriak kantatzeko beti izan
duen ohiturari jarraipena eman nahi diogu, ez
dadila katea eten.
Nice M. Crespo zuzendari dugula, 40 lagun
inguruk osatzen dugu Abesbatza. Urtean
zehar leku eta egoera ezberdinetan kantatu
ohi dugu. Elizkizunetan entzun gaitzakezue.
Eta bestelako ekitaldietan ere jardun gara.
Herrigunean bezalaxe Getariako auzoetan ere:
San Prudentzion, Askizun, eta Meagan izan
gara, jaiak alaitu asmoz. Zenbait kontzertu
eskaini ditugu: Salbatore jaietan edo Zaharren
Omenaldian, esaterako. San Antonetan
txakolinari kantatu diogu, baita beste hainbatetan
ere, besteak beste, Antxuaren Egunean, Xixili
Donearen egunean... Azken hilabetea benetan
oparoa izan da guretzat: Igeldoko Lezkarri
Abesbatzarekin batera eskaini genuen kontzertua
abenduaren 10ean, herriko haurrekin 17an,
Eguneko Zentroan 21ean, eta noski, 24an kalezkale aritu ginen.

Gogoan izan nahi ditugu eskerrak emanez,
Udala, kofradia, eliza, Itsas-Mendi Gutiziak,
Txomin Etxaniz txakolina, Txakolinaren Jatorrizko
Deitura, Irizabal Arrainak, Viveros San Anton,
Elkano Arraindegia eta Izarri Okindegia.
2018ari ilusioz begiratzen diogu: aurten
bezalaxe hainbat ekitalditan parte hartzea
espero dugu, urtero bezala. Eta gutxiagotan
izaten dugun aukera datorkigu, gainera:
Elkanoren Lehorreratzean gure herriko seme
haundienetakoaren omenez Gora Elkano
kantatzeko aukera izango dugu.
Inork gure proiektuaren partaide izan nahiko
balu, nahikoa da kantatzeko gogoa izatea.
Animo!!

Aipaturiko guztia egiteko hainbat laguntza jaso
ditugu, gure bidea errazagoa egin dutenak.
Salbatore Deuna Abesbatza
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ZUEN TXOKOA

Eskerrik asko
Abenduaren 3rako, Euskararen Nazioarteko
Egunerako, jarri genizuen hitzordua. 12:00etan
plazan batu eta ekingo genion ARTZAPEren
aldeko zozketari. Aurreko asteetan ateratako
txartel guztiak salduta ordurako —bizpahiru
egun lehenago amaitu ziren—, ez zeniguten
hutsik egin. Gure puntualtasunak bai, ordea, eta
eguerdia apur bat pasata hasi ginen.
Sari jakinen bat egokitu zain batzuk; opari bat
baino gehiago eramanak hainbat; hurrenkeran
hurbil zituen zenbakiak bai baina bererik tokatu ez
zitzaionen bat; txartelak etxean utzita, itxaropenari
eusten ziotenak; beraiek saldutako boletoak sarituak
izan zirela zekiten taldekideak... denetarikoak
elkartu ginen plazan. Helburu berarekin, gainera:
zozketaren aitzakian ARTZAPE aldizkaria laguntzea.
Beraz, berriro ere hor egon zaretelako eskerrak
ematea besterik ez zaigu geratzen.

Sarituetako bat premioa jaso berritan, plazan.

Hitzez harago, lanean jarraitzeko konpromisoa hartu
genuen iraileko lapurretaren ostean. Asmo berarekin
segitzen dugu, areago urte berriaren ateetan;
datozen asteetan izango da nobedaderik gurean.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kote Ogi Berri okindegia
Inuit arropa denda
Gluglu denda
Portu denda
Iturregi hotela
Salanort
Taxco taberna
Iruretagoiena drogeria
Mahasti taberna
Ganix osteopatia
Giroa taberna
Elkano jatetxea
Eskura fisioterapia zentroa
Getariano Gozotegia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aliproxeko langileak
Juanita Markox denda
Xantalen hotela
Getari harategia
Izarri okindegia
Saiaz hotela
Xabin Etxea landetxea
Dreams ileapaindegia
Estankoa
Maisor
Astillero jatetxea
Elkano arrandegia
Fuldain farmazia
Usotegi landetxea

Bien bitartean, herritarrei ekarpenengatik egin
bezala, eskerrik zintzoena ematea dagokigu
sariak zein baliabideak eskainitako ondoko
establezimenduei:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mª Nieves arrandegia
Balearri jatetxea
Giroa taberna
Iribar jatetxea
San Prudentzio hotela
Kaia-Kaipe jatetxea
Gaintza hotela
Trikote euskal jantziak
Sahatsaga kiroldegia
Txoko jatetxea
Harritarte denda
Ile-Argi ileapaindegia
Artzape Euskara Elkartea

... eta urte berri on!!!
ARTZAPE · 2017ko abendua
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Hiesa:
XXI. mendeko izurritea

U

rteak dira hiesaren inguruko lehenengo ikerketak
hasi eta kutsatzeko moduak ezagutzen ditugunetik.
Horrez gain, gaixotasun honek sortutako heriotzatasak jaitsi egin dira. Eta badirudi, ondorioz, gizarteak,
orokorrean, hiesa ez kutsatzeko hartu beharreko babes
neurriei ez diola beharrezko garrantziarik ematen.
Abenduaren 1ean ospatzen den Hiesaren aurkako
Nazioarteko Eguna dela-eta Jon Darpon Eusko
Jaurlaritzako Sailburuaren esanetan, 2016. urtean
astean hiru pertsonari antzeman zitzaien Giza Inmunoeskasiaren Birusarekin kutsatuak izan zirela, hau
da, Euskadin 158 pertsonei diagnostikatu zitzaien
Giza Inmuno-eskasiaren Birusa (GIB) aurreko urtean.
Horietatik, 39 pertsonek garatu zuten gaixotasuna. XXI.
mendean eta Euskal Autonomia Erkidegoan!
Munduan zehar 36 milioi pertsona bizi dira Giza
Inmuno-eskasiaren Birusarekin; 1,8 milioi azken urtean
diagnostikatu zituzten, eta 20 milioi pertsonek dute
tratamendua izateko aukera. Gaur egun, osasun eta
garapen arazo nagusi bihurtu da hiesa.
Nazio Batuen Erakundearen barnean, ONUSIDA
kutsadura berriak ekidin eta Giza Inmuno-eskasiaren
Birusa (GIB) duten pertsonek tratamendua izan dezaten
lanean dabil azken 20 urteetan. 2030. urterako
hiesaren izurritea amaitzea du helburu nagusi, malaria
eta tuberkulosiarekin batera.
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Hiesari dagokionez ere, beste behin, garapen
bidean diren herrialdeak dira kaltetuenak. GIB
duten pertsonen artean %95 herrialde hauetan bizi
dira. Zifra kezkagarrienak Mali, Nigeria, Tanzania
edo Etiopia afrikar herrialdeetan daude, beste
batzuen artean; biztanleen %10,8 baino gehiago
kutsatuta baitago. Herrialde garatuetan gaixotasuna
kontrolpean mantentzeko, nahiz eta desagertzea
ez lortu, lagungarri izan dira higienea eta osasun
baldintza egokiak, prebentzioa eta arreta mediku
oparoa —garaiz egindako analitikak, tratamendu
egokiak, etab.—. Beste edozein gaixotasun kutsakorri
aurre egiteko bezala, elikadura egokia izateak
eta egoera onean dagoen ura —ur edangarria—
kontsumitzeak ere laguntzen dute.
Bai garapen bidean dauden herrialdeetan bai
herrialde garatuetan ere sexu harremanak dira
transmisio bide nagusia, babesik gabeko sexua.
Hau da, preserbatibo gabeko harremanak, besteak
kutsatzeko gaixotasunik daukaten jakin gabe.
Emakume askoren kasuan, are gehiago esango
genuke: beste kidea kutsatuta dagoen jakiteko
okasiorik ez dute, ezta gizonezkoa preserbatiboa
janztera behartzeko aukerarik ere.
Prebentzioa da, momentuz, hiesa ekiditeko bide
bakarra. Horrekin batera, gaixoen estigmatizazioa
eta diskriminazioari aurre egin behar diegu.
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TXAPAKALEZKA
AITOR IRIGOIEN
BEÑAT GEREKA
MIKEL MUGIKA

Gure omenaldi
sentitua

N

ahiago genuke beste era batera bukatu urtea.
Baina hori ez da beti norberaren esku egoten.
Euskal kanta ezagun hark zion moduan, ez
dira betiko garai onenak. Azaroa beltza izan baita
Txapakalezkako kideontzat. Agur —edo gero arte—
askokoa. Hain maitatuak genituen eta joan zaizkigunek
markatua: lehenik amona Pilarika, gero izeko Josune
ta azkenik amama Jexuxa.
Bizitzak aurrera jarraitzen du, ta baita Txapakalezkak
ere. Hori bai, beti egongo zarete presente gure atal
honetan, gurekin ta gugan. Zaudeten tokian zaudetela,
ea orain arte bezala zuen irria eragiten segitzen
degun...
Muxu haundi bat, ta beti arte hiruoi!!!
Amama Jexuxa
Bizitza triste eta ederra. Hala zioen Joxe Ripiauren
abesti batek. Eta edertasun momentuez gozatzen egon
gara luzaroan, azaroaren amaieran, iristea nahi ez
genuen unea ailegatu zen arte. Utzi gintuzun eguna,
tristeziarekin berriro topatu ginenekoa.
Oroitzapenen uholde nahasian, hotza barrenean,
dardara gorputzean, malkoak masailean. Burbuila
baten barruan egotearen sentsazioa. Hau dena inoiz
pasa ez izanaren inpresioa.
Ez dira une errazak.
Hala ere, atal honetan alaitasunez aritzen saiatzen
garenez, ez nuke triste azaldu nahi. Eta zure
oroitzapen bat datorkit burura: hilero ARTZAPE
irakurtzen zenuenean, Txapakalezkako orrira iristean,
burua altxa, ta irripar batez "Oaine hemen zeate.
A ze hirukotea! Jesuuuuus! Ke piura, txiko!" esaten
zenidanekoa. Ez zitzaizun arrazoirik falta...
Behin irakurri nuen beti beti dagoela eskertu
beharreko zerbait. Ta halaxe da! Negar egiteko
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baino askoz arrazoi gehiago baititut eskerrak
emateko.
Lehenik eta behin, familia osoari, bikoteari eta
lagunei, emandako babesagatik eta halako une
zailetan ondoan egon ta hain ongi erantzuteagatik.
Ta bereziki amari, zu zaintzen egin daitekeen dena
eta gehiago egin duelako. Eskerrak baita hain ondo
eta goxo atenditu zaituzten mediku, erizain eta osasun
zentroetako langile guztiei.
Ta nola ez, eskerrak zuri, amama, bihotz-bihotzez!
Zurekin bizi izandako hainbeste une ahaztezinengatik.
Txiki-txikitatik emandako maitasun, irakaspen eta
laguntza denagatik. Gurekin jarraitzeko urte luzez
egin duzun ahaleginagatik. Adore handiz, heriotzari
aurrez irabazi dizkiozun partidengatik. Hainbestetan
esan ohi nizun moduan: "Etzea makala, kanpeona!".
2017ko abendua · ARTZAPE

Izeko Josune
Ez da lehen aldia gaitzak bisitatzen gaituena. Lehenengoan,
jarraitzaile sutsuenaren futbol zelaiko oihuak isilarazi zituen;
oraingoan, berriz, itsas-argia itzali. Bizitzaren alderik
krudelenarekin topo egiten duzu. Eta inoiz pasako ez
dela dirudienean, iritsi egiten da momentua. Une horretan
isilunea amaigabea da, isilune bortitza.
"Dotore, irrifartsu, goxo bezain xume"; Uxue Alberdik guztiz
asmatu zuen bere bertsoan. Hasi eta hezi gara elkarrekin
eta baloreak ere transmititzen saiatu zen; batzuk neure egin
ditut. Baina, batez ere, bere inguruan leku bat egin izan
dit, babes bat, aterpe bat.
Zaila dirudien arren, alde positiboak ere baditu egoerak:
besteok gehiago elkartu gara, elkarrekin eman diogu
agurra, goxo bezain xume.
Aitorren eskerrak neure egiten ditut: itzela osasun zerbitzuen
lana. Profesionaltasuna, hurbiltasuna eta errespetua.
"Bizitza ederra da" errepikatu ohi zidan; ez zuen arrazoi
faltarik. Irrifartsu ikusten dut, Baztango baserrian agian,
txapela buruan eta liburu bat eskuan. Orain bere lekua
utziko dio bidean datorren bizi berri bati.
ARTZAPE · 2017ko abendua

Amona Pilarika
Ez da erraza lerro hauek idaztea. Badirudi momentu
hau ez dela inoiz iritsiko, baina azkenean hemen
gaude, duela lau urte gure amonei egin genien
elkarrizketa hartatik, egoera erabat ezberdinean.
Ez naiz hasiko gauza triste eta sakonik idazten, ni ez
bainaiz holakoa. Oroitzapenei astindu bat eman eta
bizipen onak datozkit burura, ez baitira gutxi, 25 urte
teilatupe berdinean pasa ondoren. Egunerokotasunean,
bigarren ama bezala izan zen, eta horrez gain, amonabiloba harreman oso estua izan dugu bai anaiak baita
nik ere.
Lagun artean beti komentatu izan degu irrifartsu guri
tokatu zaizkigun amonak beste kasta batekoak direla:
gogorrak —edo burugogorrak—, langileak, agindu
zaleak... beste pasta batekoak, alegia.
Besterik gabe, eskerrik asko guztiagatik amona! Batek
esan zuen moduan, gure pentsamendutan beti bizirik
jarraituko duzu.
Eskerrak baita ere egun gogor hauetan inguruan izan
ditugun guztiei.

9

HARRITARTEN TXUTXUPEKA

Animalien
alde

A

urten animalien inguruko gaia landu dugu. Lehendik
ezagutzen genituen gauzak errepasatu eta
informazio berria jaso dugu. Sailkatu ditugu irizpide
askoren arabera: zer jaten duten, odolaren tenperatura,
nolako azala, nondik jaiotzen diren eta non bizi diren...

habitata... Eta ikusi dugu munduan animalia bitxi asko
daudela.

Horrekin guztiarekin, gauza asko ikasi dugu: beraien
elikadura, ezaugarriak, ohiturak, bizilekua edo

Gainera, konturatu gara mundu guztian animalia batzuk
desagertzeko arriskuan daudela eta zaindu zein babestu
behar direla. Euskal Herrian bertan ere bai, adibidez,
ugatza, zuhaitz-igela, pottoka, igaraba, ur-ipurtatsa eta
ibai kabuxa, beste batzuen artean. Ezagutu nahi al dituzu?

Ugatza hegazti haragijale da. Elikadura hezurrez osatua
dago batik bat —% 75—, baina haragia ere jaten du.

Pottoka ugaztun belarjalea da. Euskal Herriko berezko
poni motako zaldia da.

Ur-ipurtatsa ere ugaztuna da eta ibaietan, erreketan
eta aintziretatik gertu bizi da.

Zuhaitz-igela zuhaitzetan ibiltzen da eta anfibioa
da.

Igaraba ugaztuna da eta arrainak zein karramarroak
jaten ditu; ibaietan, arroetan, aintziretan eta paduretan
bizi da.

Ibai-kabuxak ur gezetan ibiltzen diren arrainak dira
eta kolore desberdinetakoak izan daitezke. Ur gutxiko
ibaiak, argiak eta lasaiak nahiago dituzte.

Zergatik ari dira desagertzen? Gizakiak eragiten du
kalte handiena: animalia horien bizilekuak erasotzen
—pistak, errepideak etab. egiten—, ibaiak zikindu

eta hondatzen, neurrigabe ehizatzen, espezie
inbaditzaileak sartzen... Beraz, betirako galtzea ez
badugu nahi, zaindu eta babestu beharko dira.
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BI HITZETAN

Hondakinak biltzeko
sistema berria

2

018ko otsailean indarrean sartuko da hondakinak gaika sailkatzeko eta
biltzeko zerbitzu berria. Zabor bilketa mankomunatuko da eta Urola Kostako
Udal Elkarteak kudeatuko du.

Zabor bilketa mankomunatzeak bilketa sistema berria dakar. Aldaketa nabarmenenak
honakoak izango dira:
Herritarrek hondakin organikoak eta errefusa biltzeko edukiontziak irekitzeko txartel
bat izango dute, eguneko 24 ordutan erabiltzeko aukerarekin.
Sortzaile handi diren komertzio eta ostalariei gaikako bilketa zerbitzua eskainiko
zaie, puntuz puntu, honakoak jasotzeko: organikoa, papera-kartoia eta errefusa.
Komertzioei astean sei egunez eskainiko zaie zerbitzua, eta ostalariei, zazpi egunez.
Enpresa handien kasuan, berriz, frakzio hauek bilduko zaizkie: organikoa, errefusa,
ontzi arinak, egurra, kartoia eta plastiko filma/poliespana. Jantokia duten enpresen
kasuan, organikoa puntuz puntu jasoko zaie.
Azkenik, landa eremuari dagokionez, ekarpen-gune berriak sortuko direla aurreratu
dute —eremu bakoitza edukiontzi guztiekin hornituko da—.
Sistema berriak zenbait abantaila ekarriko ditu. Zabor bilketa osorik
mankomunatzearekin batera baliabideak optimizatuko dira eta zerbitzu bera
eskainiko da eskualde osoan; hondakinak gaika sailkatzeko indizea igotzea
ahalbidetuko du; errefusa gutxitzearekin tratamendu kostuak murriztu egingo dira;
herritarrek 24 orduz eskura izango dituzte edukiontzi guztiak; merkatari, ostalari eta
enpresek zerbitzu hobea jasoko dute; edota, landa eremuan birziklatzeko aukerak
biderkatuko dira.
Zerbitzu berriak ematen dituen erraztasunei esker, eta herritarren inplikazioarekin,
birziklatze tasa handitu nahi da: gaur egungo %40ko tasatik %75ekora iritsi nahi
da 2020an.
2018ko otsailaren 1etik aurrera bilketa FCC-Serbitzu enpresek osatutako UTEak
egingo du.
Abenduaren 1etik urtarrilaren 22ra informazio kanpaina burutzen ari da Udal
Elkartea. Ondoren, otsailaren 1a arte, edukiontzi berrien ezarpena burutuko da;
eta segidan zabor bilketa sistema berria martxan jarriko da.

ARTZAPE · 2017ko abendua
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DISEINUA

GARBIÑE IBARBIA

ISOLAMENDU TERMIKOA

O

rain dela egun gutxi, hotzak hasi direnean,
persona batek deitu zidan esanez bere etxean
hezetasuna zuela eta galdetuz nola konpondu
zezakeen arazo hori.
Honela esan nion: "Isolamendu on bat bezalakorik ez
dago". Ezinbestekoa da etxebizitza osasuntsua izateko,
berokuntzan kontsumoa gutxitu, eta aldi berean,
erosotasun sentimendua handitzeko.
Ondoren azalduko dizkizuet horri buruzko ohitura eta
trikimailu interesgarri batzuk.
Aurrena, inolako ihesik ez dagoela ziurtatu behar da.
Ondo isolatutako etxe batean energiaren gastua %50
murriz daiteke. Ez ahaztu eguzki-erradiazio gehiena
aprobetxatu behar dela, eta etxeko leihoak ondo itxi
behar direla ilunabarrean berotasuna kontserbatzeko
Mantentze prebentiboa ere egin behar da, ziurtatuz
instalazioa ondo dagoela. Erradiadore instalazioa
baduzu, ez ahaztu noizean behin purgatu egin behar
dela zirkuitoan airerik ez izateko, eta batez ere, ez
estali, erradiadoreak emititzen duen bero guztia
aprobetxatzeko.
Erradiadoreen kokapena kontuan eduki berogailua
optimizatzeko eta korronteak aprobetxatuz beroa ondo
banatzeko. Leiho azpian kokatzea aukera ona izaten
da gehienetan.
Jartzen den tenperatura aintzat hartu. Komenigarria
den tenperatura baino altuagoa jartzeak energiaren
faktura igoko du. Garrantzitsua da termostatoa duten
gailuak ezartzea, une bakoitzean berogailua egokitu
ahal izateko, kontuan izanda eguneko orduak, kanpoko
tenperatura edo erabiltzaileen ohiturak.
Berokuntza sistemei buruz, gomendagarrienak
kondentsazio galdara, lurzoru erradiantea edo
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tximiniak dira. Modelo aurreratuenek aurreztu ez ezik,
ingurumena ere zaintzen dute.
Etxebizitzetan gastu energetikoaren erdia, gutxi
gorabehera, berogailutik dator. Sistema egokiena
aukeratzea garrantzitsua da baina baita kontsumoa
optimizatzeko lagungarri diren beste faktoreak ere:
isolamendua, mantenua, sistema eraginkorrak...
Guztiok kontuan hartu beharreko alderdiak dira
tenperatura baxuetako hilabeteetan, poltsikoan minik
hartu gabe, etxe erosoaz gozatu ahal izateko.
Etxebizitzetan, isolamendu on batekin eta itxituretatik
bero galerarik izan gabe, tenperatura atseginaz gozatu
daiteke, berogailuaren erabilera intentsiborik gabe,
nahiz eta askotan ez dugun jartzen behar den arreta.
Gainera osasunari loturiko gaiak dira: ondo isolatuta
dagoen eta eraikuntza konponbide transpiragarriak
dituen etxebizitza batek ez du hezetasunik izaten.
Horrela, alergiak eta arnas gaixotasunak ekiditen dira.
Gure denboraren %58-%78a eraikinen barnean
pasatzen dugu. Horregatik funtsezkoa da ingurune
hauen kalitatea onena izatea.
Beraz, kaleko airea bai, baina ez leihoak ixten
ditugunean!
2017ko abendua · ARTZAPE

HISTORIAREN KATEBEGIAK

Udaletxeko artxiboetatik
EREITEN Kultur Zerbitzuak

ALDAMAR JAUREGIKO ERREGEAK (I)

E

rrege Magoen inguruko lehen
aipamena orain dela mende
askotakoa den arren, opariek
alaitzen duten ume eta ez-hain
umeei bideratutako ospakizun honi
XIX. mendearen erdialdera eman
zitzaion hasiera.
Ospakizunaren zergatia? Batek
daki. Kuriosoa dena da, orain dela
mende eta erditik, gizarte osoko
zoko ezberdin eta ugarietako haurrak
engainatzen ditugula. Iruzur honi
itxura emateko, ahalmen ekonomikoa
ezinbestekoa izango da, eta ahalmen
hau familia batetik bestera edo etxe
batetik bestera oso ezberdina izan
da beti. Egun nabaria bada, pentsa
nola izango zen 1898an.
Argi dago ospakizunari hasiera
eman zitzaion unetik ume askori
izugarrizko ilusioa piztu zitzaiela.
Eskatu, ezin jakin hauetako
bakoitzak zer eskatu izan duen,
baina ez dago zalantzarik ume
batetik bestera izaki magiko hauek
sortutako ilusioaren prezioa oso
ezberdina dela. Bestela, galde
diezaiotela Espainiako Erregearen
alabari edo edozein kaletar
xumeren seme-alabei.
1898ko biztanle xume baten semealabek zer eskatzen zuten ez digu
esaten Udal Artxiboak, baina bai
Aldamar jauregiko alaba gazteak
zer eskatzen zuen. Getariako soto
partikular batean aurkitutako gutun
baten hasierak honela dio: "Yo
ARTZAPE · 2017ko abendua

Blanquita Aragón y Carrillo de
Albornoz Barroeta Aldamar y Elio
expongo...".
Momentu horretan 6 urte zituen
aztergai dugun gutunaren egileak.
Blanca Carrillo de Albornozen
alaba zen, Torres Etxeko
markesarena, alegia. Estatus altuko
familia hau Aldamar Jauregian
bizi izan zela jakina da, Torres
Etxeko markesgoaren bizilekua
izan baitzen urte askoan. Aurreko
lerroetan aipatu bezala, ahalmen
ekonomiko handia zeukatela
ukaezina da, eta Blanquitak osatu
zuen oparien zerrenda da horren
isla garbiena:

artelanak eta eraztuna bere
aitarentzat.
• Belusezko gorbata berde iluna,
jantzia, txapela, Ama Birjinaren
irudi urdina eta Jesusen irudi arrosa
amarentzat.
• Astotxo bat eta kolore askotako
arropak dituen panpina eta eserita
ibiltzeko orgatxo bat Pepito
anaiarentzat.
• Txakurtxo
anaiarentzat.

bat

Cesarin

• Zetazko gorbata eta Ama
Birjinaren irudi bat amonarentzat.

• Kolore askotako arropak dituen
panpina, eraztun urdin turkesa eta
gozokiz betetako zakua, besokoa
eta belarritakoak beretzat.

• Perlita zuriz betetako urrezko
jostorratz bat, aingerutxoen irudi
txuria, jantzi beltza eta txapela
Constancerentzat.

• Velazquezen eta Holbeinen

• Jostailuak ume behartsuentzat.
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KOMIKIA

EDURNE IRIGOIEN

PLIST & PLAST
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GETARIAKO HITZA

Bidaltzailea
ARTZAPEKO LANTALDEA

TXIMILLUA

ZAINTZA
Material baten —normalean
zuraren— gaina lantzean
harrotzen den xafla mehe
kiribilari eta horien multzoari
txímillua esaten zaio Getarian
(gaztelaniaz, viruta). Garai
batean aski ezaguna eta erabilia
zen txímillua, etxeetako sukaldeko
sua indartzeko-eta erabiltzen
zenean; gaur egun apenas ikusi
ere egiten den.
Ez dakigu beste inon erabiltzen
den hitz hau. Hiztegi
batean bakarrik aurkitu dugu
erreferentzia: Orotariko Euskal
Hiztegian. Beste herrietan hitz
hauek erabiltzen dituzte hura
izendatzeko: txirbil (ezagunena),
txirlora, txiribiri, kizkur, zirringila...
Getarian eta inguruetan esaten diren
hitzen txokoa da hau. Animatu eta
bidali artzape@topagunea.com - era
ezagutzen dituzun hitzak.

ARTZAPE · 2017ko abendua

EGUNAK

Urtarrilean ez du
zaintzarik.
FULDAIN
FARMAZIA

Urtarrilak 2-31

Ilbetea

Urtarrilak 8
Ilbehera

Urtarrilak 17 Urtarrilak 24
Ilberria
Ilgora
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IRITZIA

JOXI ERAUSKIN

Olatuekin jolastu aparretan ito gabe

U

rteko garai honetan azokak nagusitzen dira. Hila
Durangoko liburu eta disken azokarekin hasi genuen,
eta gero ohikoak diren Eguberritakoak ditugu nonahi,
era guztietako produktuak eskaintzen dizkigutelarik.
Giro horretan murgilduta, artikulu hau idazten hasi naizelarik,
abian da aurtengo Bertsolari Txapelketa. Telebista piztu
eta ezin jarraitu idazten, arreta bertsoetara joaten zait:
BEC gainezka, ia 15.000 pertsona bertsoak entzuten
adi, txaloka. Nahiz eta fenomeno unibertsala izan batbatekotasunarena, kultura eta hizkuntza anitzetan ematen
dena, bitxia da Euskal Herriko kasua, bakarrenetakoa
munduan. Non biltzen da horrenbeste jende hainbeste
ordu bertsoak entzuteko?
Gaztetatik ezagutu ditut bertsoak gertutik. Herri bertsozale
batekoa izanik, ohikoa zen edozein tabernetan, baxoerdi
batzuk hartu bitartean, bertsotan aritzea edo ondokoak
entzutea. Edozein bazkari edo afari nahiko aitzakia izaten
zen ondoren bertsotan aritzeko, bertsoen jarduna antolatua
ez izan arren. Orain, nolabait, pixka bat galdu egin da
hori; bertso-afariak horretarako antolatzen dira, gero bertso
giroa sortzeko. Gainera, jardun horretan adin bateko
jendea eta gizonezkoak izaten ziren nagusiki orduan, eta
gaiaren aldetik ere bertsoa zirikatzeko gehiago zen.
Gaur egun, gizartearekin batera, aldatu egin da bertsoaren
mundua ere. Jende gaztearengana indarrez iritsi da.
Hauek askoz prestatuago daude eta bertso eskolei esker
ehundaka bertsolari gazte irteten dira, maila bikainarekin;
bertsolaritza berpiztu eta aberastu egin dute. Emakumeak
ere normaltasunez aritzen dira.Trasmisioari eta jasotako
bulkadari esker milaka pertsona mugitzen da plazetan.
Garai batean Europan eta munduko bazter askotan ohikoa
zen ahozkotasunak Euskal Herrian bilatu du isla.
Bada, konparazio txiki bat egitera ausartuko naiz.
Nire ustez, bertsolaritza azkenaldian modan jartzen
ari den transurfingarekin ondo uztartzen da, sormenari
dagokionean. Zer da transurfinga? Honela definitzen
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du bere autoreak: "Bizitzan agertzen diren arazoak edo
katramilak surfeatzen jakitea. Bizitzan nahi duzuna lortzeko
pentsaera eta ekiteko modu bat da transurfinga. Errusiatik
dator filosofia, eta Vadim Zeland zientzilariak —fisika
kuantikoan aditua— sortua da. 12. liburua argitaratu berri
duen idazle honek 2004tik gaurdaino miliotik gora liburu
saldu ditu, eta nazioartean best-seller bihurtu dira bere
lanak. Dio bizitzeko modurik onena errealitatea surfeatzea
dela, surf kirolean olatuekin egiten den antzera.
Aukera amaigabeak dauden mundu honetan, transurfingak
eguneroko errealitatea kudeatzen erakusten digu osasunean,
ekonomian, harremanetan, lanean, somenean... zentratuz,
eta surfaren metafora erabiltzen du arazoen irtenbidea
bilatzeko. Hots, transurfer-a egunerokotasunaren olatuen
artean esfortzurik gabe arinki eta maisutasunez lerratzen
den pertsona da, zurrunbiloan erori gabe.
Harrigarria bada ere, antzeko zerbait entzun nion Sustrai
Colinari Herria irratian egindako elkarrizketa batean
bertsoen inguruan: "Olatuaren gainean orekari eutsi behar
zaio, aparretan ito gabe". Hori entzun nuenean berehala
egin nuen konparaketa. Bertsolaritzak ere, transurfingak
bezala, eguneroko errealitateari, gizartean pil-pilean
dauden gaiei erantzuten die serioski edo umorez; batak
bizitzaren aurrean hartzen duen jarrera, besteak bertsoaren
inguruan hartzen du, denbora oso motzean gai baten
inguruan ideia, doinu, errima eta neurketarekin esanahi
bat bilatuz. Zer esango duen jakin behar du eta hara
iritsi bat-batean, nola edo hala gaiari irtenbidea bilatuz,
olatuekin jolastuz eta aparretan ito gabe, zurrunbiloan
galdu ez dadin.
Bukatzeko, Xabier Amurizak honela definitu izan du
bertsoa:
"Neurriz eta errimaz
kantatzea hitza
horra hor zer kirol mota
den bertsolaritza".
2017ko abendua · ARTZAPE

PETRILETIK IKUSMIRAN
Aldizkari guztiak helbide honetan:
issuu.com/artzape

33. ZENBAKIA
2004KO AZAROA
ERREPORTAJEA: Euskara plana

ERAGILEEN IDEIAK EUSKARA PLANEAN
Erabilera esparru guztietan euskararen normalizazioa lortzeko
Getariako Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia diseinatu zuten.
Gizarte eragileek parte-hartze zuzena izan zuten, izan ere, Iturzaeta
Herri Eskolako, guraso elkarteetako, Gure Txeruko, Artzapeko, arraun
eta surf elkarteetako, Lapajaleak Areto Futbol Taldeko, Elan Euskadiko,
anbulategiko eta Udaleko kideek beraien ekarpenak egiteko aukera
izan zuten. Guztiek ikusi zuten zer hobetua euren esparruan.
Irantzu Ezenarro

ELKARRIZKETA: Jaxinto Isasti

30 URTEZ ABESBATZA ZUZENTZEN
Jaxinto Isastik bizitza itsasoan pasa bazuen ere, Getariako Abesbatza
zuzentzea zuen beste zereginetako bat. Sei urterekin sartu zen koruan
eta urteak igarota bere aitaren lekukoa hartu zuen zuzendaritzan.
Gazteak falta zirela zioen "hau parroki guztietako koruetako arazoa
da". Horrekin batera, faltan botatzen zuen kalean abesteko ohitura;
gaztaroan Meza Nagusitik aterata aritzen ziren, hurrengo koadrilak
mantendu zuen usadioa, baina ez ondorengoek.
Jon Illarramendi

KATRAPONAKO PETRILETIK: Digna Azkue

JENDEA ALAIAGOA ZENEKOA
Gerra garaian bizitakoak gogora ekarri zituen Digna Azkuek
ARTZAPEn. 20 urte zituen guda hasi zenean eta ondorioak bizi
izan zituen, besteak beste, emakumeei ilea mozteko mehatxua,
euskaraz hitz egin ezina, besoko espainiarra eraman beharra...
Bestalde, gizarteak bizi izandako aldaketa zuen mintzagai, nola
garai batean jendea alaiago bizi zen: "Musika nota bat entzun
orduko, gu baino alaiagorik ez zen inon".
Ane Azkue
ARTZAPE · 2017ko abendua
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TOPONIMIA

ANDRES ALBERDI

Aranguren, Gaztaka eta Golindo

E

itzaga auzoko beste hiru baserri-izen oso ezagun
ditugu gaurkoak ere. Arangurenek etimologia
erraza dauka; askoz arazotsuagoak dira Gaztaka
eta Golindo izenenak.
ARANGUREN. Euskal toponimian oso izen erabilia
eta ezaguna da. Ia herri guztietan dago izen hori
duen baserri edo parajeren bat. Erraz antzematen den
bezala, bi osagai ditu izenak: (h)aran (es: valle) +
-guren (es: límite, linde). Beraz, 'haranaren muga'-edo
adierazi nahi du baserriaren izenak.
Bada autorerik -guren elementu horrek lehenagoko
-goren ('goien') sustraia duela defendatzen duenik.
Hartara, 'haranaren goieneko partea' adieraziko luke.
Beste izen hauetan ere ageri da -guren: Egiguren,
Mendiguren, Arizkuren, Altzuguren, Ibarguren,
Oianguren/Oiarguren...
GAZTAKA (Gaztakaundi/Gaztakatxiki). Etimologia
zaileko izena da. Hala ere, autore fidagarrienek
(Mitxelena, Salaberri) uste dute bi elementu dauzkala
izenak: pertsona-izen bat (Castius) eta -ika/-aka
atzizkia ('jabetza', lur-jabetza adierazten duena).
Beraz, Castius izeneko baten jabetza edo lurrak
adieraziko luke. Bilakaera hau uste zaio izenari:
Castika > Gastika > Gastaka > Gaztaka.

Aranguren.

Gaztakaundi.

-ika/-aka atzizki hori beste izen hauetan ere ageri da:
Amarika, Barandika, Gernika, Sondika, Mundaka,
Gatika/Gataka, Gabika/Gabeka, Gereka...
Horietan ere, lehen partean, pertsona-izen bat dagoela
uste da.
GOLINDO (Golindobekua/Golindogoikoa). Autore
gehienen ustez, GALINDO pertsona-izenaren aldaera
da. Beraz, baserriak pertsona baten izena dauka.
Erdi Aroan oso ezaguna eta erabilia zen pertsona-izen
germaniarra zen Galindo/Garindo. Toponimoetan ez
da oso erabilia izan, baina, esate baterako, bada
Barakaldon Galindo izeneko ibaia.
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Golindo.
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AGENDA

2018ko URTARRILA
31 Igandea

San Silbestre kros herrikoia
Ordua: 12:00
Antolatzailea: Kirolgune eta
Getariako Udala

3 Asteazkena

Txuri Urdinera irteera
Antolatzailea: Urritza Aisialdi Taldea
LH1etik LH5era bitarteko
gaztetxoak joan daitezke. Izena
abenduaren 28a baino lehen
eman behar da Harritarten edo
Gaztelekuan.

4 Osteguna

Bizar Zuriren etorrera
Ordua: 18:30
Lekua: plaza
Erregeentzat eskutitzak jasoko ditu.

5 Ostirala

Erregeen kabalgata
Ordua: 18:30
Lekua: herriko kaleak igaroko
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dituzte
Antolatzailea: Getariako Udala.

14 Igandea

Urtean hildako jubilatu eta
pentsionisten aldeko meza
Ordua: 11:00
Lekua: Salbatore Deunaren eliza
Antolatzailea: Arrantzale Zaharren
Elkartea
Ondoren hamaiketakoa egingo
dute elkartean.

San Antonetako bertso-saioa
Ordua: 18:30
Lekua: Cristobal Balenciaga Museoan
Antolatzailea: Getariako Udala
Maialen Lujanbio, Aitor Mendiluze,
Sustrai Colina, Amets Arzallus, Igor
Elortza eta Aitor Sarriegi ariko dira.
Sarrerak aurreko astean jarriko
dituzte salgai.

16 Asteartea

San Anton bezpera

Ordua: arratsaldean
Lekua: kalez kale
Antolatzailea: Getariako Udala
Pailazoak, txokolatada, buruhandiak eta txaranga izango dira.
San Antonetako egitarauaren
baitako ekintzak.

17 Asteazkena
San Anton eguna

Ordua: 19:00
Lekua: Ulpiano Etxea
Antolatzailea: Elan Euskadi

31 Asteazkena

Inauterietako kartel
lehiaketako lanak aurkezteko
epearen amaiera
Lekua: udaletxea edo liburutegia

Ordua: egun guztian
Lekua: herrian zehar
Diana, txakolin uzta berriaren
aurkezpena, herri-kirolak, dantzak,
azoka, trikitilariak, bertsolariak...

Cristobal

21 Igandea

Museoa

Getariako Musika Bandaren
San Antonetako kontzertua
Ordua: 12:30
Lekua: Salbatore Deunaren eliza

22-26 Al.-Ol.

Elan Euskadiren jardunaldiak
- 25. urteurrena

Balenciaga
25 Osteguna

Rachel L. Mellon Collection
erakusketaren amaiera
Hubert de Givenchyren
zuzendaritzapean antolatutako
erakusketa maiatzaren 27tik dago
zabalik.
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Beilatokiko zerbitzua erabili
nahi duten herritarrek
275 euroko tasa ordaindu
beharko dute.

ERREPORTAJEA

Testua eta Argazkiak
JON ANDER DE LA HOZ

Beilatokia
BEILATOKI BERRIA, EZTABAIDA
GUZTIEN GAINETIK MARTXAN

Dagoeneko abian dira Getariako hilerriaren alboan beilatoki berria egiteko lanak; Nika
Lertxundi alkatearen iritziz, martxorako prest egongo da zerbitzu berria. Aitor Urresti oposizioaren bozeramaileak zalantza asko ditu proiektuaren inguruan, besteak beste, lekualdatzeak
eragindako gastuagatik eta Eusko Jaurlaritzak aurreikusitako diru-laguntza ukatu izanagatik.

Z

eresan handia piztu zen iazko urrian Getariako
kaleetan, Eskualtxeta Bizi-bizirik deituriko herritar
mugimendu batek lehendabiziko protestak abiatu
zituenean. Besteak beste, Eskualtxetan tanatoriorik ez!
zioen frontoiko pankarta batek deitu zuen herritarren
arreta, eta gaiaren inguruko zurrumurruak ohiko bilakatu
ziren herritarren artean. Tartean, gaiari buruz Udalak
deitutako Udala informatzen saioan landu zen gaia,
goraino betetako pleno aretoan. Zenbait argibide eman
zituen Udal Gobernuak, eta parte-hartze prozesua
abiatzearen inguruan ere hausnartu zen.
Ordura arte askorentzat ezezagun zen "beilatoki" hitza
entzun eta urtebetera hasi da gorputza hartzen hildakoak
artatzeko eraikina. Ez hasierako mezuek zeramaten
lekuan —Eskualtxeta eraikinean—, kanposantuaren
sarreran baino. Duela hilabete pasa hasi ziren bertako
lanak, eta, handik igaro denak ikusi ahal izan duen
gisan, dagoeneko badu eskeletoa: "Oso ondo doaz
lanak. Otsaila amaierarako edo martxoa hasierarako
prest egotea espero dugu", zehaztu du Nikanor
Lertxundi Getariako alkateak. EH Bilduko kidearen
iritziz, lanen hasiera uztailerako espero arren atzerapen
bat izan zuten, Eusko Jaurlaritzaren errekerimendu bat
tarteko. Alabaina, dagoeneko lanak aurreratzen ari
dira, eta horrek pozten du alkatea.
Eremu zabala da, hilerriaren sarreran kokatuta.
Kanposantuaren alde berriaren atarian kokatuta dago,
errezo kaperara iritsi baino pare bat metro lehenago;
hala, sarreratik bertatik iritsi ahalko da beilatokira.
Lertxundik jakinarazi duenez, espazio bereiziak
ARTZAPE · 2017ko abendua

izango ditu kanposantu alboko tanatorioak. Ohikoa
den gisan, hildakoarentzako leku jakina izango du,
eta hogei metrotik gorako egongela gune bat ere bai:
"Bertan hainbat jarduera egin daitezke, eta horietako
bat da hileta zibila". Hain justu, gisa horretako agurrak
egiteko herrian tokirik ez izatearen kezka plazaratu
zuten hainbat herritarrek iazko urriko Udala informatzen
saioan.
Alabaina, beilatokia egiteko erabilitako prozeduraren
aurka mintzatu da Aitor Urresti, oposizioko alderdiaren
—EAJ— bozeramailea. Haren esanetan, "hasieratik
gaizki abiatutako prozesua izan da". Urrestik zehaztu
du 2016ko maiatzean ehorztetxe jakin batek egindako
proposamenak piztu zuela proiektuaren lehendabiziko
txinparta: "Europar Batasunak itsas eremuen
garapenerako eman eta Eusko Jaurlaritzak gestionatzen
duen 'Itsaspen' diru laguntza baten barruan sartu
zuen proiektua Udalak, horretarako epea amaitzen
zen egunean bertan, eta inolako batzordetik pasa
gabe", salatu du Urrestik. Lertxundiren aburuz, beste
hainbat proiektu bezalaxe txertatu da hau "Itsaspen"-en
baitan: "Horien adibide dira garajeak edota tuberietan
egindako lanak".
Alabaina, egun abian den proiektuaren inguruko lehen
zantzuak udan jaso zituztela azpimarratu du Urrestik,
iazko abendurako abiatuta behar zuen proiektuari
urtebeteko luzamendua esleitu ostean: "Aurrekontuetan
jakin genuen 100.000 euro inguruko kostua izango
zuen proiektua izango zela". Aurtengo uztailaren
12an egindako udal batzordean jakin omen zuten
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jeltzaleek kokaleku aldaketa izango zuela proiektuak.
Zinegotziak dioenez, Eusko Jaurlaritzak memoria txosten
bat eskatu zuen aldaketaren xehetasunak azal zitezen.
Gerora, beilatokiaren kostua irailean 100.000 eurotik
162.000 eurotara igo zutela azpimarratu du EAJko
kideak: "Alkate dekretu bidez egin zen, batzordetik
eta plenotik pasa gabe, inposaketa bat balitz bezala".
Alkateak ez ditu bere egiten inposaketa bat izan
denaren argudioak. Azpimarratu du data kontuengatik
jaurti zela alkate dekretua: "Indarrean dagoen
formuletako bat da; alkateak prozedura azkartzeko
aukera du, eta momentuko egoera kontuan harturik
hartutako erabakia izan da". Jeltzalearen iritziz, baina,
jokabide desegokia izan da Udalarena: "Getarian
tanatorio baten beharra eztabaidagarria da, baina
kontua haratago doa; informazioa tantaka-tantaka
eman zaigu". Gainera, Urrestik adierazi du Udalak
2016ko bilera irekian "beilatokia egin ala ez, eta
egitekotan non kokatu erabakitzeko prozesu partehartzailea egiteko konpromisoa ez duela bete".

Beilatokiko planoa.

Lertxundik zehaztu du prozesu parte-hartzaileetan
landutako gaia dela beilatokiarena. Beilatokiaren
hasierako proiektuaren inguruan kokatzen diren
lokaletan diharduten zenbait eragilerekin hitz eginda,
hori baieztatu ahal izan du ARTZAPE aldizkariak;
esaterako, Getariako Gazte Asanbladarekin izandako
bilera batean udal ordezkariek galdetu egin zieten
beilatokiaren inguruan zuten jarreraz —lehendabiziko
proiektua Gaztetxearekin parez-pare eraikitzekoa
zen—, baita balizko kokalekuaz ere, eta iritzi trukaketa
ere izan zuten balizko beilatoki batean eman beharreko
zerbitzuaren inguruan.

Getariako Udalaren errekurtsoa

Beilatokiaren itxura, alde ezberdinetatik begiratuta.
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Gauzak horrela, azaroa erdialdean hasi ziren lanak,
eta hor nonbait etorri zen ezustekoa. Eusko Jaurlaritzak
azaroaren 17an helarazitako jakinarazpen baten
arabera, proiektuaren leku aldatzeak diru laguntzaren
esleipena bertan behera utziko zuen. Urrestik dio
aldaketa nabarmenak izan direla proiektuan, eta
horrek eragin zuzena izan duela Jaurlaritzaren
jakinarazpenarekin: "Planoak ikusi besterik ez
dago. Hasiera batean 12.000 euro kostatzen zen
beilatokiaren proiektua, diru laguntzarengatik, eta
orain kostua 100.000 euro baino gehiagotan igoko
da". Lertxundi alkateak dio Udalak ez duela ulertu
Jaurlaritzaren erabaki hori, eta errekurtsoa jarri duela
jada; diru laguntza bere horretan jasotzeko asmoarekin
jarraitzen du EH Bildukoak.
2017ko abendua · ARTZAPE
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Eusko Jaurlaritzak azaroan
jakinarazi zuen lekualdatzeagatik diru-laguntza esleipena
bertan behera utziko zuela;
Udalak errekurtsoa jarri du.

Beilatokiaren erabilerarako tasa 275 eurotan kokatu
dute jada; hau da, bertako zerbitzuak erabili nahi
dituen herritarrak diru kantitate hori ordaindu beharko
du. Alkateak zehaztu duenez, Zarauzko tanatorioan
ordaintzen den tasa bera da ezarri dutena. Azaldu du
informe batean 500 eurorainoko kantitateak azaldu
zitzaizkiela, baina hori berehalakoan baztertu zutela
azpimarratu du. Eraikinaren gestioari dagokionean,
aldiz, zenbait aukera izan ditzakeela azaldu du,
baina "litekeena dela Udalak eramatea". Aldiz, horren
inguruko informaziorik ez dutela kexatu da Urresti.
Zerbitzu aukeren artean hileta zibilarenean jarri du
puntua Lertxundik: "Azken urteetan asko aldatu da
egoera, eta gaia puri-purian dago. Beste gauza
askorekin gertatu bezala aldaketa dator, eta horri ere
erantzuna eman beharko diogu berandu baino lehen".
Urresti ados dago, baina ez du uste kanposantuko
eraikina egokiena denik horretarako: "Metro karratu
gutxiegi ditu, eta ez da jende asko sartzen. Errepideak
ere ez daude ondo, eta horra igotzeko edadetuentzat
ez da egokiena". Lertxundiren ustetan, bermatua dago
irisgarritasuna: "Herriko eremu horretan hobekuntzak
egin beharko direla egia da, baina edonork sartu
ahalko du. Behinola, getariar batzuk lagun bat agurtu
ezinik geratu ziren beilatoki bateko muga fisikoak
tarteko, eta hortik abiatu zitzaigun kezka duela
bizpahiru urte".
Urrestiren ustez, erabaki politiko bat da, eta gainera,
egoskorkerian du oinarria. Lertxundik baietz dio,
badela tematu diren gai bat, baina azaldu du: "Tematu
gara, bai, Getariako herriak zerbitzu onenak izan
ditzan tematzen garelako beti; gure asmoak horretara
bideratu ohi ditugu, eta beilatokiaren kasuan ere
halaxe izan da. Herriarentzat onena bilatu behar dugu
arlo guztietan".
ARTZAPE · 2017ko abendua
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"Ratioak ez badira jaisten, ezinezkoa zaigu ikasle guztiengana
behar bezala iristea. Bestetik, norbaitek baja hartzean lau edo
bost egun igarotzen dira, irakasle ezberdinak sartzen gara eta
haurrek ordu asko galtzen dituzte".

ERREPORTAJEA

Greba hezkuntzan

Testua
JON ANDER DE LA HOZ

ETORKIZUN ERAIKITZAILEAK, "LAN
BALDINTZA DUINEN ALDE BORROKAN"
EAEko hezkuntza publikoan diharduten langileak sektorekako greba egunak egiten ari dira
joan den ikasturteaz geroztik. Asteotan areagotu egin dira mobilizazioak, azken urteetan
arlo horretan dihardutenen baldintzak kaskartu izana salatzeko. Herriko eskolari eta zenbait
irakasleri eragin die auziak.

G

iro bereziak hartu zuen Getariako Iturzaeta Herri
Eskola iragan abenduaren 12an. Asteguna
izanagatik, ez zen mugimendu askorik eskola
inguruan. Horren kausa, hezkuntza publikoko maila ez
unibertsitarioetan diharduten langileen greba eguna
izatea. Azaroan hasita, langile hauek sektoreka ari
dira lanuzteak egiten.
"Iturzaetan %95ak egin zuen greba", adierazi du
Naiara Egaña irakasleak. Haren esanetan, zerbitzu
minimoak soilik eskaini ziren egun horretan; eskolako
zuzendaritza aritu zen jarduera horretan. Horiez gain,
autobus eta jangela zerbitzua mantendu egin zen, eurak
ez baitzeuden grebara deituta: "Ez dira Hezkuntzako
langileak, beste kontratu mota batzuk dituzte".
Itxura denez, ikasleen gurasoek bat egin zuten
lanuzte deialdiarekin, oso haur gutxi azaldu baitziren
eskolara irakaslearen arabera. Alabaina, azaldu
zirenak ere ezohiko jardueretan aritu ziren egun
hartan: "Ordenagailu gelan, bideo emanaldietan eta
bestelakoetan aritu ziren".
Grebari babesa emanez, irakasleek bat egin dute
ELA, LAB eta Steilas sindikatuek egindako eskaerekin.
Besteak beste, irakasleen behin-behinekotasuna
murriztea, plantilen handitzea, ikasleen ratioa —haur
kopurua, gelako— %10 jaistea eta ordezkapenak
lehen egunetik egitea eskatzen dute. Halaber, erretiroa
babesteko neurriak hartzea, Hezkuntzako inbertsioa
igotzea eta bajak zigortzea ere galdegin dute, LOMCE
Euskal Herriko ikastetxeetatik ateratzeaz gain.
ARTZAPE · 2017ko abendua

Josu Manterola getariarrak aktiboki hartu du parte
lanuzteetan. Irakaslea da Gasteizko Ibaiondo eskolan
—bertan %80k jarraitu zuen abendukoa—, eta
arrazoitu du eskaeren zergatia: "Ratioak ez badira
jaisten, ezinezkoa zaigu ikasle guztiengana behar
bezala iristea". Ordezkapenen arloan ere badu zer
esanik, "norbaitek baja hartzean lau edo bost egun
igarotzen dira, irakasle ezberdinak sartzen gara eta
haurrek ordu asko galtzen dituzte”.
LOMCEri dagokionean, Manterolak dio "Euskal
Eskolak, oro har, bere eredu propia behar duela, eta ez
Espainiako Gobernuak inposatutakoa". Inbertsioengan
ere jarri du puntua.
Bestalde, lanuzteak jarraitzen dituen arren, azpimarratu
du egun bateko grebek ez dutela askorako balio, "ez
direlako eraginkorrak". Manterolaren esanetan, greba
ez da kapritxo bat, eta "ez litzateke ahaztu beharko
neurri horiek gabe kaltetuenak haurrak eta euren
hezkuntza direla".

Kartaren elkarretaratzeari babesa

Abenduaren 12an bertan hezkuntzako langileen
greba babesteko elkarretaratzea dietu zuen Getariako
Eskubide Sozialen Kartak. Zergatiaz galdetuta,
azpimarratu dute ez dela lehendabiziko aldia izan:
"Getariarrak sartuta dauden lan gatazken errealitatea
plazaratu dugu lehen ere". Horren adibidetzat dituzte,
esaterako, Zarauzko kiroldegiko langileei, Indauxekoei,
Xey-en aritzen zirenei edota Gamesan dabiltzanei
adierazitako babesa.
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Euren esanetan, "ulertzen dugu gu guztiok —Indauxeko
langileak, TSkoak, Hezkuntzakoak, pentsionistak—
klase sozial berdinaren zati garela, antzeko interesak
dituena". Hala, Eskubide Sozialen Kartak bere
existentziaren oinarrian ditu haiek; gure ekonomia
eta gure baliabideak euskal herritarren gehiengoaren

zerbitzura jartzea, eta, berton bizi diren pertsona
guztiek bizi-baldintza duinak eskuratzea dute xede,
eta hori izan ei da deialdia egiteko arrazoia, baita
babes eta elkartasun mezuak helaraztekoa ere.
Deialdiak jasotako erantzunaz galdetuta, Kartakoek
gustura daude, "40 bat pertsona murrizketen aurka
eta kalitatezko hezkuntzaren alde bildu zirelako".
Ekimenaren inguruan sortu zenaz pare bat gauza
aipatu nahiko lituzkete: "Bata, irakasleen parte-hartze
aktiboa —bertan izan ziren batzuk—; bestea, eta
honek aipamen berezia merezi du, elkarretaratzera
hurbilduz aktibo bihurtu ziren guraso, gazte, haur eta
helduen presentzia".

"Gizarte Ekimena" ere, penduluan

Hezkuntza publikoko langileena ez da irakaskuntzari
lotutako langileen borroka bakarra. Horren adibide
da Gizarte Ekimena deiturikoen arloan ere zenbait
protesta abiatu izana azken boladan. Horren baitan
aurkitzen dira, besteak beste, Kristau Eskolak; tartean,
urteetan zehar nahiz gaur egun hainbeste getariar jaso
dituen Zarauzko La Salle ikastetxea.

Herri eskolako irakasleek irakurri zuten komunikatua plazako elkarretaratzean.

Gisa honetako eskoletan bospasei getariar ari dira
lanean, eta gertutik bizi dute egoera. Haietako bat,
Haritz Alberdi, LABeko delegatua da La Sallen: "Gure
kasuan, 2009ko lan-hitzarmenaz funtzionatzen ari
gara eta hori eguneratze aldera langileon ordezkari
eta patronalaren artean 36 negoziazio mahai egin
badira ere, kontuak orain dela zortzi urte bezala
jarraitzen du". Haren esanetan, patronala denbora
irabazten ibili dela irizten diote.
Alberdik uste du azken zortzi urte hauetan hezkuntza
zein egoera ekonomikoa asko aldatu dela, eta
badela garai berriotara egokitzeko garaia. Batetik,
"ikastetxeetan aldaketa pedagogiko eta berrikuntza
handiak ari dira ematen eta horrek ezinbestean lanorduen banaketa orekatua eta egokia egitea" eskatzen
duelako, eta bestetik, Heziketa Bereziko eta Haur
Hezkuntzako lehen zikloko lan baldintzak hobetzeko.

"Gizarte Ekimena"ko ordezkariak Bilbon egindako bilkuran.
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Jaiotza tasaren beherapenak zor ditzaketen lanpostuen
galerari erantzuteko, enplegua mantentzeko akordio
bat ere eskatzen dute, eta baita urte guzti hauetan
galdu duten eros-ahalmena berreskuratzea ere.
KPIaren aplikazioan soilik langile bakoitzak, bataz
beste, 22.000 euro galdu dituela zehaztu du LABeko
delegatuak. Dagoeneko pare bat mobilizazio egin
dituzte, eta dio bide horretan jarraituko dutela
erantzunik ezean.
2017ko abendua · ARTZAPE

PUBLIZITATE TARIFAK
Tamainak
4,3 x 4
9x4
13,6 x 4
9x8
13,6 x 8
orri erdia

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

Urte osoan jartzen dutenei %10eko deskontua egingo zaie.

